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É da mais elementar justiça que a Abertura deste livro comece pela página de Agradecimentos. 
E, neste sentido, a primeira palavra vai para a Editora Colibri e para a sua Directora Científica, Professora 

Doutora Manuela Mendonça, amiga de longa data, que, com entusiasmo, deu imediatamente luz verde a este projecto. 
“UMA LUZ NA HISTÓRIA” não seria hoje, aliás, esta realidade palpável, sem o contributo de quantos, de 

uma forma ou de outra, aqui deixaram a sua marca pessoal, muito em particular, daqueles que colaboraram 
desinteressadamente no processo de concepção. 

Não querendo, embora, hierarquizar as pessoas em função dos seus contributos, a realidade é que eu não teria 
conseguido vencer todos os obstáculos que se interpuseram no meu percurso, neste ano de trabalho, sem a ajuda de duas 
grandes amigas, que destaco, de imediato. 

A Aida Coelho e a Manuela Mendonça, uma e outra de grande firmeza de carácter e, cada uma à sua maneira, 
criaram-me condições únicas, que não me cansaria de enumerar, para que eu pudesse canalizar adequadamente o meu 
projecto e aproveitar mais e melhor o meu tempo. Para ambas toda a gratidão que as palavras não conseguem exprimir. 

De igual modo, a Fernanda Reis, que disponibilizou meios técnicos para o arranque deste trabalho. 
A Olívia Nogueira e o José Caldeira, que aqui registo com muito carinho, ofereceram-me extraordinários e 

inesquecíveis contributos na investigação e na genealogia que, só a Amizade justifica. 
O Isidro Rodrigues que, pelo seu próprio trabalho, despoletou no momento exacto toda a minha investigação. 
O Augusto Deodato que, desde o início, reconheceu nesta Obra o preenchimento de uma lacuna na História da 

Tiflologia em Portugal e apostou na sua divulgação. 
O Henrique de Portugal, que pôs a meu serviço a sua formação em História Pátria. 
O Sr. José Branco Rodrigues, pelo bom acolhimento e pelo material que me facultou. 
O Sr. António Gonçalves Correia (Junta de Freguesia de Sines) e o Sr. Pe Leitão (Casa Paroquial de Santiago 

do Cacém), pela disponibilidade manifestada e pelas fotografias que ambos fizeram para ilustrar este livro. 
Os familiares do Alentejo, Primos e Primas que redescobri, a todos e a cada um, em nome dos laços de sangue! 

Pelos seus testemunhos vivos, não só ajudaram a reconstituir o período relativo ao nascimento, infância e adolescência 
de meu Pai, como também colaboraram na organização da linha genealógica da FAMÍLIA: 

Prima Luísa, filha Isalina e sobrinho Leonel; Beatriz e seu pai António Luís Mateus; Mª Teresa Lúcio, 
Custódia, Mª Doroteia e António Lúcio; Mariana, sua filha Lurdes, Marília e António; Maria Antónia, Vitorina e 
Catarina Cruz; Maria Antónia Romão; Maria Domingas, Toninha e Zé António; Maria da Conceição; Florinda, irmãos 
e irmãs e, finalmente, a Tia Josélia. 

Uma referência muito especial ao Sr. Manuel Ferreira Guilhermino que chegou a ser colega de meu Pai na 
Escola, o Instituto de Cegos “Branco Rodrigues”, por todas as vivências ímpares que me transmitiu, fruto da sua 
prodigiosa memória. Do mesmo modo torno aqui presente o nome de Manuel Matos e de Emília Marcelina. 

Uma palavra de reconhecimento para a Srª Dª Mª José de Magalhães e Menezes, colega de Curso no 
Conservatório e Madrinha de Casamento de meu Pai, pelas saudosas recordações que ainda hoje conserva do Guerrinha. 

O meu Irmão João e, na linha materna, meus Tios: Carlos, Eulália e Ercília; minhas Primas: Rita, Mafalda, 
Pacífica, Cecília, o Primo Gil e a Prima Cecília de S. Vicente, pelos seus palpitantes testemunhos e, também eles, por 
me terem ajudado a reconstituir parte significativa da história familiar, desde o cruzamento com o Funchal. 

Merecido destaque para as Primas que, nos Estados Unidos da América do Norte, assumem um lançamento 
deste livro, em particular a Rita e a Elizabeth Paula (Isa) dando-lhe, assim, uma projecção internacional. 

Os Amigos de meu Pai, particularmente todos aqueles que foi fazendo no dia-a-dia associativo e que 
acompanharam a sua história, a sua vida e a sua força criativa, a partir da década de 60, isto é, dos seus cinquenta anos 
em diante. De cada um, recolhi sentidas memórias que me emocionaram: Isidro, Duarte, Orlando, Manuel Marques, J. 
Conde, Emílio, J. Baptista, Mercedes, Amália, A. Deodato, Aida e… outros. 

Os meus sobrinhos, pelo trabalho de uns, colaborando na investigação e digitando texto: Miguel, Paula, Hugo 
e pelo testemunho de todos: António Luís, Filomena, Lígia e Miguel. 

O Carlos Fernandez pela colaboração pontual, de carácter  técnico. 
Os vizinhos que, de algum modo, testemunharam memórias de meu Pai: Albertina e Fernanda Henriques, 

Carlos Fernandez, Júlio Araújo, Lucília Monteiro e os amigos João Maria de Castro, Maria de S. José Cabrita e Maria 
Rita Graça. 

O Arquivo Histórico do Conservatório e o Arquivo Histórico da Santa Casa da Misericórdia, pelos 
documentos que me facultaram. 

O Arquivo Regional da Madeira e o Arquivo Distrital de Beja, de Évora e, em particular, o de Setúbal, pela 
intensa investigação genealógica. 

A Associação Ashram de El-Morya pela divulgação dos seus conhecimentos de Astrologia Kármica. 

Uma palavra final para todos aqueles que acederam gentilmente ao meu pedido de patrocinar esta edição de 
“UMA LUZ NA HISTÓRIA”, adquirindo vários exemplares: 

Particulares –  FAMILIARES E AMIGOS 

Entidades    –   CÂMARAS MUNICIPAIS:    CASCAIS, ÉVORA, FUNCHAL, LISBOA, SINES. 

 JUNTAS DE FREGUESIA:  PENA e SÃO JOSÉ (Lisboa); S. DOMINGOS e SINES. 

 ROTARY CLUB: LISBOA e FUNCHAL. 

A  t o d o s :  F a m i l i a r e s ,  A m i g o s  e  I n s t i t u i ç õ e s ,  o f i c i a i s  e  p r i v a d a s ,  B E M  H A J A !  
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D E D I C A T Ó R I A  

A  M I N H A  M Ã E  

Personagem viva de UMA LUZ NA HISTÓRIA. 
No seu papel de Noiva, de Esposa e de Mãe, 

terá, talvez inconscientemente, inflectido o rumo dos acontecimentos, 
por uma natural exigência de estabilidade e de hábitos sedentários. 

Hoje, aos noventa e um anos, na sua casa e no seu leito, 
o seu mundo é um fio ténue que a prende à existência. 

Na letargia em que caiu, consola-me perceber que, por segundos, me entende e que me espera. 
Falo-lhe como se me ouvisse, falo-lhe como se me entendesse, falo-lhe como se me respondesse! 

E é assim que lhe recordo episódios de uma vida, também a sua, 
que embelezam os Capítulos desta Biografia, quantas vezes em jorros de luz! 

“– Tens muito que fazer? 
  – Não. Tenho muito que AMAR.” 

SEBASTIÃO DA GAMA 

            DIÁRIO 

“Só se vê bem com o coração. 
  O essencial é invisível aos olhos!” 

“Foi o tempo que perdeste com a tua Rosa 
  Que fez a tua Rosa tão importante!” 

“Se me cativares, a minha vida 
  ficará cheia de luz!” 

 ANTOINE DE SAINT EXUPÉRY 

          O PRINCIPEZINHO 
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Prefaciar Uma Luz na História – Joaquim Guerrinha (1913-1976) é responder à tarefa gratificante de 

destacar a figura de um HOMEM que, pela mão carinhosa e apaixonada da autora – sua filha – emerge como 

uma facho brilhante num mundo cego de valores, tal foi aquele em que viveu e é aquele em que vivemos. 

Tem, pois, toda a oportunidade dar a conhecer uma vida que, vencendo as dificuldades da rude charneca 

alentejana, deixou que em si crescesse um ser harmonioso e delicado para gritar ao mundo que o sol quando 

nasce é para todos. 

Por esse ideal lutou, não se vergando jamais à sorte dos antecipadamente condenados por uma deficiência 

visual. Joaquim Guerrinha rejeitou a esmola ou o coitadinho, para aceitar a ajuda que o ensinou a crescer. E 

cresceu! Desde cedo empenhado na causa dos rejeitados da sociedade, lutou, buscando fazer deste mundo um 

lugar mais justo. 

Acompanhando a leitura que Dalila Guerrinha nos oferece, poderemos seguir o seu trajecto, desde os 

tenros anos à frequência da escola e do conservatório, até ao fulgor da juventude que o levou aos 

envolvimentos e lutas que haviam de desabrochar na identificação com as grandes causas do associativismo. 

Assim o encontramos envolvido na Associação “Louis Braille” e, em idade já madura, apostando todo o seu 

empenho na nascente Liga de Cegos “João de Deus”. 

Homem decidido, Homem de valores, Homem artista, culto e delicado surge-nos igualmente como 

Homem em permanente procura – assim entenderemos um trajecto que conjuga uma educação cristã 

tradicional, com as interpretações trazidas pela ciência esotérica, ou mesmo com os ideais de justiça social que 

julgou ver na promessa do mundo comunista a que aderiu. Curiosamente, percorrido esse longo caminho, 

rasgados os horizontes do possível, vê-lo-emos regressar à igreja-mãe que o acolhera em menino. 

Eu diria que é a complexidade deste homem que podemos encontrar enquanto desbravamos um texto 

exaustivo de informação que a autora, “cativada pela sua obra”, não aceitou seleccionar. Empenhada em 

reconstituir um ambiente, uma família, um Homem aqui deixou o fruto do seu decidido labor. Por isso, mais 

do que a anunciada biobibliografia de seu Pai, Dalila Guerrinha oferece um fundo documental e familiar capaz 

de abrir este trabalho a outros estudos, porventura parcelares, mas que vão das condições de vida no Alentejo 

no princípio do século XX, às redes estabelecidas mercê de trabalhos sazonais, passando ainda pelas relações 

sociais, quer rurais, quer urbanas, para abrir igualmente as portas à dura luta de todos quantos se não 

conformaram, na vida, com o estabelecido, mas, à semelhança de Joaquim Guerrinha, enveredaram por uma 

senda mais difícil, mas mais audaz, na certeza de que não há caminhos feitos. 

A vida faz-se “ao passar”. 

Manuela Mendonça 
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“UMA LUZ NA HISTÓRIA”, trabalho que ora publico, nasceu de uma vontade antiga que hoje 
encontrou eco. 

Foi elaborado de forma exaustiva, num prazo de tempo relativamente curto, pouco mais de um ano, como 
se se tratasse da última oportunidade para atingir um fim de há muito almejado! 

E, para que o leitor atento perceba o porquê de tal projecto – a sua génese, as memórias que evoca, os 
pilares em que assenta e como, em escassos meses ganhou forma e estrutura – impõe-se uma INTRODUÇÃO algo 
esclarecedora sobre o meu próprio percurso e sobre as motivações que, só agora, me levaram a concretizar a 
presente publicação, em confronto com as múltiplas razões que me impediram de dar este passo mais cedo, a partir 
de Fevereiro de l976 – data da morte de meu Pai. 

Com efeito, Junho de 2OO3 foi um marco no tempo e na determinação. Senti-me impelida a desbloquear 
todos os caminhos e a começar uma aturada investigação na busca do mais completo apoio documental – registos 
escritos de variadíssima ordem e testemunhos orais, quase todos eles únicos, pelo inesperado e pelo fascinante. 

Por isso, ao conceber e ao pôr de pé este trabalho, pretendo fazer uma justa homenagem a meu PAI 
– homenagem póstuma – através da publicação de um livro onde: 

 numa PRIMEIRA PARTE eu própria farei a sua BIOGRAFIA, reconstruída, fundamentalmente, a 
partir de uma significativa parcela dos documentos escritos que ele nos deixou; 

 numa SEGUNDA PARTE reeditarei duas SÉRIES de ARTIGOS seus, publicados na década de 30 
em JORNAIS DA MADEIRA ( l936 ) e de ÉVORA ( l938 ); 

 numa TERCEIRA PARTE reunirei os seus TEXTOS INÉDITOS: uma Monografia, dois Ensaios, 
duas Comunicações, um Regulamento, Entrevistas e Mesas Redondas, dos quais, alguns, foram 
levados a concurso em JOGOS FLORAIS; 

 numa QUARTA PARTE darei a conhecer pequenas produções da sua OBRA POÉTICA, também 
ela inédita – cartas de amor, poemas diversos, uma canção e um conto. Alguns deles, feitos 
expressamente para JOGOS FLORAIS. 

Espero, convicta, face a esta diversidade temática e ao seu consequente desenvolvimento, saber criar no 
leitor algumas expectativas e pontos de interesse diversificados, como espero também trazer a público, em devido 
tempo, um trabalho que será: 

 SIMPLES, como foi simples o Homem a quem presto aqui sentida homenagem – meu  PAI; 

  PROFUNDO, como eram profundas suas inquietações, quotidianamente entendidas numa dinâmica 
de sobrevivência – balançando sempre entre o plano físico ou da matéria e o plano espiritual de linhas 
esotéricas. Afinal, uma só estrada, em que Vida e Obra se conjugam tão intimamente, que 
dificilmente se separam; 

 EVOCADOR da memória de meu PAI, tal como ele soube evocar, com um natural reconhecimento, 
a memória dos grandes tiflólogos,1 nos seus trabalhos escritos e nas Conferências que, 
frequentemente, proferia; 

 EXAUSTIVO na recolha de testemunhos orais e escritos, verdadeiros documentos que confirmem a 
sua existência, dia-a-dia, passo a passo, como foi exaustiva a sua entrega, empenhamento e dedicação 
em tudo o que empreendia. 

Numa palavra, homenagear meu PAI e dar a conhecer a sua vida e obra, sem grandes pretensões literárias 
nem adornos estilísticos que, de algum modo, possam impedir a fluidez e a clareza do discurso. 

2003 teria sido a meta ideal para a publicação desta obra, mas… tornou-se  um sonho inatingível! 
2004, porém, marcado pelo evento científico dos 100 anos de TIFLOLOGIA EM PORTUGAL, 

dará a JOAQUIM GUERRINHA o lugar que ele merece na História! 

 
1 do grego ( typhlos ‘cego’ + logos ); pessoa especializada na instrução dos cegos, em Tiflologia. 
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Quando o meu Pai faleceu, em l976, com um Enfarte do Miocárdio fulminante, eu tinha quase trinta anos 
e, sob o ponto de vista profissional, era independente. Tinha feito uma Licenciatura em Filologia Românica na 
Faculdade de Letras da Universidade Clássica de Lisboa e leccionava desde os meus vinte e quatro anos. 

Porém, apesar de ter uma formação universitária e uma profissão em conformidade, eu, para além do 
mundo intrinsecamente ligado aos livros, aos alunos, à formação contínua e a um determinado círculo de amigos, 
muito pouco sabia da vida em termos práticos e funcionais, isto é, das resoluções imediatas que ela exige no dia a 
dia – pagamentos, contratos, contas, reparações, consultas, etc. Que me perdoem se recorri ao quotidiano e ao 
grotesco, mas é porque entendo que a maneira como se solucionam estas coisas banais, contudo imprescindíveis na 
vida, define, de algum modo, a atmosfera acre-doce que tipifica cada Família. 

Estes ou outros exemplos, pouco importa! O que é certo é que neles, nunca antes me detivera, porque me 
habituara a depender do meu Pai que, a tudo supria, com pronta eficiência, para que nada faltasse na hora própria. 

Após a sua morte, a minha vida alterou-se substancialmente porque, sendo solteira e vivendo em casa 
com minha Mãe, tive que assumir a liderança a todos os níveis e, assim, neste âmbito, regressei à primeira classe da 
Escola da Vida! 

Passadas algumas semanas sobre a ausência de meu Pai, as forças, que saem sempre abaladas pela perda 
de um ente querido, sobretudo quando nos confrontamos com o inesperado e o definitivo, só então começavam a 
retemperar-se. 

É que, por mais estranho que possa parecer, por se tratar de pessoas adultas que éramos, tínhamos vivido 
sentimentos controversos, numa atmosfera algo nebulosa, em que a vida e a morte se confundiam e entrelaçavam 
de tal maneira, que partilhávamos uma secreta convicção de que meu Pai estaria presente. 

O tempo e os apelos da vida, porém, foram-se encarregando de corrigir estes devaneios e a realidade ia 
assumindo, dia-a-dia, contornos mais lúcidos. 

Recordo que, então, por estas alturas, conversando com o meu irmão mais velho CARLOS AFONSO 
DE JESUS GUERRINHA, 2 cuja memória também aqui evoco – alma sensível e muito dedicado ao Pai – 
entendemos ser nosso dever preparar uma merecida homenagem pública, a título póstumo, ao nosso Pai, pelos seus 
muitos trabalhos e infatigável dedicação à causa tiflófila. 

O desejo e a vontade foram grandes mas a vida, a Família, as implicações profissionais de ambos e a falta 
de tempo, ensinaram-nos a conjugar com alguma perfeição o verbo “adiar”. 

E assim foi e nada se fez! 

22..    RR AA ZZ ÕÕ EE SS   QQ UU EE   FF II ZZ EE RR AA MM   AA DD II AA RR   

AA   PP UU BB LL II CC AA ÇÇ ÃÃ OO   DD EE SS TT EE   TT RR AA BB AA LL HH OO   

Importa traçar, aqui e agora, um esboço, não tão ligeiro quanto eu desejaria, da minha história de vida 
familiar e profissional para, de algum modo, justificar este aparente esquecimento de meu Pai. 

2 . 1 .  V I N T E  E  S E T E  A N O S  D E  T O T A L  D E D I C A Ç Ã O  
A O  E N S I N O  

2 . 1 . 1 .  D e  1 9 7 6  a  1 9 8 0  

Pessoalmente, como professora em princípio de carreira, tinha concorrido ao Estágio Pedagógico nos três 
tipos de Ensino de então: Preparatório, Liceal e Técnico. 

Fui colocada no E. Preparatório (a minha primeira opção) no ano lectivo de 1976 -77 e dediquei-me de 
alma e coração, como professora estagiária que era, a esta nova fase – competitiva por natureza – e que exigia do 
docente uma absoluta dedicação, 24 sobre 24 horas. 

 
2 Faleceu a 10 de Outubro de 2000, em consequência de um brutal acidente de viação – morte, também esta, violenta e 

inesperada. 
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No ano imediato e, até 1980, exerci as funções de Orientadora de Estágio na disciplina de FRANCÊS, 
pelo que continuei a vivenciar a Escola como um autêntico sacerdócio. 

2 . 1 . 2 .  D e  1 9 8 0  a  1 9 9 0  

Entretanto, em toda a década de 80, cumpri um destacamento no MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – 
DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO BÁSICO (D.G.E.B.) na Formação Contínua dos Professores onde criei e 
coordenei um Núcleo de Apoio ao Professor Deficiente Visual (NAPDV). Com a colaboração de duas colegas e 
amigas extraordinárias – a Dra AIDA BRUNO COELHO (cega) e a Dra MARIA OLÍVIA NOGUEIRA 
(normovisual), desenvolvemos um excelente trabalho em quantidade e qualidade, num ritmo acelerado, sem 
repouso e sem precedentes. 

O apoio prestado era de carácter documental – pedagógico, didáctico (nas diferentes áreas) e legislativo – 
através do Sistema Braille e da gravação. 

Não raras vezes ouvi dizer que eu estava a dar continuidade à obra de meu Pai, o que, em boa 
verdade me satisfazia, sem, contudo, compreender bem a verdadeira dimensão do trabalho que ele 
desenvolvera, como mais adiante se verá. 

2 . 1 . 3   D e  1 9 9 0  a  2 0 0 3  

Concluído o destacamento e, ao regressar à Escola, no ano lectivo de 1990-1991 trazia já em mente o 
desejo de publicar um BLOCO PEDAGÓGICO na área do FRANCÊS. Este novo projecto exigiu de mim um 
esforço suplementar a longo prazo, minorado, é certo, pela preciosa colaboração musical da colega 3Aida Coelho, 
atrás referida, que compôs maravilhosas canções inéditas para os níveis de ensino a que este Bloco Pedagógico se 
destinava. 

Ainda neste período de tempo, candidatei-me, com esta colega, à LICENÇA SABÁTICA e à 
EQUIPARAÇÃO A BOLSEIRA em Projectos interdisciplinares de investigação, respectivamente na Área 
“Português-Música” e “Francês-Música”. O primeiro em 1993-94; o segundo, no biénio 1997-99, o que nos 
permitiu gerir melhor o tempo em casa, sempre em função das necessidades de minha Mãe. 

É que a par destas ambiciosas tarefas e das actividades lectivas, havia que dividir as 24 horas do dia num 
exigente atendimento a minha Mãe, que adoecera gravemente – sintomas que, aliás, já se vinham manifestando há 
alguns anos e que, sob o ponto de vista clínico, foram interpretados como ARTERIOSCLEROSE 
DEMENCIAL PARKINSÓNICA. 

Esta doença incapacitante tornava-a dia-a-dia mais dependente, até que acamou. Gradualmente, as 
funções vitais foram-se reduzindo ao mínimo. 

Hoje, decorridos dezasseis anos, a minha Mãe ainda vive, graças aos esmerados cuidados de saúde, 
de higiene e de enfermagem, a meu cargo, ao muito amor que recebe, às conversas que lhe faço, mesmo 
quando parece não as ouvir! 

Nunca agradecerei suficientemente à amiga e colega Aida a partilha desta cruz, como Irmã, na 
ajuda e atendimento diário a minha Mãe. 

Para além desta substancial alteração na minha vida profissional e familiar, no início dos anos 90, 

  regresso à Escola após o destacamento 
 elaboração do Bloco Pedagógico “EN MARCHE” 

 trabalhos de investigação científica relativos à Licença Sabática e à Equiparação a Bolseiro 
 doença assustadoramente progressiva de minha Mãe 

resolvi ainda, nas férias grandes, modificar, de algum modo a casa, fazendo obras fundamentais que traduzissem 
um ambiente mais acolhedor. 

Se refiro este pormenor, aparentemente desnecessário, é porque pelo caos que então se gerou em casa, 
nasceu a luz!… 

2 . 2 .  R E N A S C E R  D E  U M A  V O N T A D E …  A L I C E R Ç A D A  E M  
S U P O R T E  E S C R I T O  

Confrontei-me, pela primeira vez, com documentação importante relativa a meu Pai, que encontrei 
religiosamente guardada em velhas pastas, no fundo de uma gaveta onde, até então, só a minha Mãe tivera acesso. 

Vi recortes de jornais onde o meu Pai era referido, li artigos por ele publicados na Imprensa de Évora e 
comentei-os com o meu irmão Carlos. 4 

 
3 Fazendo ambas parte do Quadro Pedagógico da mesma Escola. 
4 O meu outro Irmão, JOÃO JOAQUIM DE JESUS GUERRINHA, três anos depois de estar casado, emigrou para o Canadá, 

onde reside desde 1974, pelo que os nossos contactos eram menos frequentes. 
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Também nessa ocasião desejei, veementemente, poder ir um dia àquela Cidade para, mais próximo das 
suas origens, procurar outros elementos que pudessem dar brilho e alguma luz sobre os anos, para mim 
desconhecidos, da vida de meu Pai. 

Mais uma vez as circunstâncias me impediram e … adiei de novo … o que facilmente se compreende, 
tendo em conta as minhas responsabilidades na década de 90. 

Esta pequena resenha, em que me retratei pessoalmente, para além de confirmar, passo a  passo, o 
que atrás disse sobre a minha total indisponibilidade, desculpabiliza-me, assim o espero, perante o receptor 
desta mensagem, pelo tempo que lhe roubei, falando-lhe de mim e do meu núcleo familiar e profissional. 

Transporta-me, contudo, ao momento presente, limiar da esperança em que, finalmente, posso acariciar 
um sonho … latente durante longos vinte e sete anos. 

Mas, “MAIS VALE TARDE DO QUE NUNCA”, como diria o meu Pai, grande cultor de provérbios. 

33 ..   MM OO TT II VV AA ÇÇ ÕÕ EE SS   II MM EE DD II AA TT AA SS   

PP AA RR AA   AA   CC OO NN CC RR EE TT II ZZ AA ÇÇ ÃÃ OO   DD EE   UU MM   PP RR OO JJ EE CC TT OO   AA NN TT II GG OO   

3 . 1 .  R E S P O S T A  A  U M  P E D I D O  –  D A D O S  B I O G R Á F I C O S  
D E  J O A Q U I M  G U E R R I N H A  

Nos finais de 2002, o Dr. ISIDRO RODRIGUES, então Bibliotecário Documentalista do Serviço de 
Leitura Especial da Biblioteca Nacional, pediu-me o texto de um trabalho feito por meu Pai, intitulado “A 
HISTÓRIA GERAL DA ASSOCIAÇÃO DE BENEFICÊNCIA LOUIS BRAILLE DESDE A SUA 
FUNDAÇÃO”, elaborado para os PRIMEIROS JOGOS FLORAIS da referida Associação – 1968. 

Era seu objectivo publicar o trabalho em Braille – formato livro – no serviço supracitado. 
Cedi-lhe o original que havia em casa (uma cópia de papel químico), dactilografado por meu Pai. 
Em Maio de 2003, contactou-me de novo, solicitando-me dados biográficos de meu Pai que 

completariam, naturalmente, o conhecimento pessoal que dele tinha. 
Elaborei, então, com algum pormenor, uma ficha biográfica de meu Pai. E, para que a fundamentasse, 

tive, naturalmente que investigar bastante.5 

De facto, foi esta busca aturada em que me pus, para gentilmente corresponder a um pedido, que 
determinou a hora exacta de pôr de pé aquela mais que justa homenagem a meu Pai, que o tempo teimava 
em fazer esquecer… 

3 . 2 .  A N O  E U R O P E U  D A  P E S S O A  C O M  D E F I C I Ê N C I A  

E nada melhor que 2003 – Ano Europeu da Pessoa com Deficiência  – para presentear o leitor 
com estas memórias. 

O enquadramento era perfeito mas havia que enfrentar, mais uma vez, uma batalha iminente – o tempo. 
Lancei-me então ao trabalho e impus-me como primeira prioridade tentar recolher todo o material 

disperso. Urgia organizar ideias, ordenar as Partes do Livro e deixar para o fim a Primeira Parte, exactamente a 
Biografia, que ia nascendo em pequenos rascunhos, fruto deste estudo e confronto de documentos. 

Num ritmo acelerado comecei a classificar o material obtido: documentos originais, recortes da Imprensa, 
fotografias, suportes publicitários, testemunhos orais, gravações … para, posteriormente, articular no texto esse 
material, burilar a forma e… enfrentar uma nova experiência – o Computador! 

Por outro lado, era fundamental desencadear todos os processos para garantir a publicação na Editora, isto 
é, encontrar patrocínios vários. 

Esta tarefa assaz complicada, de grande sensibilidade e tacto, viria, também ela, absorver muito do pouco 
tempo destinado à investigação e à concepção do trabalho, frustrando muitas expectativas. 

Contudo, assim se fez, apesar de todas as limitações! 
Compreenderá, agora, o digníssimo leitor, a “urgência” que se infere das minhas palavras na ”NOTA 

PRÉVIA”: 

“Foi elaborado de forma exaustiva, num curto prazo de tempo.” 

 
5 Joaquim Guerrinha biografou alguns tiflólogos mas, lamentavelmente, não se autobiografou. 
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Claramente, eu não quereria ultrapassar os limites ideais – 2003 – para que esta Publicação viesse a 
lume. Confrontada, porém, com dificuldades de toda a ordem, determinadas pelo factor “tempo”… 2004 
bateu à porta, levando-me a alterar aquela frase: 

“Foi elaborado de forma exaustiva, num prazo de tempo relativamente curto, ( pouco mais de um ano)…” 

3 . 3 .  R E C O R T E S  D E  J O R N A I S  D A  D É C A D A  D E  3 0  
P O N T O  D E  P A R T I D A  P A R A  A  I N V E S T I G A Ç Ã O  

Desenterrei, decidida, as velhas pastas e analisei demoradamente os recortes de jornal já bastante 
envelhecidos, que referem apenas três datas distintas: 

 1935 - Joaquim Guerrinha – 1º Prémio do Conservatório noticiado em cinco jornais da Capital; 
 1936 - Diário da Madeira   – Apreciação a um Concerto realizado no Casino da Madeira; 
 1938 - Uma série de quinze Artigos assinados por Joaquim Guerrinha e publicados em Évora. 

A Hemeroteca Municipal e a Biblioteca Nacional passaram a ser, então, as minhas salas de estudo durante 
algum tempo (não ultrapassando nunca três horas diárias, pela imperiosa necessidade do atendimento a minha 
Mãe). 

Localizei as tais notícias e artigos e, como em qualquer investigação séria e profunda, cada dado nos 
remete para outro ou para outros … 

E, dia após dia, como que a brincar, encontrei páginas inteiras em que o nome de meu Pai era notícia ou 
porque escrevia, ou porque tocava, ou porque oferecia a sua colaboração, ou porque era palestrante, ou ainda 
porque defendia acerrimamente a causa tiflófila. 

Busca-se incessantemente em jornais, revistas, boletins, actas, velhas brochuras, miscelâneas, dossiers 
individuais, correspondência, gravações … 

Às vezes, numa só assentada, sentimo-nos premiados com uma mão cheia de informações; de outras 
vezes, há que saber lidar com a frustração de se percorrerem páginas a fio e, olhos já cansados, não chegar a 
encontrar aquela peça que falta para que o “puzzle” se complete … 

É assim, naturalmente, a vida de quem pesquisa, onde o factor tempo é o elemento crucial. Por isso, posso 
afirmar sem qualquer leviandade, que muitos outros dados encontraria referentes a meu Pai, se muito antes me 
tivesse debruçado sobre este tema ou se, no momento presente, não me sentisse tão pressionada pela escassez de 
tempo, como já várias vezes referi. 

44 ..   AA   TT OO PP OO NN ÍÍ MM II AA   EE   AA   AA NN TT RR OO PP OO NN ÍÍ MM II AA  

Também penetrei, e bastante, nos domínios da ONOMÁSTICA. 
Debrucei-me aturadamente sobre as linhas genealógicas que determinaram as origens paternas de meu 

Pai, em Sines. A minha intenção primeira seria apenas uma retrospecção do nome GUERRINHA, isto é, perceber 
de que geração ele partia e de como se disseminara no Alentejo, já que não se encontra noutras regiões do país. 
Entretanto, por mero acaso, travei conhecimento com um elemento de outra Família Guerrinha, das zonas de Borba 
e Vila Viçosa e, esse facto, mais estimulou em mim a investigação, convicta de que encontraria um elo comum 
entre as duas, a raiz, afinal, que eu tanto procurava. Na realidade, e apesar de ter investigado até ao século XVIII 
em ambos os lados, não tive esse prazer. 

Em Sines, tendo como referência o meu Pai, o nome parte do meu Avô que, por sua vez o recebera do 
meu Bisavô por linha materna, embora omisso na minha Trisavó porque as mulheres, habitualmente, não recebiam 
apelidos, recuperando-se no meu Tetravô, finais do século XVIII, mas já sob a forma GUERRA. 

Em Borba, a geração é mais longa, uma diferença de 75 anos. Recua até ao primeiro quartel do século 
XVIII mas a quarta, a quinta e a sexta gerações já aparecem com a forma Guerra. 

Na realidade, o interesse e o empenhamento que pus nesta investigação despertou-me para uma outra, 
paralela, que definisse a genealogia do meu Pai, na linha materna. E assim se fez! 

Mas… como não há duas sem três… ocorreu-me, posteriormente, fazer o mesmo percurso na Família do 
Funchal onde o meu Pai encontrara a sua esposa. 

Assim, obtive um estudo bastante completo de três grandes Famílias que me permite a mim e a qualquer 
leitor o conhecimento retrospectivo dos antepassados, apresentado em quatro ÁRVORES GENEALÓGICAS, que 
poderão ser consultadas no final da Primeira Parte do livro e que foram maravilhosamente arquitectadas pelo 
insigne genealogista JOSÉ CALDEIRA que, por amor à arte, se dedica de alma e coração a estes trabalhos, 
colaborando até na investigação. 
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Resta dizer, o que, aliás, pode ser constatado, que a Antroponímia alentejana é pouco variada. Nos nomes 
próprios masculinos regista-se: JOAQUIM, ANTÓNIO, MANUEL, FRANCICO, JOSÉ, JERÓNIMO e pouco 
mais; nas mulheres são atribuídos, frequentemente, nomes de Virgens: MARIA, CATARINA, CONCEIÇÃO e 
ainda ANTÓNIA, CUSTÓDIA, MARIANA, BALBINA, DOMINGAS… 

As alcunhas, essas sim, são muito ricas em conteúdo e em diversidade, até mesmo para distinguir 
idênticos antropónimos, mas não são, de facto, objecto deste trabalho. 

A Toponímia, essa, é vastíssima! Cada Monte… cada Sítio… parece esconder um convite a que se viaje 
para lá, na busca daquela paz e serenidade tão difíceis de alcançar! E que prazer encontraria em fazê-lo! 

Pesquisar, fotografar, reconhecer “ in loco” a toponímia da região e procurar junto das pessoas o 
reencontro com outras eras e a chave de alguns segredos!! 

Na total impossibilidade, recorri, por telefone e por escrito, a diferentes entidades. Cito aqui, a 
título de exemplo, apenas as que se referem à zona alentejana. 

  

 SANTIAGO DO CACÉM 

▪ CONSERVATÓRIAS DO REGISTO CIVIL SINES 

 VIANA DO ALENTEJO 

  

 BEJA 

▪ ARQUIVOS DISTRITAIS ÉVORA  

 SETÚBAL 

  

 BEJA 

▪ CÂMARAS MUNICIPAIS ÉVORA 

 REDONDO 

 SANTIAGO DO CACÉM 

 SINES 

  

▪ CONVENTO DA SERRA D’OSSA  

  

▪ JUNTA DE FREGUESIA DE BALEIZÃO  

▪ JUNTA DE FREGUESIA DE SANTIAGO DO CACÉM  

▪ JUNTA DE FREGUESIA DE S. DOMINGOS  

▪ JUNTA DE FREGUESIA DE SINES  

  

▪ IGREJA PAROQUIAL DE SANTIAGO DO CACÉM  

  

 ÉVORA 

▪ HOSPITAIS  

 SANTIAGO DO CACÉM 

  

E no plano dos afectos! … Foi emocionante redescobrir o contacto com familiares tão próximos mas, 
afinal, tão distantes pelo tempo, esquecidos pelo coração e, muitos, até desconhecidos … Na certeza, porém, de 
que, a partir de agora, novos laços se estão a consolidar, dia após dia… 

O imenso dinheiro despendido nestas investigações, na diversidade de contactos e nas muitíssimas 
tarefas que se foram impondo dia-a-dia, torna-se desprezível, face à alegria imensa de conseguir chegar à 
ponta daquela meada que foi a vida de meu PAI, desfazer-lhe um a um os nós que o tempo, naturalmente, 
entreteceu e, qual gráfico académico, traçar simbolicamente as Ordenadas e as Abcissas que definiram 
JOAQUIM GUERRINHA na sua globalidade e que fizeram dele aquele Homem superior que a morte 
arrebatou mas que vive, afinal, entre todos nós! 

55 ..   CC OO NN CC LL UU SS ÃÃ OO   

Antes, porém, de finalizar esta já longa INTRODUÇÃO, cumpre-me ainda relembrar a memória de meu 
Irmão CARLOS AFONSO pelo indizível prazer que, por certo, experimentaria se tivesse podido acompanhar todo 
este percurso, que tem como meta dar projecção à Vida e Obra de seu Pai. 

Como matizaria de um colorido muito próprio as suas lembranças e, quantos pormenores ele não teria 
acrescentado à minha memória e à do meu outro Irmão JOÃO JOAQUIM, com quem, nestes últimos meses, tenho 
trocado impressões, quase diariamente, via telefónica. 

Que na paz que ambos encontraram – PAI e FILHO – sublimem suas existências terrenas! 
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P R I M E I R A  P A R T E  

BBB III OOO GGG RRR AAA FFF III AAA  

NN OO TT AA   PP RR EE LL II MM II NN AA RR   

Qualquer BIOGRAFIA, como género literário, transpõe-nos, de imediato, para figuras célebres da 
Humanidade, associadas à História, à Política, à Literatura, à Vida Religiosa, ao Mundo Artístico, ao Desporto … 
Por isso, aquele que é biografado, ganha, por assim dizer, estatuto Universal – passa a ser um cidadão do Mundo, 
de todos conhecido. 

É consensual tratar-se de matéria muito sensível biografar alguém, quando há que equacionar um número 
infindável de elementos. Uns, objectivos, claros e concisos; outros, perdidos na subjectividade de um mundo 
interior, onde nem sempre é fácil penetrar. 

Por vezes, corremos o risco de interpretar menos correctamente a intimidade de cada um, de valorizar 
aquilo que não foi importante e de banalizar ou não referir aquilo que foi emblemático. 

Apesar de todas estas contingências, decidi arriscar e biografar meu PAI. 
Não é meu propósito nem minha expectativa colocá-lo no pedestal dos Homens célebres que o Mundo 

conhece. Dar-lhe-ei apenas, com modestas palavras e muita emoção, um lugar entre aqueles que fizeram Obra, e 
obra visível, no nosso pequeno país, “à beira-mar plantado”. 

Uma palavra ainda, que reforça, de algum modo, o que já disse na Introdução quanto à linha sequencial 
que dei a este trabalho e à forma como recolhi e usei todos os documentos e fontes informativas. 

Estando eu, agora, a iniciar a PRIMEIRA PARTE, saiba o leitor que já dei por concluídas as restantes 
Partes: Segunda, Terceira e Quarta. Optei por trabalhá-las na íntegra, concluindo-as primeiro, porque, pela intensa 
investigação que para elas desenvolvi, fui descobrindo, lentamente, como quem perscruta no escuro, a vida de meu 
Pai, passo a passo… Aliás, a reconstituição dos seus primeiros anos, devo-a integralmente ao testemunho oral de 
minhas primas e, naturalmente, à minha posterior conjugação de todos os dados. 

Há, contudo, passagens fundamentais quer da sua história de vida pessoal e familiar, quer associativa que, 
por ausência de fonte documental, ficarão em aberto. Apesar destas lacunas, sinto-me agora, posso dizê-lo, 
fortemente documentada para dar início à sua Biografia. 

Importa ainda referir que, após a DEFINIÇÃO DE CONTEÚDOS de cada uma daquelas três partes, 
existe uma NOTA EXPLICATIVA que procura dar algum conhecimento sobre a “história” de cada um dos 
documentos e onde, à guisa de justificá-los, se podem ler passagens emocionantes da vida de meu Pai. 

No momento próprio da Biografia, para elas remeterei o leitor. 
Findos seis meses de investigações – de Junho a Dezembro – tive a alegria de, simultaneamente, dar por 

concluído grande parte do trabalho. Hoje, dia 13 de Dezembro de 2003, dei início à Biografia, propriamente dita. 

É evidente que o meu objectivo inicial não foi atingido – o de publicar este livro em 2003, ANO 
INTERNACIONAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA! 

Confio, contudo, que tanto os Familiares e Amigos como as Instituições que o patrocinaram e a quem 
prometi este trabalho em 2003, perdoarão e saberão esperar por 2004, certa de que o livro, entretanto, não perderá o 
seu valor intrínseco, antes se vincula, com acrescido ânimo e, pelo mérito próprio de JOAQUIM GUERRINHA, à 
comemoração dos 100 ANOS DE TIFLOLOGIA EM PORTUGAL! 

Pela parte de todos os familiares que deram vida e colorido a esta Biografia em sentidos testemunhos e a 
mim que os recolhi, estabeleci elos, narrei histórias e conjuguei factos, numa engenharia de datas, de algumas 
assimetrias e de muitas convergências… temos também a grata compensação de ver este trabalho publicado no 
Ano de 2004, quando se comemoram DEZ ANOS DO ANO INTERNACIONAL DA FAMÍLIA!! 
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BBB III OOO GGG RRR AAA FFF III AAA    RRR EEE LLL ÂÂÂ MMM PPP AAA GGG OOO    
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B I L H E T E  D E  I D E N T I D A D E  

J O A Q U I M  G U E R R I N H A  

FILIAÇÃO:  JOSÉ GUERRINHA 

CATARINA DA CONCEIÇÃO 

DATA DO NASCIMENTO: 1 de Fevereiro de 1913 

NATURALIDADE: Freguesia e Concelho de Sines 

CASADO: com CONCEIÇÃO DE JESUS GUERRINHA 
em Lisboa a 7 de Julho de 1941 

FILHOS:  CARLOS AFONSO DE JESUS GUERRINHA 
N. 21. 05. 1942; M. 10. 10. 2000 

JOÃO JOAQUIM DE JESUS GUERRINHA 
N. 10. 11. 1943 

DALILA DE JESUS GUERRINHA 
N. 29. 07. 1946 

DATA DA MORTE: 21 de Fevereiro de 1976  
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CCC AAA PPP ÍÍÍ TTT UUU LLL OOO    111  

OO   TT RR II ÂÂ NN GG UU LL OO   DD AA   PP RR II MM EE II RR AA   II NN FF ÂÂ NN CC II AA   

G A I N H O …  S A N T I A G O …  C A R A P I N H A L  

JOAQUIM GUERRINHA nasceu no ALENTEJO, no seio de uma Família pobre. 
Seu Pai, José Guerrinha, era um potencial herdeiro, com mais cinco Irmãos, de um pequeno foro, onde 

então vivia com os seus progenitores. Após a morte da Mãe, Catarina Maria, falecida a 10 de Janeiro de 1900, aos 
quarenta e cinco anos de idade, foi feito um Inventário Orfanológico que presta informações muito claras sobre esta 
Família e onde se pode ler: 

“Por todos os seus filhos serem menores de idade, correu Inventário Orfanológico no Tribunal da 
Comarca de Santiago do Cacém. ( … ) São residentes e possuem a pequena propriedade do GAINHO, 
onde todos nasceram e que é foreira a Francisco da Silva Campos, da herdade do GAIO e à Santa Casa 
da Misericórdia de SINES.” 

Posteriormente apurei que, à data deste inventário, já tinham falecido dois filhos rapazes de CATARINA 
MARIA e de ANTÓNIO GUERRINHA, assim se chamavam meus bisavós paternos. 

Quando Joaquim Guerrinha nasceu, seu Pai, JOSÉ GUERRINHA, tinha 31 anos de idade. 
Sua Mãe, CATARINA DA CONCEIÇÃO, de vinte e nove anos à data do seu nascimento, era viúva e já 

tinha tido quatro filhos. Natural de S. DOMINGOS DA SERRA, possuía uma propriedade arrendada no MONTE 
DO CARAPINHAL. Que se saiba, terá ido trabalhar para o GAINHO, onde se cruzou com José Guerrinha, solteiro 
e trabalhador rural. 

Há poucos pormenores desta época recuada, pelo que foi difícil apurar se a deslocação de Catarina para o 
Gainho foi ou não de carácter sazonal, já que a zona de Sines era considerada, e ainda hoje é, um pólo de grande 
atracção para os alentejanos do interior, e se levou consigo os quatro filhos pequenos, ou se os deixou ao cuidado 
de algum familiar, presumivelmente de uma Irmã, ou até mesmo de alguma rapariga da Terra. 

Não é também de excluir a hipótese do Zé do Gainho, como lhe chamavam, ser frequentador, assíduo ou 
ocasional, das tradicionais FEIRAS de S. DOMINGOS e aí, ter conhecido Catarina, o que, posteriormente a terá 
levado ao Gainho. 

O que é certo é que CATARINA e JOSÉ GUERRINHA se uniram, pelo menos em Maio de 1912 e, 
dessa ligação, nasceu, no SÍTIO DO GAINHO, a 1 de Fevereiro de 1913 um filho ilegítimo,6 a quem foi dado 
o nome de JOAQUIM GUERRINHA. 

Presume-se que esta relação tenha durado, no mínimo, mais cinco meses, já que em Julho desse mesmo 
ano, novo encontro foi consumado, pelo que, a 13 de Abril de 1914, veio ao mundo ANTÓNIO FRANCISCO, 
fruto dos mesmos Pais, quando apenas eram passados catorze meses sobre o nascimento de Joaquim Guerrinha. De 
facto, parece ter sido curto este romance, porque António Francisco já veio a nascer no Sítio da QUEIMADA, na 
casa de um Irmão de Catarina, de seu nome António, e José Guerrinha nunca chegou a dar o seu nome a este novo 
bebé, como fizera ao primeiro. 

A minha Avó, Catarina da Conceição de seu nome de Baptismo, era uma mulher simples e humilde, filha 
de trabalhadores rurais residentes numa propriedade arrendada no MONTE DE ALCARIA, freguesia de S. 
Domingos, que tinham pequenos foros 7 na Queimada. Na altura própria, tê-los-ão dividido por cada um dos seus 
filhos. O Pai, MATEUS LUÍS, natural de S. Domingos; a Mãe, ANTÓNIA MARIA, natural do CERCAL. 

Catarina, como quase toda a gente no seu tempo, não sabia ler nem escrever, mas não escondia a sua 
beleza nem o brilho irrequieto da sua juventude. A vida fizera-a mulher muito cedo. O espírito aventureiro levava-a 
para fora da sua freguesia, à procura de propriedades onde o trabalho rural ou doméstico fosse requisitado. 

Os lavradores instalavam os criados, garantiam a sua mantença e pagavam uma magra jorna a troco da 
mão-de-obra. Mas … as coisas nem sempre ficavam por aqui... 

Catarina era uma presa fácil e apetecível e, tendo ficado a trabalhar na propriedade de um rico lavrador, 
para tratar da mulher, muito doente após um parto difícil, depressa foi seduzida. 

Catarina ficou grávida antes de completar dezanove anos e a 11 de Julho de 1903 um Menino nasceu, a 
quem pôs o nome de MANUEL CATARINO. 

Nunca revelou quem tinha sido o Pai da criança, talvez, quem sabe, ameaçada por ele, não incriminando 8 
deste modo o “respeitável” lavrador que, por sinal, era bem casado. 

Assim nasceu o seu primeiro filho, de Pai Incógnito, “Catarino” por parte da Mãe. 
Esta experiência amadurecera-a, naturalmente, e, tendo regressado à sua terra, começou a desempenhar 

funções de Parteira. Ao mesmo tempo, curava as pessoas com medicamentos caseiros, ervas e chás, fazendo 

 
6 Nessa época, só era considerado legítimo, um filho fruto de casamento. 
7 Assim se chamava ao espaço ocupado por uma casa com um pequeno terreno, que pagava contribuição. 
8 Tal procedimento configurava um crime punível por lei. 
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também rezas e “mezinhas contra o mau olhado e males de inveja”, pelo que era muito solicitada e, cada vez mais, 
à medida que as suas aptidões iam sendo divulgadas. Era frequente vê-la com o Terço na mão. E assim foi … até à 
sua velhice. 

Em 29 de Dezembro de 1904, na freguesia de S. Domingos, CATARINA, 20 anos, casava-se com 
FRANCISCO MENDES, de 28 anos, também ele, por sinal, filho de um rico Lavrador da região, da Família dos 
Vilhenas e de uma pobre aldeã. Aquele, não querendo atribuir-se a paternidade, para não partilhar heranças, esta, 
por simplicidade e pobreza, acabaram por, nem Pai nem Mãe assumir o Filho, sendo Francisco considerado 
“Exposto”, 9 isto é, filho de Pais Incógnitos. Contudo, por estranho que possa parecer, Francisco vivia na SERRA 
com a Mãe e, ainda que de longe, o Pai sustentou-o sempre. 

Catarina construíra com Francisco um lar estável. Tinha, por herança de seus Pais, um foro na Queimada. 
Como o pedaço de terra era exíguo, arrendou uma propriedade no Carapinhal, prática muito comum ao tempo, onde 
semeava para comer e onde criava, com as limitações próprias de quem é pobre, gado bovino, ovino e suíno, 
adquirido e nascido ao longo dos anos. Assim me descreveram, hoje, suas netas, minhas primas que, enquanto 
crianças eram “guardadeiras” de porcos, de bois, de ovelhas e também de algumas cabras. 

Catarina, a mais pequenita, ia para longe com os bois, cerca de dois quilómetros de distância, em Vale-
Madeira. Naquelas horas de solidão e isolamento, a sua cabecinha de criança recordava histórias que se contavam 
de lobos maus e, amedrontada, no regresso a casa com a boiada, montava com o seu bordão, no “Passarinho”, um 
boi castanho de cornos retorcidos, e vinha na cauda do grupo, comandando os outros, com os pezitos no ar, por 
causa dos lobos… “ Eh!... Eh!... Eh!...” 

Mas … recuemos cerca de trinta e sete anos, até ao casamento de Catarina e Francisco, depois desta curta 
viagem ao futuro… para espreitar o trabalho de suas netas! 

Nasceram três filhos: CUSTÓDIA CATARINA 10 em Junho de 1907; JOSÉ FRANCISCO em Fevereiro 
de 1909; ANTÓNIA MARIA em Março de 1910. Ainda a pequenita Antónia era bebé e já seu Pai falecia, vitimado 
por uma tuberculose galopante. Conta-se que este homem conheceu antecipadamente o momento da sua morte, 
pelo que, dizendo à mulher, com exactidão, qual o dia e a hora, ela tentava, em vão, convencê-lo do contrário. De 
facto, ao aproximar-se o tempo certo, pediu-lhe que trouxesse os meninos para se despedir e, tal como predissera, 
assim aconteceu. 

De novo, para Catarina, agora viúva, a incerteza e a procura de novos caminhos … não sem antes ter ido 
entregar Antónia Maria, então com 15 meses, aos cuidados da sua Irmã mais velha, MARIA ANTÓNIA, de trinta e 
cinco anos, mais oito do que ela, pois nascera em 12 de Julho de 1876. Era casada e sem filhos, habitava no 
MONTE MAL-BATIDO, propriedade que tinha na CHARNEQUINHAS, próximo do CERCAL e recebeu a bebé 
como filha, até ao momento da sua morte, tendo então a jovem dezassete anos. Com o falecimento de sua Tia e 
Madrinha, a rotina de Antónia Maria manteve-se, pois continuou a viver no Monte com o Padrinho mesmo depois 
de se ter casado com JOAQUIM ROMÃO, aos vinte e dois anos de idade. Passado algum tempo, quando seu 
Padrinho reorganizou a vida com outra senhora, é que Antónia Maria veio viver com o marido para VALE DE 
ÁGUA. No entanto, apesar de ter sido criada a alguma distância do Carapinhal, mantivera sempre permanentes 
contactos com a Mãe e os Irmãos, através de visitas recíprocas que se faziam. 

Aos restantes três filhos, Manuel, Custódia e José, ainda tão pequenitos, a esses, Catarina terá deixado 
ficar no Carapinhal, ao cuidado de uma ou mais raparigas que ela tomava como criadas, para os trabalhos 
domésticos, para o amanho da terra e para o tratamento do gado. 

A história seguinte decorre no Gainho com José Guerrinha. Já é conhecida. 
Nada nos diz que Catarina tenha residido, ininterruptamente, cerca de ano e meio no Gainho. Tudo leva a 

crer que, tal como o fez em futuras ocasiões, também nesse período tenha visitado, a espaços, o Carapinhal a saber 
dos filhos, da propriedade, da lavoura, etc, não deixando nunca, também, de prestar os seus serviços de parteira ao 
domicílio e de curandeira. 

Uma vez de regresso à Queimada, pelo menos para o nascimento de António Francisco, em Abril de 
1914, Catarina estava de novo a dois passos do Carapinhal. 

Onde ficara, entretanto, Joaquim Guerrinha? 
A hipótese mais plausível é de que tenha ficado no Gainho com o Pai, o Avô (a Avó já tinha falecido em 

1900) e dois tios paternos, ainda solteiros, Francisco Guerrinha de 29 anos e Maria Catarina de 17 anos, para que 
sua Mãe pudesse dedicar-se a António Francisco, recém-nascido. 

Certo é que, de Abril a Agosto desse ano de 1914, se criaram as condições que iriam determinar o 
futuro de JOAQUIM GUERRINHA, como a seguir se conta. 

Entregue aos cuidados do Pai, apenas com catorze meses, precisava ainda de um atendimento 
individualizado: no mínimo, paciente e carinhoso, enfim, de um acompanhamento especial para ser alimentado, 
para a higiene, para os primeiros passos, para as quedas, para as brincadeiras iniciais … Talvez por isso, José 
Guerrinha tenha chamado ao Gainho uma rapariga a quem foram dadas estas funções. 

BALBINA, viria então a ser a AMA de seu próprio Irmão de sangue. 11 É que em tempos idos, talvez em 
Agosto de 1903, José Guerrinha terá tido um caso ( para usarmos linguagem actual ) com uma tal MARIA 
BALBINA; daí nascera Balbina, a 8 de Abril de 1904, natural de São Domingos e filha de Pai Incógnito, já que 
José Guerrinha não lhe deu o seu nome, embora toda a gente soubesse que era ele o Pai da criança. 

 
9 Assim consta na Certidão de Nascimento. 

  10 Que veio a ser a Mãe das meninas guardadeiras de gado, criadas com a Avó a partir de 1940, ano em que Custódia faleceu 

prematuramente. 

  11 Ou consanguíneo. Diz-se dos Irmãos que são filhos do mesmo Pai, mas de Mães diferentes. 
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Balbina tinha exactamente mais dez anos do que seu Irmão António Francisco e mais nove do que 
Joaquim Guerrinha. Conta-se que tinha um certo atraso mental, facto que a marcou toda a vida e que, aliás, parece 
ter transmitido, geneticamente, a sua filha Soledade. 

Como se encarregaria Balbina de seu Irmãozinho? Que mimos lhe faria? E que tropelias? 
Bonito como se fez, o pequeno Guerrinha deveria ser um bebé rechonchudo, de olhos azuis,12 porventura 

ternos, procurando na Irmã os carinhos da Mãe ausente. 
Sabe-se que dormia a sesta e, numa cálida tarde de verão, transpirando abundantemente por um calor 

tórrido de Agosto, Balbina terá pegado no Menino e, num ímpeto, dominada pelos limites da sua fraca cabeça, para 
o refrescar, atirou-o para um tanque de regadio ou para uma ribeira que corria próximo. 

Que sentimentos terão movido Balbina? Despeito ou ciúmes, dizem uns; um gesto inconsequente e, 
portanto, inimputável, afirmam outros. 

E o pequenito? Terá chegado a sonhar com Fadas … que já existiam, talvez, naqueles tempos?! Ainda tão 
tenro, cruzou-se, isso sim, com a terrível Fada má, também ela, sem direito a um mundo azul de fantasia e sonho… 

Ignora-se quem deu o alarme. O que se sabe é que José Guerrinha mandou chamar Catarina. 
Quando? Na ocasião? Passado um dia, dois, uma semana ?… Não é suposto adivinhar! 
O choque repentinamente sofrido por Joaquim deve ter sido de tal modo violento, com tão brusca 

mudança de temperatura, que estava à beira da morte quando sua Mãe o recolheu, agravado mais ainda o seu 
estado, com a possível contaminação da água, estagnada ou não. 

Conta-se que minha Avó Catarina veio a correr com o Menino nos braços para o Hospital de Santiago, 
travando pelo próprio filho, uma luta entre a vida e a morte. 

Terão sido momentos muito duros, por certo, os que Catarina atravessou, culpabilizando-se de ter deixado 
o filho no Gainho. Aliás, era comum dizer-se: 

– Se ele não tivesse ficado com o Pai, nada disto teria acontecido 

Esta voz popular, não fazia mais do que confirmar que este cenário decorreu, de facto, no Gainho e não 
no Carapinhal, como se chegou a pensar, o que, aliás, também seria provável, já que Balbina até vivia na freguesia 
de São Domingos, donde era natural. 

Não se sabe se o período de internamento foi curto ou longo, se chegou a ser transferido para Lisboa, se 
sua Mãe o ia visitar… A este respeito, diligenciei nos Serviços competentes do Hospital de Santiago do Cacém, 
descobrir o seu processo clínico, mas em vão. Nada se encontrou! 

Apenas se sabe que, desse incidente pouco vulgar, resultou uma CONJUNTIVITE que, por falta de 
cuidados médicos adequados na hora exacta, degenerou numa infecção, agravada de tal modo, que originou 
CEGUEIRA BI-LATERAL, irreversível. 

Vencida esta fase de consultas, médicos, hospitais … o pequeno Guerrinha instalava-se no Carapinhal, 
onde, ao lado de sua Mãe se encontrava já o homem com quem ela casara a 28 de Setembro de 1914, Jerónimo 
Joaquim Rodrigues. Este Casamento civil entre Catarina de trinta anos, Viúva e Jerónimo, de quarenta anos, 
Solteiro, deu-se passado um mês sobre o acidente que transformou a vida daquela criança. 

Não é muito provável, face ao sucedido, que Joaquim Guerrinha tenha regressado ao Gainho, para de 
novo viver com seu Pai, Avô e Tios, pelo que terá perdido o contacto diário com eles, bem como com as 
testemunhas do seu Registo de nascimento, ambos residentes no Sítio do Gaio da freguesia de Sines. Trata-se 
mesmo de FRANCISCO DA SILVA CAMPOS, o lavrador do GAIO, ao tempo ainda solteiro, que apadrinhou o 
Registo de Joaquim Guerrinha, facto que, em última análise, reflecte uma relação amigável entre patrão e 
subalternos. Contudo, parece existirem dados que apontam para encontros posteriores, ainda que ocasionais, de 
Joaquim Guerrinha com o meio familiar paterno e que, a seu tempo, revelarei. 

Agora, no Carapinhal, para além de Manuel, Custódia, José e António Francisco, havia mais uma boca 
para comer e mais um mocito para as brincadeiras, que era Joaquim, definitivamente cego. Por outro lado, 
Jerónimo transformara-se no “Pai” ideal para todos os filhos de Catarina, pois a todos tratava com amor paciente. 

De facto, o crescimento salutar em Família, entre a Mãe, “Ti Jerónimo” e os Irmãos, faz de Joaquim 
Guerrinha uma criança relativamente feliz, apesar da deficiência que lhe causaram. 

Admitindo que os tratamentos hospitalares tenham durado, aproximadamente seis meses, este pequenito 
terá passado a viver no seio familiar materno a partir dos dois anos. 

“Os primeiros seis anos passei-os num ambiente familiar que, não sendo o ideal na classe pobre, era 
incomparavelmente melhor do que muitos que conheço.” 

“O PAPEL DAS ASSOCIAÇÕES E A ACÇÃO DAS ESCOLAS”, J.G. 
CONFERÊNCIA PRONUNCIADA A 7 DE DEZEMBRO DE 1969, 

NO SIMPÓSIO SOBRE “O PROBLEMA DA CEGUEIRA” 

Joaquim Guerrinha sintetiza, assim, esta vivência dos seus primeiros anos de vida, englobando, 
naturalmente, o tempo que habitou no Gainho e no Carapinhal. 

A presença da Mãe, as brincadeiras com os Irmãos em contacto com a natureza, com os animais 
domésticos, com a criação e, talvez, até mesmo com o gado, naquela liberdade que só bem conhece quem vive no 
campo, deixaram no Menino recordações inolvidáveis que se repercutiram ao longo da sua vida, em manifestações 
de apurada sensibilidade e que serviram até de fundamento a uma Série de Artigos que escreveu em Évora, aos 
vinte e cinco anos, sobre a Psicologia Experiencial da Pessoa Cega. 

 
12 Todos os Irmãos de Guerrinha tinham olhos claros, azuis ou verdes, e alguns dos seus sobrinhos também. 
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“Se um indivíduo perde a vista em criança, desde logo começa por desenvolver o tacto, pelo instinto natural que o 
leva a desejar comunicar com as outras crianças, irmãos e amigos, quer em correrias, quer em jogos ou em quaisquer 
divertimentos. ( … ) O mesmo que sucede com os objectos acontece com os animais. A criança cega gosta muito de brincar 
com os animais, e, ao pretender distrair-se com eles, não raro a Mãe lhe diz: 

– Deixa o gato! Larga o cão! Não brinques com a galinha que te bica! Vê lá se matas os pintainhos! 
( … ) Pegando em pedras, paus, tábuas, cadeiras, etc., subindo para as mesas e as árvores, roubando pão, carne ou 

fruta, vai tomando gradualmente conhecimento de todas as coisas e, como não tem o sentido da vista não lhe sente a falta.” 

NOTÍCIAS D’ÉVORA, 17. 03. 1938, J.G. 
“PSICOLOGIA EXPERIENCIAL DO CEGO”  

DESENVOLVIMENTO GRADUAL DO TACTO 

Pela ausência do sentido da vista, Guerrinha, assim lhe chamavam, foi instintivamente levado a tirar o 
máximo partido dos outros sentidos, por forma a ter do mundo aquela fina percepção que, se a vista 
ocultava, o ouvido, o tacto, o olfacto e o paladar, sabiamente combinados, deixavam antever. 

É também com base neste manancial de experiências sensitivas que desenvolveu em criança, no contexto 
familiar já descrito e em absoluto contraste com o tipo de educação a que, muitas vezes, as crianças Cegas estão 
sujeitas que, quando a oportunidade surge, Joaquim Guerrinha se sente na obrigação de sugerir aos Educadores: 

“Não se deverá privar o Cego de excursões instrutivas que o ponham em contacto com a natureza, devendo fazer-
se-lhe compreender a forma de tudo o que desconhece, a fim de que possa fazer uma ideia verdadeira do que compõe o mundo 
em que vive.” 

“ENSAIO SOBRE A PROBLEMÁTICA DOS CEGOS” 
.JOGOS FLORAIS DA ASSOCIAÇÃO DE BENEFICÊNCIA 

“LOUIS BRAILLE”, 1968, J. G. 

Esta primeira infância que, apesar de tudo, poderia ter sido bastante feliz, teve, para Joaquim Guerrinha, à 
medida que ia assumindo consciência da vida, o peso de uma certa mendicidade, já que sua Mãe, fazendo-se 
acompanhar do garoto, tirava partido da sua cegueira. 

Se, hoje, esse facto nos constrange e nos revolta, procuremos não esquecer que a guerra, a Primeira 
Guerra Mundial estava no seu auge e com ela arrastaria a escassez de pão, a pobreza, enfim, a miséria… pois 
também é miséria, tirar partido e expor a “miséria” 

Meu Pai, já rapazito, perdoou a sua Mãe, desculpando-lhe, sem ressentimentos, o oportunismo fácil e 
vulgar, sobretudo porque mão iluminada e protectora, bastante cedo o libertara dessa humilhante servidão, 
sem o que, como se verá, ter-se-ia mantido acorrentado a essa vida inactiva, de miséria e de vergonha. As marcas, 
contudo, ficaram pela vida fora e podem captar-se, com extrema nudez, dispersas, aqui e ali, pelos seus trabalhos: 

“Quando a Família seja pobre, não valer-se do filho Cego para angariar recursos, obrigando-o a esmolar.” 

IDEM, IBIDEM 

“O Cego, pelo menos no seio de famílias numerosas e de exíguos recursos era o seu sustentáculo, não pelo trabalho 
honesto, é certo, mas pelo produto das esmolas que, diariamente, angariava. 

“O PAPEL DAS ASSOCIAÇÕES E A ACÇÃO DAS ESCOLAS”, IDEM 

“Eles, (os Cegos) homens que poderiam ser úteis à Sociedade, viam-se à margem dela, avassalados pelo férreo 
jugo do destino que lhes exigia, em holocausto de suas vidas, o dispêndio da sua possível actividade no execrando exercício 
da mendicidade; ficavam expostos ao vaivém da sorte, às vaias da plebe e à crua indiferença de seus próprios progenitores, 
únicos usufrutuários das esmolas que diariamente angariavam.” 

“OS CEGOS ATRAVÉS DOS TEMPOS” 
NOS PERÍODOS MEDIEVAL E MODERNO 

DIÁRIO DA MADEIRA, 26.. 01.1936, J. G. 

“A vida miserável que eram constrangidos a arrastar de terra em terra, é uma nódoa lamentável na História da 
Humanidade. As próprias famílias eram as causadoras de tal vida, porque o egoísmo as levava a aproveitarem-se do produto 
das esmolas que aqueles colhiam.” 

“OS CEGOS ATRAVÉS DOS TEMPOS”, IDEM 
DEMOCRACIA DO SUL, 10. 03. 1938, J. G. 

Mas … voltemos ao Carapinhal onde a Família de Catarina voltara a crescer, visto que em 28 de Março 
de 1916 veio ao Mundo FRANCISCO JERÓNIMO, quando Joaquim Guerrinha tinha três anos e pouco mais de um 
mês e António Francisco estaria a completar dois anos, também marcados já por uma tragédia. É que estando o 
menino a gatinhar na rua à chegada do Sardinheiro com a sua burra carregada, um coice desta para afugentar as 
moscas, vazou-lhe o olho direito. Enfim! Ali estavam os dois irmãos, tão pequeninos e ambos atingidos por tão 
dura fatalidade!… 

De quantos pormenores se terão recheado as memórias sensoriais do nosso pequeno herói, sorvidas 
naquela miscelânea de imagens auditivas, olfactivas e tácteis, fruto, quer deste ambiente acidentado, quer do 
nascimento de um Irmão, em casa? Tudo o terá ajudado a “crescer” interiormente… De tudo, tiraria partido, mais 
tarde, quer na sua vida escolar, quer pela vida fora! 

Nada de particularmente grave ou diferente terá atingido mais esta Família até 1918, pois as memórias, ao 
testemunharem, registam sempre o que há de insólito. Tudo o que consegui recolher silencia estes anos. 

Porém, no dia 9 do mês de Julho de 1918, há notícia do Baptizado de Joaquim Guerrinha na Igreja 
Paroquial da Freguesia de Santiago do Cacém. Se, por um lado, esta informação que colhi, graças à gentileza e 
organização dos Serviços Paroquiais da referida Igreja, é muito clara e exacta, a verdade é que aquele acto religioso 
está associado a um período de tempo algo obscuro, provavelmente alguma doença. 
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Isto, porque até me disseram que o Menino estava à morte quando foi baptizado e que o seu Padrinho de 
Baptismo teria sido o próprio médico que o salvara, chegando a associar-se o Baptismo ao momento da 
Conjuntivite, em que cegou, o que não é verdade. 

De tantas informações contraditórias, fruto natural da longa passagem do tempo e do desaparecimento de 
elementos vivos da Família, que hoje teriam mais de noventa anos, há que ressalvar o seguinte: 

Francisco Manuel dos Reis, Proprietário e não Médico, tal como se lê na Certidão de Baptismo, foi, de 
facto, o Padrinho da criança. E, segundo me contou um sobrinho seu, o Sr. José Manuel dos Reis, ele era íntimo 
amigo de figuras proeminentes de Santiago do Cacém, a saber: o Advogado, Dr. Francisco Beja da Costa e os 
Médicos de Clínica Geral – Dr. Félix, Dr. Viola e Dr. Simeão. Com estes dados, podemos supor que o Menino 
estaria doente no Hospital, talvez à morte, ou talvez não e que estes médicos ou, pelo menos um deles, perante a 
inquietação de sua Mãe Catarina que o queria baptizar quanto antes, terá sugerido para Padrinho o dito Proprietário. 

Outro sinal, talvez ainda mais ténue, de que tivesse estado doente, confirmando as informações que 
recebi, é uma referência feita pelo próprio J. Guerrinha, em Maio de 1941, numa carta escrita à sua futura Esposa, 
então em internamento hospitalar, onde alude às suas passagens pelos Hospitais, para lhe transmitir coragem. 

“Eu já sei o que são Hospitais!…” 

Ora, este plural tão expressivamente sentido, não deveria implicar, presumo, os internamentos 
relacionados com a Conjuntivite, pois não seria provável ter reminiscências de tão tenra idade; sabe-se também 
que, nos seus vinte e cinco anos, em 1938, sofreu um rude golpe que o reteve no Hospital de Évora. Teria havido, 
então, situações intermédias, de que conservasse memória, para poder dizer com propriedade “Eu já sei o que são 
Hospitais”? E se as houve, quem sabe, não estarão elas relacionadas com esta idade dos cinco anos, onde as 
memórias já fazem sentido e chegam com bastante vitalidade à idade adulta? 

Estamos, obviamente, no domínio das hipóteses, onde tudo é falível! 

Ultrapassando, então, esta fase, o que de seguro se confirma, de entre tanta suposição, é que Joaquim 
Guerrinha continuou a fazer parte do mundo dos vivos e que a data do seu Baptismo é um dado registado, ficando, 
contudo, por apurar os motivos imediatos que ditaram tal medida. 

Ei-lo de novo, absorvendo emoções e todas as vivências, boas e más, que lhe proporcionava a vida no 
Carapinhal! 

Pertence, talvez, a este período de tempo, entre os cinco e os sete anos, uma valiosa recordação daquele 
Menino – trata-se de uma fotografia, tirada em Santiago do Cacém, no Fotógrafo “Vilhena”, que hoje já não existe. 

Guerrinha traja calças compridas escuras, metidas dentro das meias que sobem até aos joelhos e botas de 
cano baixo, claras; veste casaco de tamanho médio, muito acanhado, mais claro do que as calças, com botões e 
cinto do mesmo tecido que passa em presilhas; tem duas algibeiras e dentro da direita pressente-se um pequeno 
volume, um lenço, talvez. No centro da gola, à frente, foi dado um laçarote claro, branco ou beje, colocado 
expressamente para a fotografia. Na cabeça, um chapelinho de uma lã clara, com um rebordo em toda a volta, 
deixando um pouco destapada a orelha direita. As mãos pegam num bordão à sua medida, fino e cheio de nós. O 
braço esquerdo estendido, com a mão do mesmo lado a segurá-lo pelo meio; o braço direito dobrado pelo cotovelo, 
com a outra mão a tocar-lhe na extremidade superior. Dedos finos, onde já se poderia adivinhar agilidade e firmeza. 
Cara redonda com lindas bochechas, testa alta, cana do nariz fina mas levemente achatada, boca muito redonda e 
pequenina, sobrancelhas levemente arqueadas, olhos abertos, onde um branco leitoso procura perscrutar a 
claridade. 

Ao reflectir sobre esta fotografia, percebe-se que ela não foi feita por acaso. Naquela época não era 
normal as Famílias pobres irem ao fotógrafo. Não estando associada ao tal momento em que o pequenito poderia 
estar à morte (era comum, nestes casos tirar-se uma fotografia para ficar de recordação) pois ele ostenta uma boa 
saúde, poderá ter sido tirada aquando do seu Baptismo ou, então, mais próxima dos sete anos, quem sabe, uma 
oferta de seu Padrinho, para um momento importante da vida do pequeno Guerrinha, que avaliaremos dentro em 
breve. 

Antes, porém, recordo um leve testemunho dado pelo meu próprio Pai, quando, por vezes recordava a sua 
meninice. Ele dizia-se guardador de um MELANCIAL e contava, graciosamente, dando gargalhadas em “Ah!” 
que se fartava de comer melancias, enquanto as guardava: 

– “Ora pois não!  Papava as que  podia… Ah! Ah!  Ah! ”  

Na nossa casa, era o meu Pai que determinava quando as melancias estavam aptas a ser saboreadas, 
dando-lhes, com os dedos, toques secos para avaliar se já estavam maduras. 

   
J O A Q U I M  G U E R R I N H A  

. Cegou aos dezoito meses. 

. Foi baptizado quando tinha quase cinco anos e meio. 

. Foi seu Padrinho de Baptismo o Proprietário FRANCISCO MANUEL DOS REIS, 
casado e com 58 anos de idade. 
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Transportemo-nos, agora, ao ANO NOVO de 1920, exactamente há oitenta e quatro anos, quando, como 
já atrás referi, “mão iluminada e protectora” transpusera com Joaquim Guerrinha a Janela do Carapinhal e as 
Portas do Alentejo para o trazer ao Mundo da Cultura, encaminhando-o para um Colégio de crianças Cegas na zona 
de Lisboa. 

Foi assim que o pequenito, pela mão do seu Padrinho de Baptismo, FRANCISCO MANUEL DOS 
REIS, deu entrada no INSTITUTO DE CEGOS “BRANCO RODRIGUES” em S. João do Estoril, onde se 
manteve dos sete aos dezanove anos. 

“Quando, em 27 de Janeiro de 1920 entrei para o seu Instituto, tinha 7 anos incompletos; certamente que, como 
criança que era, (…)” 

“BRANCO RODRIGUES E A SUA OBRA” 
PALESTRA PRONUNCIADA NO DIA 23 DE JULHO DE 1974, J. G. 

“Quando, em 1 de Agosto de 1932, saí do Instituto Branco Rodrigues, com o sétimo Ano de PIANO.” 

 “O PAPEL DAS ASSOCIAÇÕES E A ACÇÃO DAS ESCOLAS” 
CONFERÊNCIA PRONUNCIADA NO DIA 7 DE DEZEMBRO DE 1969, J. G. 

“Os primeiros seis anos passei-os num ambiente familiar ( ... ) Os seguintes 12 anos e meio foram passados no 
Instituto Branco Rodrigues, que todos sobejamente conhecem e ao qual me referirei oportunamente(…). 

IDEM, IBIDEM 

As pesquisas que desenvolvi neste âmbito, para encontrar quaisquer referências escritas relativas à 
passagem do meu Pai pelo Instituto “Branco Rodrigues” foram todas elas infrutíferas e desgastantes. Portas 
fechadas, a custo abertas, apenas demonstram que não houve o devido respeito pelo património histórico de 
Instituições, de carácter filantrópico como esta, onde tudo se foi perdendo a partir do momento em que este Colégio 
passou a pertencer à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, isto é, após a morte do seu fundador. 

“(Branco Rodrigues) faleceu no dia 18 de Outubro de 1926, legando a Instituição à Misericórdia de Lisboa que a 
orienta ainda, mas, para mal dos nossos pecados, fora dos preceitos tradicionais.” 

“BRANCO RODRIGUES E A SUA OBRA”, IDEM 

Assim, as menções ao seu percurso escolar, aos seus períodos de férias e, posteriormente, à sua saída 
antecipada do Instituto, antes mesmo de ter concluído o Curso, ficarão aqui registadas, mas sem aquele apoio 
documental que, só por si, confere credibilidade. Apesar de tudo, justo é dizê-lo, o Arquivo Histórico da Santa Casa 
da Misericórdia de Lisboa facultou-me a única documentação que diz possuir sobre o Instituto “Branco Rodrigues 
– apenas dois “dossiers” de Correspondência “que, em nada me poderiam interessar”. Mediante a minha 
insistência, consegui autorização para consultar essas pastas, onde, inesperadamente, acabei por encontrar um 
interessante testemunho relativo a meu Pai, que prometo revelar na altura própria. 

A restante documentação, desde o momento em que o Instituto abriu as suas portas, bem como o fruto de 
tantos anos de luta pelo direito à Cultura e pela emancipação da pessoa Cega, e ainda todos os registos do 
resultado desse trabalho de excelente qualidade, perderam-se ingloriamente, sem que sequer um século tivesse 
decorrido, estando ainda vivos alguns dos antigos alunos desse Instituto. 

“Conseguindo adquirir todos os conhecimentos que lhe permitissem levar por diante os seus projectos, Branco 
Rodrigues fundou em Lisboa, em 1900, um Instituto de Cegos que, depois de sucessivas transferências, foi definitivamente 
fixado em S. João do Estoril, onde ainda hoje existe, administrado pela Misericórdia de Lisboa, determinação expressa por 
ele, em seu testamento.” 

“OS CEGOS ATRAVÉS DOS TEMPOS” 
15. BRANCO RODRIGUES 

ÉVORA, DEMOCRACIA DO SUL, 02. 07. 1938, PÁG.1, J. G. 

“Os estatutos dessa Escola foram aprovados pelo governo, nesse mesmo ano, mas foram reformados e também 
superiormente aprovados no dia 21 de Junho de 1903, já com o nome de Instituto de Cegos Branco Rodrigues”. 

“BRANCO RODRIGUES E A SUA OBRA”, IDEM 

“Hoje, depois de ter produzido vários alunos notáveis, os seus dirigentes começam a olhar seriamente para a sua 
finalidade e, é muito possível que, dentro em breve, todas as disciplinas sejam ensinadas com um método mais aperfeiçoado e 
que novas matérias se procurem adaptar aos internados.” 

“OS CEGOS ATRAVÉS DOS TEMPOS” 
15.BRANCO RODRIGUES, IDEM 
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Aliás, debati este assunto, por diversas vezes, com o Sr. José Branco Rodrigues, filho do notável fundador 
do Instituto, que, com a excelente lucidez dos seus noventa e um anos, me facultou alguns documentos e 
manifestou o profundo desagrado pelo abandono e esquecimento a que fora votada a OBRA de seu Pai. 

Porém, face a todas estas lacunas, desenvolvi uma investigação paralela, graças às extraordinárias 
consultas e documentos que me foram facultados pelo Arquivo Histórico do Conservatório Nacional de Lisboa – 
Núcleo de Informação e Documentação Histórica da Divisão de Arquivo do Ministério da Educação onde, como 
em qualquer Escola que se preze, estava arquivada uma PASTA com o nome de JOAQUIM GUERRINHA – 
Processo e folhas 1788. Por toda a riqueza documental que encontrei, pude, inclusivamente, acompanhar uma 
parte do percurso escolar de meu Pai a partir dos seus 13 anos, no Instituto “Branco Rodrigues”, pela simples razão 
de que os alunos deste Colégio, recebiam dos seus próprios Professores formação Musical e Literária, indo depois 
prestar algumas das suas provas ao CONSERVATÓRIO NACIONAL DE MÚSICA DE LISBOA. 

Também ficou definitivamente por apurar que diligências teria feito Francisco Manuel dos Reis para 
internar o seu afilhado e com que entraves, se é que os houve, se teria deparado. Aliás, vem a propósito dizer, quão 
estranho me parece nunca ter encontrado no decurso de todos os trabalhos de meu Pai, pelo menos daqueles que 
consegui reunir, a mais pequena referência, como sinal de manifesta gratidão a seu Padrinho. Apenas no CONTO 
“VINGANÇA DUM COMUNISTA”, escrito em 1974, para os Jogos Florais da Biblioteca Nacional de Lisboa, 
onde se evidenciam autênticas abordagens autobiográficas, Joaquim Guerrinha, vestindo a pele de José Guedes 
fala de seu Padrinho, com muita ternura e estima: 

“Meu Padrinho,(…) tomando-me à sua guarda…” 

“Meu Padrinho não teve dificuldade em me internar na…” 

“Dedicava grande afeição a meu Padrinho e, por isso mesmo, desejaria poupar-lhe o desgosto…” 

Tecidas que foram estas considerações, fundamentais para que haja “feedback”, situemo-nos de novo em 
1920, no Instituto “Branco Rodrigues”, onde o pequeno Guerrinha acabara de ser internado. 

Agora … ficara para trás o Carapinhal e as emoções de menino! Impunha-se, desde já, uma nova vida, 
pontualmente determinada pelos sete anos. Outras emoções iriam desabrochar lentamente na frágil pequenez de 
Joaquim. Descobriu, porventura, um Pai em Branco Rodrigues, terno e paternal para com os seus discípulos; 
recuperou laços familiares nos novos irmãos que agora tinha … talvez vestígios da Mãe ou, só Deus sabe, de 
alguma Madrasta, na Senhora Regente D. Isabel Pontes ou na Professora D. Palmira; tios, talvez, nos Professores e 
nos Vigilantes … 

Guerrinha depressa percebera que estava integrado numa outra Família, bem mais ampla, hierarquizada e 
com regras bem definidas que urgia cumprir. O espaço que o rodeava era amplo e, sobretudo o jardim, com um 
pinheiro gigantesco e o quintal, com quatro enormes figueiras bravas, estabeleceriam, por certo, algumas afinidades 
com o Carapinhal – a passarada nas árvores, as flores, o vento, enfim, a natureza, o ar livre … pelo que não deverá 
ter estranhado demasiado. Até mesmo o mar que se ouvia no Instituto lhe devolvera memórias do Gainho e de 
Sines, arquivadas, quem sabe, no seu subconsciente… 

É assim que ele próprio define, mais tarde, o Instituto visto por fora: 

“Situado num ponto magnifico, como o poderão verificar, este Instituto tem todas as condições de higiene e de 
diversão para os seus internados. Para as pessoas que supõem triste uma Escola de Cegos, que satisfação não experimentam, 
ao ouvirem o alegre vozear das crianças no quintal, ainda a dois ou três minutos de caminho?! 

Ao chegar ao portão, sentem-se encantados com o jardinzinho que se lhes depara; é a primeira nota de uma vida 
agradável e da saúde que todos respiram ali dentro, uma prova de que os Cegos não são insensíveis aos encantos da 
natureza.” 

“OS CEGOS ATRAVÉS DOS TEMPOS” 
15. BRANCO RODRIGUES, IDEM 

“…depois, um muro que circunda o edifício, separa-o da praia; de encontro a esse muro, chegam a vir quebrar-se 
as vagas, quando o tempo corre tempestuoso.” 

IDEM, IBIDEM 

Mas, é altura de meter mãos ao trabalho! 
Por definição do próprio Joaquim Guerrinha o Ensino, no Instituto Branco Rodrigues… 

“dividia-se em duas partes: elementar ou preparatória e complementar. 
Na elementar, ensinava-se: Leitura e escrita pelo sistema de Braille, rudimentos de Gramática Portuguesa, noções 

de Cálculo e Fórmulas geométricas, noções de Corografia e de História de Portugal, Moral e Doutrina Cristã, Canto Coral, 
Ginástica e Jogos de Movimento, Trabalhos Manuais, iniciados pelos trabalhos de Froebel.” 

“BRANCO RODRIGUES E A SUA OBRA”, IDEM 

Esta parte Elementar da aprendizagem correspondia, nem mais nem menos ao Ensino Primário, na época 
em duas fases, e cujos exames se realizavam na ESCOLA OFICIAL DE CASCAIS: 

“Exame de Instrução Primária do 1º grau ( 3ª Classe ) 
Exame de Instrução Primária do 2º grau ( 4ª Classe )” 

INSTITUTO DE CEGOS BRANCO RODRIGUES 
ESTORIL 

FOLHA COM RESULTADO DE EXAMES FEITOS 
PELOS ALUNOS CEGOS, EM 1919 
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Guerrinha assinala a sua passagem por esta fase da escolaridade, com curtas memórias que transporta 
para o papel: 

“Quando tinha sete anos e frequentava a primeira classe no Instituto de Cegos ‘Branco Rodrigues’, em S. João do 
Estoril, algumas coisas me ensinavam que eu compreendia regularmente; uma, porém, não podiam fazer-me compreender, 
por mais explicações que me dessem, embora fosse de fácil compreensão – OS REINOS DA NATUREZA.” 

Depois de muitas repetições, dizia irada a professora: 

“– Os Reinos da Natureza são três: animal, vegetal e mineral, ouviu? 

Eu, coçando a cabeça, ia gaguejando qualquer coisa imperceptível, o que me acarretava um respeitável ‘puxão de 
orelhas’. 

Por fim, abandonando o propósito de me encaixar no cérebro os reinos da natureza, a professora deixou-me em paz 
sobre o assunto.” 

“OS CEGOS ATRAVÉS DOS TEMPOS” 
NOTAS PRELIMINARES 

DIÁRIO DA MADEIRA, 23. 01. 1936, Pág 1, J. G. 

“Passados quatro anos, feito o exame de instrução primária, vi, com indescritível pesar, que me não inscreviam no 
liceu como acontecia aos videntes 13 que desejavam prosseguir os seus estudos.” 

IDEM, IBIDEM 

Os Colegas tratavam-no por “Pisco”, pois comia pouco, sendo pequeno e franzino. 
A verdade é que a alcunha se manteve toda a vida, dentro e fora do Instituto, porque me recordo 

perfeitamente que, lá pelos meus quinze, dezasseis anos, ainda era frequente ouvir, por exemplo, o Sr. LUÍS 
AMORIM, que fora seu colega no Instituto, procurando o meu Pai pelos corredores da Liga de Cegos “João de 
Deus” e gritando: 

– Ó Pis…co! Onde é que te meteste? 

Do mesmo modo, o Sr. JOSÉ CHARRUADAS, visita frequente da nossa Casa, que me lembre, usava 
indistintamente o nome e a alcunha. 

Segundo me foi dito por antigos alunos do Instituto Branco Rodrigues, duas a três décadas mais novos do 
que meu Pai, nestes primeiros quatro anos de ensino primário, havia notoriamente entre as crianças aquilo a que se 
pode chamar de “consciência etária”. Fazia-se no Instituto uma passagem ou “exame” interno da 2ª para a 3ª 
Classe, o que implicava uma mudança de Sala, passando, então, os alunos para a “aula grande”. Assim, os que 
frequentavam a 1ª e 2ª Classes perante os mais velhinhos da 3ª e 4ª eram designados, quase depreciativamente de 
miúdos, de crianças... Estes, assumindo o estatuto de gente crescida, orgulhavam-se, convictos, com a mudança de 
aula e de professor. 

Neste contexto, Guerrinha também passou, necessariamente, pela situação de “caloiro” e também terá 
exibido com alguma imodéstia o tão desejado acesso à 3ª Classe. Contudo, é bom que se diga que o deverá ter feito 
com uma exuberância relativa, tendo em conta a autoavaliação que ele faz da sua timidez: 

“Falo por experiência própria. Fui durante muito tempo vítima da timidez e tenho verificado que a maioria dos 
meus colegas o é igualmente.” 

NOTÍCIAS D’ÉVORA 07. 04. 1938, J. G. 
PSICOLOGIA EXPERIENCIAL DO CEGO 

A TIMIDEZ 

Por outro lado, esta forma de discriminação gerida pelos próprios alunos, típica em qualquer 
internamento, tornava-se cerrada quando se tratava da utilização das Instalações Sanitárias e do espaço reservado 
ao Recreio, o que os levava, neste último caso, a dividirem o QUINTAL em três REINOS, hierarquizando-se os 
alunos por idades: na base da escala, O REINO DOS MIÚDOS, apenas com acesso ao Terreiro; seguia-se O REINO 
DOS MÉDIOS, autorizados a permanecer na Calçada e no Cimento; finalmente, O REINO DOS CRESCIDOS, com 
espaço na Biblioteca, no Corredor e na Horta. Os mais pequenos não ousavam permanecer nos recintos dos mais 
velhos, sob pena de serem penalizados por eles, que, de imediato, punham à prova a sua autoridade … Assim se 
passavam as coisas nas décadas de vinte e de trinta. No início dos anos quarenta foram cortadas as figueiras do 
Quintal e foi tudo cimentado; o pinheiro do jardim também desapareceu porque tinha raízes fortíssimas que 
abalavam os alicerces do edifício. 

“Em frente à porta da entrada está uma outra sala, que é simultaneamente Biblioteca, ( …) Sala de Estudo e de 
Recreio, para os alunos cuja idade ultrapassa dezoito anos.( … )Subindo algumas escadas, eis-nos num vastíssimo Quintal 
separado em dois, que serve de Recreio aos alunos.” 

“BRANCO RODRIGUES E A SUA OBRA”, IDEM, IBIDEM 

“Talvez os mais novos não saibam, mas quem esteve na origem dessa divisão do Recreio, não foram os alunos mas 
sim um Vigilante, chamado FERNANDO DUARTE DA SILVA, natural de Ferreira do Zêzere e que era um déspota perfeito. 
Quando queria dar as suas ordens, reunia todos os alunos e dizia, com uma voz sonora, o que pretendia que fosse cumprido. E 
foi assim que cada um se habituou a ocupar o seu lugar no Recreio. Esta ordem tornou-se uma lei, gerou uma grande 
discriminação entre os próprios alunos e atravessou as diferentes gerações. Quem transgredia, era sancionado pelos mais 
velhos”. 

 
13 normovisuais, por oposição a deficientes visuais. 
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Quem me facultou, então, estas informações e este ponto de vista baseado na intolerância e no domínio 
dos mais velhos?! Foi também um antigo aluno do Instituto, nascido em Setembro de 1920. Tem actualmente 83 
anos, isto é, sete anos e meio mais novo do que meu Pai. Só consegui localizá-lo a muito custo, no dia 1 de 
Fevereiro de 2004, curiosamente na data em que o meu Pai completaria 91 anos, se fosse vivo. Refiro-me ao Sr. 
MANUEL FERREIRA GUILHERMINO, que reproduz memórias antigas com extrema fidelidade e presença e que 
conseguiu, através de algumas conversas telefónicas, retratar o meu Pai no rigor daqueles anos. 

Falo do final da década de vinte, mais propriamente, a partir de 20 de Outubro de 1927, data em que o 
pequeno Guilhermino, aos sete anos de idade, fora deixado no Colégio por seu Pai, para que pudesse tentar a sorte, 
com mulher e outros filhos, em Terras do Brasil. Guerrinha, quase com quinze anos, viria a terminar no final desse 
ano lectivo, em 1928, a Parte Complementar da aprendizagem no Instituto. 

Porém, aqueles outros antigos alunos do INSTITUTO que, pelos seus testemunhos orais, me têm ajudado, 
desde o início deste trabalho, a recriar o ambiente onde o meu Pai foi educado, não confirmam, contudo, na década 
de quarenta e seguintes, tanto rigor na matéria dos Recreios. Apontam mesmo uma certa flexibilidade. 

Em oposição aos maus tratos que, por vezes, os “Médios” e os “Crescidos” infligiam aos “Miúdos”, 
Manuel Guilhermino recorda com saudade a ternura de Guerrinha, quando lhe pegava ao colo, não só a ele como a 
outros, igualmente pequenitos: 

“Ainda me lembro quando ele me pegava ao colo! Dava-me cambalhotas e depois levava-me às cavalitas! Ele 
gostava muito de crianças e brincava sempre com os miúdos!  Era a única pessoa que me acarinhava! Eu levei pancada e 
maus tratos de todos! O António José Marques, por exemplo, era um louco a bater e o Professor Pinto não lhe ficava atrás, 
também era um bárbaro com os miúdos. Mas o Guerrinha era muito amigo, nunca batia nos miúdos! ” 

Oportunamente, irei recheando a narrativa com outros pormenores recolhidos, afinal, na mais recente e, 
simultaneamente, na mais antiga fonte de que hoje disponho, sobre a personalidade e a vida escolar de meu Pai. 
Contudo, dos sete aos quinze anos, já ninguém poderá dizer se Guerrinha, na qualidade de “Miúdo”, também terá 
servido de “descarga emotiva” aos recalcamentos dos mais velhos, ou, mais simplesmente, se algum colega o terá 
amimado, nos seus primeiros anos de internamento. 

Outro exemplo que denuncia vivamente o tipo de autoridade do tal Vigilante, faz-nos hoje reflectir sobre 
o conceito de educação que então se preconizava e quase nos arrepia compreendermos como eram agrupadas e 
hierarquizadas as pessoas por categorias ou classes, dentro de uma Comunidade Escolar, onde todos, afinal, 
coabitavam. Face à “plateia” que tinha reunido na sua frente, o Sr. Vigilante Fernando Duarte faz-se ouvir em tom 
arrogante e peremptório: 

“Para que todos saibam e nunca se esqueçam, nesta Escola há Quatro Categorias de pessoas. Vou dizer quem são, 
por ordem de importância: Primeiro, a Senhora Regente; Segundo, Eu, que sou o Prefeito; Terceiro, as Criadas; Quarto, 
vocês, os alunos!” 

Caso esta informação oral, tivesse assumido um carácter escrito de ordem de serviço ou de circular 
interna, ser-lhe-ia respondido, talvez, individualmente: “Tomei conhecimento”; porém, naquelas circunstâncias, a 
resposta foi o silêncio do grupo e uma consciência reforçada do lugar que cada um ocupava na escala social. 
Seriam momentos como este que instigavam os mais velhos à revolta, conscientes já do seu valor, mas conscientes 
também da gigantesca barreira que a Sociedade ou os representantes dela, faziam crescer à sua volta. 

Esta prepotência, se não física, pelo menos psicológica, também terá atingido, naturalmente, o nosso 
“Pisco” na sua infância e adolescência, pois assim nos conta, mais tarde, como aos dez anos e meio, já avaliava a 
situação: 

“Passados quatro anos, feito o exame de instrução primária, vi, com indescritível pesar, que me não inscreviam no 
liceu como acontecia aos videntes que desejavam prosseguir os seus estudos. Foi então que, ao procurar, inutilmente, dar 
livre curso às minhas aspirações no campo das letras, ( … ) foi nessa ocasião, repito, que fui obrigado a ver que os Cegos, 
perante a constituição da Sociedade, pertenciam a um reino à parte.” 

“OS CEGOS ATRAVÉS DOS TEMPOS” 
NOTAS  PRELIMINARES 

DIÁRIO DA MADEIRA, 23. 01. 1936, Pág. 1, J. G. 

Retomando agora o fio da história e a aprendizagem que se praticava na PARTE ELEMENTAR, apenas 
uma palavra sobre a disciplina “Leitura e Escrita pelo Sistema Braille”. Este ensino pressupõe, para além da 
aprendizagem do “Braille” propriamente dito, como sistema de cultura e de comunicação entre as pessoas Cegas, 
um outro sistema de comunicação entre as pessoas Cegas e as pessoas com vista, o Sistema “Ballu”.Mas, para 
estarmos todos em sintonia, definam-se aqui, sumariamente, estes dois sistemas: 

Sistema Braille – Inventor Louis Braille; Sistema Ballu – Inventor Braille/ Foucault > Ballu 

“Efectivamente, tinha achado o fio do mistério: seis pontos  em relevo podiam constituir todo o sistema, em que o 
ponto era tomado como elemento basilar (…) Bastariam esses milagrosos pontinhos para formar 63 combinações, que 
poderiam representar ‘letras simples, letras acentuadas, pontuações, algarismos, sinais algébricos, contracções 
estenográficas e sinais para a Música’. (…) Em face dos seis pontos, todas as dificuldades deixaram de subsistir; o sistema 
propagou-se com a velocidade do relâmpago e está hoje universalmente divulgado entre os Cegos. Apesar de todas as 
vantagens oferecidas por este processo, só foi adoptado oficialmente em 1852, isto é, no ano em que, exausto por contínuas 
fadigas, o célebre inventor se despedia deste Mundo.” 
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(…) Além deste sistema, Braille, de colaboração com um seu colega, inventou ainda outro processo para a 
correspondência dos indivíduos cegos com os videntes e para que pudessem fazer as suas provas de exame. A este novo 
invento deu-se o nome de RAPHIGRAPHE BRAILLE-FOUCAULT, mais tarde simplificado por um aluno de Braille, de nome 
VICTOR BALLU, que lhe deu o seu apelido.” 

“OS CEGOS ATRAVÉS DOS TEMPOS” 
8. “LOUIS BRAILLE”E A SUA OBRA 

FUNCHAL, DIÁRIO DA MADEIRA, 01. 03. 1936, Pág.3, J. G. 

E por ora, fica delineado o percurso escolar do pequeno Guerrinha, dos sete aos dez anos e meio, já que 
em Julho de 1923 terá feito o exame de instrução primária na Escola Oficial de Cascais. 

Estava assim a cumprir-se, lentamente, na pessoa dele, uma das mais belas metas daquele extraordinário 
pedagogo que era Branco Rodrigues – Dar luz ao cego, através da Cultura! 

Data destes primeiros anos de internamento, talvez até mesmo do primeiro, uma recordação bem viva que 
meu Pai guardara do Sr. Branco Rodrigues e que contava aos filhos, tentando exprimir, ao mesmo tempo que nos 
fazia imaginar a cena, quanta gratidão encerrava em si, por aquele homem cuja memória venerava: 

– Um dia, a Srª Regente tinha-me posto de castigo. 

– Então, o que é que o Papá fez?! 

– Havia um certo colega, lá no Instituto, mais velho que eu e mais alto, que me andava sempre a fazer 
negaças … Então, eu pensei cá com os meus botões, que também havia de o fazer rabiar… Estávamos todos no 
Recreio e eu apanhei uma pedrinha pequena para lhe atirar … claro está, quando o apanhasse a jeito! Mas tive 
azar. Ele é que me andava a merecê-las, mas eu é que fui castigado! 

– O Papá fez dói-dói ao outro Menino e ele ficou a chorar? … 

– Nada disso! A minha pontaria falhou e a pedrinha furou um vidro da Janela. Apareceu logo a Srª 
Regente, a saber quem foi … 

– O Papá contou a verdade? 

Claro que sim, disse logo que tinha sido eu mas, nem por isso, escapei ao castigo. Fui posto toda a tarde 
num canto, com a cara virada para a parede, porque tinha partido um vidro. 

– E o Papá não fugia? 

– De maneira nenhuma! Ali fiquei sem me mexer, com os outros catraios a correrem todos à minha volta 
… até que, de repente, apareceu o Sr. Branco Rodrigues que, já sabendo da minha maldade, me perguntou: 

– Ó rapazito, o que é que fizeste para estares de castigo? 

– Eu, todo envergonhado… lá respondi como pude. É que … eu … atirei uma pedrinha … e … parti um 
vidro, sem querer … 

– Olha, rapaz, fizeste um buraquinho tão redondinho, tão redondinho, tão redondinho que, só pela 
pontaria e pelo jeito que tiveste, ficas livre do teu castigo! 

E ,  f a z e n d o - m e  u m a  f e s t a  n a  c a b e ç a ,  f o i - s e  e m b o r a ,  
s e m  s e q u e r  m e  d a r  t e m p o  

a  q u e  e u  l h e  a g r a d e c e s s e !  
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P A R T E  C O M P L E M E N T A R  E  A C E S S O  A O  C O N S E R V A T Ó R I O  C O M O  
A L U N O  E X T E R N O  À  L U Z  D A S  M E M Ó R I A S  D O  I N S T I T U T O  

A outra parte do Ensino que se praticava no Instituto Branco Rodrigues, a Complementar, é assim 
discriminada por Joaquim Guerrinha, na mesma palestra: 

“Na parte complementar, ministrava-se o ensino das Línguas Portuguesa e Francesa, Matemática Elementar, 
Geografia e História Geral elementares, elementos de Ciências Físicas e Naturais, Música, Afinação de Pianos, Ginástica, 
Jogos de Movimento, Modelação, processos diversos de escrita plana, Escrita Mecânica e Estenografia, pelo “Método de 
Branco Rodrigues, para uso dos cegos e Trabalhos Manuais.” 

“BRANCO RODRIGUES E A SUA OBRA”, IDEM 

Segundo uma “folha” do Instituto “Branco Rodrigues, relativa aos resultados de exames de 1916, os 
Exames de PORTUGUÊS e de FRANCÊS desta parte complementar são equivalentes ao 5º ANO DOS 
LICEUS. 

Contudo, por falta de fontes documentais é impossível afirmar, com garantia, quanto tempo terá durado e 
a que outros exames estava sujeita essa instrução complementar. Mas … posto que jogamos com suposições, 
arriscaria duas hipóteses: 

Primeira Hipótese  – que terá correspondido a três anos lectivos, qualquer coisa como o antigo 1º Ciclo 
(1º e 2º Anos), ao qual se tem de acrescentar mais um ano que, a ser anterior ao 1º, seria uma espécie de ano de 
Admissão; sendo posterior ao 2º, uma espécie de ano propedêutico, isto é, uma introdução a um estudo futuro. A 
confirmar esta minha “tese” há apenas um pequeno dado irrelevante, associado ao acto criativo, que se pode ler no 
tal Conto autobiográfico. José Guedes, o protagonista, identificado com o autor, diz em dado momento: 

“Em 1926, como prémio de exame do 2º Ano Comercial, fui gozar férias a Beja, mas antes não tivesse ido! 
Apaixonei-me perdidamente por …” 

CONTO “VINGANÇA DUM COMUNISTA” 
JOGOS FLORAIS DA B.N.L., 1974, J. G. 

Julho de 1926, mês de exames, Joaquim Guerrinha ou José Guedes com treze anos e meio. 

Segunda Hipótese  – que terá correspondido a cinco anos lectivos, isto é, o somatório do antigo 1º e 2º 
Ciclos juntos. Cheguei a esta conclusão meramente pessoal, porque me apoiei na informação dada em 1916, pela 
tal folha do Instituto em que faz equivaler os Exames de Português e de Francês ao 5º Ano dos Liceus. Será que no 
Ano Lectivo de 1927-28 tudo se processava da mesma maneira, no Instituto Branco Rodrigues?! 

Não tendo outros elementos para fundamentar esta opinião, limito-me a transcrever uma curta passagem 
da Conferência pronunciada por Joaquim Guerrinha no Simpósio sobre a Cegueira a 7 de Dezembro de 1969, “O 
Papel das Associações e a Acção das Escolas”: 

“Quando, com a idade de 15 anos, pedi no INSTITUTO BRANCO RODRIGUES que me possibilitassem o 
seguimento do CURSO DE LETRAS, chamaram-me maluco.” 

Julho de 1928, Joaquim Guerrinha com quinze anos e meio. 

Em termos conclusivos e, para dar por encerrado este período de formação escolar que, para Guerrinha, 
fazendo eco das suas próprias palavras, terá terminado de facto aos quinze anos, é fundamental relembrar como era 
intenso e aprofundado o currículo ministrado no Instituto “Branco Rodrigues” que contemplava, na generalidade, 
as matérias incluídas nas duas secções do antigo 5º Ano dos Liceus, se bem que com passagens internas, mas muito 
rigorosas, segundo me informaram. 

Apenas numa frase e em resposta a um repórter do Diário da Madeira, numa Entrevista informal, ele 
próprio sintetiza o nível de formação que adquiriu: 

“– Que curso fez antes do Conservatório? 
 – O curso completo do Instituto Branco Rodrigues.” 

“CHEGOU ONTEM À MADEIRA 

O PIANISTA CEGO JOAQUIM GUERRINHA” 

DIÁRIO DA MADEIRA, 11.01.1936, Pág. 1 



 26 

Pena é que, nesses tempos recuados, nem o Sr. Branco Rodrigues nem outras entidades ligadas ao Ensino 
de Cegos tenham conseguido obter uma equivalência, mais que justa, desta Secção Complementar ao Curso Geral 
dos Liceus, pois, habitualmente, aqueles alunos manifestavam até melhores aptidões do que estes. 

Em simultâneo com estas matérias, Joaquim Guerrinha, como era costume na época, fora inscrito no 
CONSERVATÓRIO NACIONAL DE MÚSICA DE LISBOA, onde, no ano lectivo de 1925-26, aos treze anos, 
o seu nome consta nas Pautas de Exame, em conformidade com o disposto no art. 25º do decreto 
de 9 de Maio de 1919, como aluno sem frequência: 

2º ano do grau SOLFEJO da 2ª disciplina Dezassete Valores - 20 de Julho de 1926 

1º ano de SCIENCIAS MUSICAIS da 32ª disciplina Dezoito     Valores - 29 de Julho de 1926 

Há notícia de que o aluno traz do Instituto “Branco Rodrigues a nota de BOM no 1º ano de 
PORTUGUÊS, em 1926, já que no Conservatório não há exame nem passagem no 1º ano desta disciplina. 

Curiosamente, pela consulta do Decreto nº 18.881 do Ministério da Instrução Pública – Direcção Geral do 
Ensino Superior e das Belas Artes de 25 de Setembro de 1930, podemos aperceber-nos de que também no 
Conservatório Nacional, Joaquim Guerrinha foi sujeito a um regime mais rigoroso e com maior número de 
disciplinas, literárias e musicais, do que os seus colegas que iniciaram estudos naquela Escola, a partir de 1930. 

Vejam-se, então, alguns excertos deste Decreto: 

“… A experiência de mais de onze anos demonstrou que a reforma aprovada pelo DECRETO Nº 5.546, DE 9 DE 
MAIO DE 1919, não correspondia aos propósitos, decerto louváveis do legislador. A demasiada extensão de alguns cursos; o 
excesso de disciplinas literárias; um luxo de organização que nem sempre correspondia às realidades práticas do ensino; (…) 
estes e outros factos, de que resultou a congestão dos horários, a complicação dos serviços, a inconveniente dispersão da 
actividade dos professores e dos alunos, (…) aconselharam antes de tudo o Governo a simplificar a organização do ensino, 
sem prejuízo da sua eficiência (…). Nesta ordem de ideias, a organização aprovada pelo presente decreto abrevia alguns 
cursos; acaba, em muitos deles, com a diferenciação por graus; restringe ao mínimo indispensável as disciplinas literárias 
auxiliares do ensino técnico-artístico;(…); suprime, quer na secção de música, quer na de teatro, determinadas disciplinas 
cujo ensino ou é incorporado noutras ou deixa de ser ministrado no Conservatório Nacional; (…). 

Art. 11º São extintos o grau de virtuosidade das disciplinas de piano, violino e violoncelo, e as 26ª, 27ª, 29ª, 31ª e 
32ª disciplinas criadas pelo decreto nº 5.546, de 9 de Maio de 1919, respectivamente, instrumentação e leitura de partituras, 
regência de orquestra, francês, história e geografia e sciencias musicais, cujo ensino ou deixa de ser ministrado no 
Conservatório Nacional ou é incorporado noutras disciplinas. (…)” 

Recordo que todos os elementos que, neste trabalho, fazem referência à passagem de meu Pai pelo 
Conservatório, quer como Aluno Externo quer como aluno Interno, me foram gentilmente cedidos pelo Arquivo 
Histórico do Conservatório Nacional de Lisboa – Núcleo de Informação e Documentação Histórica da Divisão de 
Arquivo do Ministério da Educação – PASTA com o nome de JOAQUIM GUERRINHA – Processo e folhas 
1788. 

Apesar de se terem perdido e não constarem no Arquivo algumas Pastas relativas aos alunos externos, 
segundo me foi confirmado, é possível, mesmo assim, recuperar muitos dados de meu Pai; é claro que, numa 
análise atenta e de pormenor, faltam, de facto, algumas Pautas de exames que, obrigatoriamente os teria de ter feito, 
para aceder ao Curso Superior. 

Por exemplo, a 28 de Fevereiro de 1928, pouco depois de ter completado quinze anos, há uma Ficha de 
Inscrição de Aluno sem frequência do CONSERVATÓRIO NACIONAL DE MÚSICA, correspondendo ao ano 
lectivo de 1927-28, em que JOAQUIM GUERRINHA é inscrito e requer matrícula nas seguintes disciplinas: 

2º e 3º Anos de SCIENCIAS MUSICAIS 
2º e 3º Anos do Grau Elementar de PIANO 
2º Ano de            PORTUGUÊS 

Nessa mesma ficha diz-se que o dito aluno encerrou matrícula com as médias de MUITO BOM no 2º 
ano de SCIENCIAS MUSICAIS e no 2º ano do grau elementar de PIANO, propondo-se a exame do 3º ano das 
disciplinas de Sciencias Musicais e de Piano e do 2º ano de Português. Contudo, as Pautas dos Exames de 
PORTUGUÊS e do 3º ano ELEMENTAR DE PIANO não chegaram a ser encontradas, embora se presuma, pela 
sua inscrição, que tenha efectuado os respectivos exames em Julho de 1928. 

Numa outra ficha, dá-se conta que, no ano lectivo de 1929-30, Joaquim Guerrinha, dezassete anos, 
conclui, como aluno externo, o 1º ANO DO CURSO GERAL DE COMPOSIÇÃO, com a média de BOM. 

Posteriormente, há notícia dos exames seguintes, em pautas de exame, e sempre … em 
conformidade com o disposto no art. 25º do decreto de 9 de Maio de 1919: 

Ano lectivo 1927-28 (quinze anos) 
3º ano de SCIENCIAS MUSICAIS da 32ª disciplina Aprovado com distinção 19 de Julho de 1928 

Ano lectivo 1928-29 (dezasseis anos) 
3º ano do grau ELEMENTAR da disciplina de VIOLINO Aprovado Julho de 1929 

Ano lectivo 1929-30 (dezassete anos) 
2º ano do grau FRANCÊS da disciplina de FRANCÊS Dezassete Valores 23 de Julho de 1930 
2º ano do grau HISTª e GEOGª da disciplina de HISTÓRIA e GEOGRAFIA 26 de Julho de 1930 

Dezassete Valores 
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Mas, antes de prosseguirmos, é importante que sistematize, sobretudo para o leitor menos familiarizado 
com o imenso potencial do Instituto Branco Rodrigues, como ali se desenvolvia a actividade musical: é que a par 
dos estudos literários que os alunos realizavam, coexistia uma formação musical adequada e muito exigente, 
igualmente orientada pelos seus professores, preparatória de uma formação superior a adquirir no Conservatório 
Nacional de Música, onde, entretanto, estes jovens se matriculavam, ano após ano, na qualidade de alunos externos, 
para prestar provas de exame. 

Aliás, o Instituto de Cegos “Branco Rodrigues” proporcionava aos seus alunos uma apreciável variedade 
instrumental, que os tornava aptos, mediante estudo constante e rigoroso, a competirem com os alunos internos do 
Conservatório. 

“O Instituto tem ao todo sete Pianos, quinze Violinos, quatro Violoncelos, dois Contrabaixos, um Órgão, duas 
Violas de Orquestra, um jogo de Clarinetes, uma Flauta, Trompetes, Cornetins, Trompas, Trombones, um Saxofone, um Oboé 
e um Fagote, afora Bandolins, Bandoletas, Guitarras e Violas.” 

“OS CEGOS ATRAVÉS DOS TEMPOS” 
15. BRANCO RODRIGUES 

ÉVORA, DEMOCRACIA DO SUL, 02. 07. 1938, Pág.1, J. G. 

Complemente-se esta ideia, com uma frase extraída de uma curta mas sentida biografia, escrita pelo 
Professor Joaquim Nunes Pinto aquando do falecimento de Augusto Coelho, antigo colega de Guerrinha no 
Instituto. 

“( … ) Augusto Coelho fez parte da Orquestra do Instituto Branco Rodrigues, exactamente na época em que esse 
prestigioso estabelecimento era um pequeno Conservatório…” 

“UM ARTISTA CEGO QUE DESAPARECE” 
JORNAL “A VOZ”, 12.11.1970 

Deste modo, as horas de trabalho de Guerrinha tornam-se totalmente preenchidas com os estudos 
musicais e com as disciplinas que eram impostas para quem, de futuro, quisesse frequentar um Curso Superior de 
Música, de acordo com o Decreto-Lei Nº 5.546 de 9 de Maio de 1919. A sua presença no Conservatório é cada 
vez mais constante. Já demos conta, aliás, de vários exames: 2º ano de SOLFEJO aos treze anos; três anos de 
CIÊNCIAS MUSICAIS dos treze aos quinze anos; 2º ano de Português e 3º ano do Curso Elementar de Piano aos 
quinze anos (de acordo com a inscrição); 3º ano do grau Elementar de VIOLINO aos dezasseis anos; aos dezassete, 
Francês e História e Geografia, bem como a passagem por média no 1º ano de Composição. 

Por estas alturas, já Guerrinha colaborava com o Prof. de Piano Joaquim Nunes Pinto, iniciando os alunos 
mais novos nesse instrumento. Também, a pedido da Senhora Regente, o “Pisco” ensinava Catequese aos alunos 
mais novos, preparando-os para a Primeira Comunhão. 

“O meu primeiro professor de Piano foi o Guerrinha, na qualidade de ajudante do Prof. Pinto, uma espécie de 
Assistente. Também foi ele que me levou à primeira Comunhão, na Igreja de Santo António do Estoril. Ele era muito 
inteligente e muito culto, por isso quando era preciso qualquer trabalho, a Senhora Regente recorria quase sempre a ele. 
Tinha muitos talentos! 

Um dia, estávamos numa lição de Catequese sobre os Pecados Capitais. Ele enumerou-os todos e depois eu 
perguntei-lhe: 

– Snr. Guerrinha, o que é a Luxúria? 
– Ó rapazinho, ainda és muito novo para entenderes essas coisas! A seu tempo, perceberás! ... 
Ele era assim, um grande amigo dos mais pequenos! Contava-nos muitas histórias, até mesmo da Bíblia! Ele lia 

muito e sabia muitas coisas!” 
MANUEL FERREIRA GUILHERMINO 

Fiquei então a saber que os “MIÚDOS” davam tratamento de respeito aos mais velhos, tratando-os por 
“Senhor…” 

Também me foi contado pelo Senhor Guilhermino que o meu Pai se interessava muito pelas notícias que 
saíam na Imprensa, pelo que se abeirava bastante do Sr. Fernando Lobato, funcionário da Secretaria, para que este 
lhe lesse os Jornais. Depois, reunia as notícias mais importantes daquela semana, nacionais e internacionais, fazia 
uma súmula e escrevia-as em “Braille”, formando uma Revista, a que chamara “O RECREATIVO ”. Escrita em 
papel pardo, tinha 30 a 40 páginas cada. Cosia os fascículos e guardava-os num armário, na Biblioteca. Chegou a 
ter mais de vinte volumes. Aquela revista era uma espécie de “Jornal de Parede”. 

Assim se exprime de novo o Sr. Guilhermino: 

“Ao fim da tarde, depois das actividades terem terminado, reunia-nos a todos e lia-nos as notícias, ficando depois a 
explicar-nos muitos assuntos da política externa. Claro que aquelas sessões eram muito úteis para nós! Basta pensarmos que, 
naquele tempo, ainda nem sequer existia a Rádio…Ele era assim, desde muito novo se dispôs a ajudar os outros! Tudo isso foi 
destruído por uma Regente chamada Maria dos Prazeres e muito mais coisas… 

Também era muito frequente o Guerrinha, nessas reuniões, pegar em Revistas Francesas da Fundação “Valentin 
Haüy” ou em Romances da Literatura Francesa e lia-nos, traduzindo directamente do francês, com tanta precisão como se 
lesse na sua língua. 

Eu tinha uma grande admiração por ele. Era muito culto e muito dinâmico. E isto passava-se entre os seus 
dezasseis a dezoito anos. Soube aproveitar muito bem o tempo! ” 

Noutra retrospectiva, este homem recorda, com alguma comoção, a agilidade com que meu Pai 
manipulava a língua portuguesa, quer em prosa, quer em verso. Todos os colegas do Instituto o solicitavam. Um 
dia, por essas idades, também ele lhe pedira … 
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“– Sr. Guerrinha, eu queria pedir-lhe um favor … 

  – De que se trata, rapaz? 

  – Eu tenho muitas saudades do meu Pai, que, como o Sr. sabe, me deixou aqui abandonado … e foi para o Brasil 
com a família, tentar a sorte… E eu queria dizer-lhe este meu sentimento, em verso, o Sr. Guerrinha fazia-me isso? 

  – É p’ra já, rapaz! Fica descansado que eu trato disso. 

Num abrir e fechar de olhos fez um Soneto tão bonito que só tenho pena de não o conservar ainda, mas recordo-me 
de um verso: ‘… tentou a sorte mas caiu na adversidade …’ .Guardei-o muitos anos mas, de há algum tempo a esta parte, 
tenho vindo a desfazer-me de quase tudo… 

Já muito mais tarde, homens os dois, sempre que eu precisava de alguma Carta ou Requerimento, era a ele que eu 
procurava. Cheguei até mesmo a ir, por várias vezes, a vossa casa. 

Ele foi sempre assim, muito amigo de ajudar o próximo!” 

Memórias de outros tempos que têm ajudado o Sr. Guilhermino a rejuvenescer! De cada vez que lhe 
telefono, há sempre uma reminiscência que, entretanto, se iluminou… 

“Lembro-me que, uma vez, no Instituto, eu era miúdo e, certa noite, fomos repentinamente acordados por um 
telefonema do Professor Pinto, aquele  que também era bárbaro a bater nos miúdos e que vivia num chalet ao lado do 
Colégio, a pedir a ajuda do Fernando Duarte, porque alguém lhe estaria a forçar a fechadura… 

Então, o Guerrinha levantou-se de imediato e pediu ao Vigilante para o deixar ir com ele. Correu a buscar uma 
tesoura grande e disse: 

 – ‘Levo isto para o que der e vier! ... 
O Guerrinha era muito corajoso, nunca fugia às dificuldades! Foi sempre assim pela vida fora! ... Claro, o 

assaltante ou quem quer que fosse, logo que sentiu movimento, pôs-se a andar!” 

Noutra ocasião, dá-me uma faceta algo diversa de meu Pai, agindo de forma arriscada, mesmo perigosa: 

“Um dia, o Guerrinha, para mostrar aos colegas que era muito corajoso, trepou para o parapeito de uma janela do 
segundo andar e pôs-se a dançar, a cantar, a bater palmas, a discursar… até que, entretanto, a Regente que, por acaso estava 
numa janela em frente, na casa do Prof. Pinto, vendo-o de lá, ficou de tal maneira transtornada por pensar que ele podia cair, 
que preferiu não lhe ralhar à distância, para que ele não se assustasse e veio a correr ao seu encontro. Segurou-o primeiro e 
fê-lo descer … para depois ‘lhe tratar da saúde’! O Guerrinha era muito ousado!” 

Chegou talvez agora o momento de fazer uma pausa nestas memórias e reproduzir aqui um aspecto da 
intervenção de Joaquim Guerrinha no exterior, em nome do Instituto, com dezassete anos acabados de fazer. Tive 
conhecimento do facto, graças ao acesso ao Arquivo Histórico da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, cuja 
consulta, mercê de uma grande persistência da minha parte, me foi autorizada. De entre os “dossiers” de 
Correspondência que consultei, relativos ao “Branco Rodrigues”, inesperadamente, tive em mãos dois ofícios a 
propósito de meu Pai, datados de 5 e 14 de Março de 1930, o primeiro dos quais manuscrito e ambos arquivados 
com o número 231,  bem como uma listagem de 6 de Março do mesmo ano, que recebeu o nº 232. 

Aliás, pela Consulta a toda aquela correspondência, pude aperceber-me de que, pelo menos na época em 
causa, era frequente grupos de alunos se deslocarem a diversos salões de festas para realizarem trabalhos musicais, 
visto que quase todos os meses havia FOLHAS DE REMUNERAÇÃO dos “trabalhos musicais dos alunos”. 
Fontes fidedignas confirmam que as quantias auferidas nestas actividades eram divididas, em partes iguais, pelos 
executantes e pelo Instituto. 

Porém, percorrendo toda a documentação, não encontrei qualquer caso idêntico àquele que vou 
transcrever na íntegra e que refere também uma deslocação, mas apenas de um único aluno do Instituto, para 
bastante longe, diga-se, com o objectivo de animar as festas de Carnaval: 

Cuba, 5 de Março de 1930 

Ao Instituto Branco Rodrigues 
Estoril 

Cumpre nesta data entregarmos ao Sr. Joaquim Guerrinha a importância de 
cento e noventa e oito escudos (198$00) para pagamento dos 300$00 do seu contrato, 
tendo em conta os 150$00 entregues pela casa Custódio Cardoso Pereira Lda e 48$50 
para viagens. (de Estoril a Cuba e de Lisboa a Estoril) A viagem de Cuba a Lisboa foi 
paga por nós cá. 

Aproveitamos a oportunidade para louvar esse Instituto e em especial o Sr. 
Joaquim Guerrinha que bastante conseguiu agradar, deixando-nos recordações não só 
pelo seu porte correcto como pela maneira inteligente com que interpretou os seus 
números de música. 

Semelhantes alunos dignificam e engrandecem tão belo estabelecimento. 

Pela Direcção da Sociedade 
Filarmónica Cubense 1º Dezembro 

O Presidente 
Manoel Inácio Lança  
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Lisboa, 14 de Março de 1930 
Ex.mo Snr. Presidente da Sociedade Filarmónica 

CUBA 

Acuso a recepção do ofício de V. Exª de 5 do corrente dirigido ao Instituto de Cegos seus 
Branco Rodrigues administrado por esta Misericórdia e muito penhorado venho agradecer o bom 
acolhimento que V. Exª se dignou fazer ao aluno Joaquim Guerrinha que nessa Sociedade executou 
os números de Musica nas ultimas festas. 

Aproveito a ocasião para acusar a recepção dos 300$00, preço do contrato que igualmente 
agradeço. 

Saude e Fraternidade 

O Chefe da Secretaria 

---------------------------------------14 

RELAÇÃO DE NOVOS PROTECTORES QUE O ALUNO JOAQUIM GUERRINHA ANGARIOU 

EM CUBA DURANTE OS 3 DIAS DE CARNAVAL. 

Jacinto Patrocínio Peta  5$00 
José Joaquim Rasquinho  5$00 
Antonio Francisco Vargas  5$00 
Firmino do Nascimento Apolinário 10$00 
José Sebastião Rainha 10$00 
José Firmino Rocha 10$00 
Joaquim António Peta 10$00 
Jacinto das Dores Peta 10$00 
João Faria 10$00 
Manuel Inácio Lança 10$00 
António Francisco Leão 15$00 
Inácio Joaquim Teixeira 15$00 
António Francisco Almeida 20$00 
Joaquim Sebastião Rainha 20$00 
António João do Serro 30$00 

Soma ---------------------------- 185$00 

S. João do Estoril, 6 de Março de 1930 

Ainda no âmbito das consultas ao Arquivo Histórico da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, encontrei 
variadíssimo e repetido intercâmbio entre diversas Câmaras Municipais do Continente e o Instituto “Branco 
Rodrigues”, bem assim com o Governo da Colónia de Macau, Câmara Municipal da Beira - Moçambique, Governo 
de Angola e até Brasil. 

Qual o interesse desta correspondência? 
O Instituto emitia uma espécie de Circular que fazia seguir através dos Correios, para os mais diversos 

locais, solicitando um “protector” para o Colégio, a bem das Crianças Cegas. Foram, então, algumas dessas 
respostas (com contribuições anuais ou semestrais) e respectivos agradecimentos da Senhora Regente que eu tive 
em mãos: nuns casos, os originais; noutros, duplicados. 

Curiosamente, ao folhear todas aquelas pastas, constatei que havia uma muito maior participação das 
Câmaras do Alentejo do que das Câmaras das outras províncias. Sublinho, no entanto, que a minha análise foi 
superficial e pouco exacta, pois não enveredou pelos domínios da Estatística. 

Tenho, contudo, o gosto de registar aqui o contributo inequívoco das Câmaras de Sines e Santiago do 
Cacém, por serem aquelas que, por razões mais do que evidentes, estão intimamente ligadas ao meu Pai, por 
nascimento e linha materna 

Mas, retomemos o fio da história … 
Tínhamos deixado o nosso “Pisco” com dezassete anos e meio, depois de há muito ter terminado a Parte 

complementar do ensino proposto no Instituto e estando à beira de concluir, no Conservatório, as disciplinas de 
acesso ao Curso Superior. 

 
14  Sem assinatura, por se tratar de um duplicado. O original, devidamente assinado, terá seguido para CUBA. 
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Em 1931, pouco depois de ter feito dezoito anos, Joaquim Guerrinha, que atingira a maioridade, assume, 
ele próprio, a assinatura dos seus requerimentos, usando, para o efeito o Sistema Ballu. 

Deste modo e sempre que os assina deixa de se ler no fim de cada requerimento: “A rogo, pelo requerente 
não ser vidente”. 

Foi emocionante poder ter na minha mão os mesmos requerimentos dactilografados pelo meu Pai há 
setenta e três anos e por ele assinados, com um relevo impressionantemente vivo e destacado, que não se rendeu às 
centenas de quilos de documentos que, naturalmente, se sobrepuseram àquelas pastas, neste longo espaço de tempo. 
Do mesmo modo, as fotocópias de toda esta documentação, gentilmente cedidas pelo Arquivo Histórico em 
referência, para que delas fizesse uso, deixam também perceber a assinatura, como se de um “bordado esbatido” se 
tratasse. 

Que contêm esses requerimentos? 
Três tipos de pedidos: de matrícula em diversas disciplinas como Aluno sem frequência; de encerramento 

dessas matrículas, fazendo prova das notas obtidas; de admissão a exames finais. Neste contexto, no ano lectivo de 
1930-31, exactamente em 21 de Abril de 1931, dão entrada vários requerimentos, para: 

▪ Matrícula no 2º ano do Curso Geral de Composição e respectivo encerramento; 
▪ Matrícula no 3º ano do Curso Geral de Composição e respectiva admissão a exame; 
▪ Matrícula no 1º ano do Curso Geral de Violoncelo e respectivo encerramento; 
▪ Encerramento da matrícula e Admissão a exame do 6º ano do Curso Geral de Piano. 

É também desta época de matrículas a CADERNETA de meu Pai do CONSERVATÓRIO. 
Que pena não a poder ter trazido comigo! Peguei-lhe com ternura, velhinha, com as extremidades gastas 

pelo uso, amarrotadas pelo descuido de, quantas vezes perdida, no fundo das algibeiras… A fotografia, a ser dessa 
data, apresenta um rapaz de dezoito anos acabados de fazer, com o uniforme do Instituto, cabelo ondulado e risco 
do lado esquerdo, ar tranquilo mas demasiado sério, ainda sem aquele sorriso, quase imperceptível, que marcou 
posteriormente as suas fotografias mais características. A fotocópia da Caderneta que me foi oferecida, também ela 
transmite, através de estranhos arabescos, as marcas desse envelhecimento. 

Voltemos agora aos requerimentos! Anexados a eles, aparecem vários Certificados ou Atestados, 
passados pela Secretaria da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, a cuja entidade pertence o Instituto de Cegos 
“Branco Rodrigues” desde 1926, por Testamento do seu fundador, com a indicação do nome do professor que 
leccionou a disciplina e da avaliação que foi atribuída ao aluno: 

Assim, o Professor ANTÓNIO EDUARDO DA COSTA FERREIRA leccionou os três anos do Curso 
Geral de Composição e o 1º ano do Curso Geral de Violoncelo, tendo atribuído a Joaquim Guerrinha a média de 
BOM, por ano e por disciplina; o Professor JOAQUIM NUNES PINTO que já lhe tinha leccionado Solfejo e o 
Curso Elementar de Piano, certifica também agora que leccionou o aluno no 6º ano do Curso Geral de Piano, tendo-
-lhe atribuído a média de BOM; o professor JÚLIO DA CONCEIÇÃO ALMADA, também no ano de 1931, 
administrou-lhe o 2º ano de VIOLONCELO e, em 1931-32 o 3º ano, ambos com a média de BOM. 

Um novo requerimento, assinado por Joaquim Guerrinha a 24 de Maio de 1932, com dezanove anos, 
pede encerramento de matrícula nos 2º e 3º anos do Curso Geral de Violoncelo e admissão às provas de exame 
do 3º ano do mesmo Curso. 

No verso deste requerimento podem ler-se três chancelas do Conservatório, que se transcrevem: 

Certifico que o aluno retro passou o 1º ano de 
Violoncelo em 1930-31 Média BOM (externo) 

Como consta dos respectivos livros 

O Secretário 

Certifico que o aluno retro passou o 2º ano de 
Violoncelo Média de BOM em 1930-31 (externo) 

Como consta dos respectivos livros 

O Secretário 

Certifico que o aluno retro passou o 3º ano de 
Violoncelo Média de BOM em 1931-32 (externo) 

Como consta dos respectivos livros 

O Secretário 

Segundo recorda o Sr. Guilhermino, o meu Pai integrava a Orquestra do Instituto “Branco Rodrigues”, 
nos seus tempos áureos. Nessa altura, porém, o Piano pertencia ao Professor Joaquim Nunes Pinto. De acordo, 
então, com aquele octogenário, passo a enumerar os restantes componentes da Orquestra: 
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Primeiros Violinos: António Ferreira, Augusto Coelho, José da Conceição Charruadas. 

Segundos Violinos: Joaquim Ferreira Aldeias, António Mimoso, António Fernandes, Joaquim Monteiro 
Andrade, Abílio Alves. 

Violoncelo:  Joaquim Guerrinha, Joaquim da Silva Bolota, José Joaquim Rosa. 

Contrabaixo: José Carvalho (Aluno Nº 1 - por ordem de entrada no Instituto) 

Clarinete:   Boameges Gamelas 

Trompa:  Júlio Mendes 

Trompete:   Joaquim Cabrita 

Trombone:  João de Sousa 

Fagote:  António Carinhas 

Flauta:  Mário Rodrigues 

Flautim:  Afonso Augusto Velhinho 

E n f i m …  p o r  e n t r e  a  d i s c i p l i n a  e  o  b r i l h o  d e  u m a  O r q u e s t r a …  
e  c o m  a  r e a l i z a ç ã o  d a q u e l a  s é r i e  d e  e x a m e s ,  

v i r a v a - s e  m a i s  u m a  p á g i n a  n a  v i d a  d e  J o a q u i m  G u e r r i n h a !  

M a s  a i n d a  e s t a v a  l o n g e  d e  s e  e n c e r r a r  o  C a p í t u l o  d a  s u a  F o r m a ç ã o .  
E  a s s i m ,  d e g r a u  a  d e g r a u ,  s e  f o i  t r a n s f o r m a n d o  n u m  h o m e m ,  

c r e s c e n d o  i n t e l e c t u a l  e  f i s i c a m e n t e !  
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O  M E N I N O  P R O D Í G I O  N A S  F É R I A S  E M  F A M Í L I A  

Ficou reconstituído, tal como era meu objectivo, o perfil de JOAQUIM GUERRINHA – ESTUDANTE. 
Mas, como a Escola não pode nem deve ficar dissociada da Família e do Meio, importa recuar de novo 

no tempo e dar um “salto” ao Carapinhal para entender o tipo de intercâmbios que se mantinham com o Instituto. 
Ora, era prática no Instituto “Branco Rodrigues” proporcionar aos alunos períodos de férias de acordo 

com as possibilidades de cada um, ou melhor dos seus familiares. A maioria dos alunos, crianças, adolescentes ou 
jovens partia, de facto, para passar as férias na Família – Natal, Páscoa e Férias Grandes, excepto aqueles que, por 
grande pobreza ou até mesmo por grande distância, estavam impedidos de o fazer. A esses, o Instituto 
proporcionava alguns momentos de prazer, adequados a cada Estação, pelo que muitos alunos até preferiam ficar 
do que partir para as suas terras onde, quantas vezes, reencontravam as limitações a que já estavam desabituados. 

Como se procedia, então, à deslocação dos alunos que partiam? 
Ou os familiares os iam buscar e levar ou o próprio Instituto, à imagem de outros estabelecimentos 

congéneres, mediante uma combinação prévia, por correspondência, com a Família de cada aluno, estabelecia um 
circuito, recomendando o seu pupilo ao Motorista do transporte, estando alguém no término da viagem para o 
acolher. O regresso, processava-se da mesma maneira. 

Quanto a Joaquim Guerrinha, se a memória de minhas Primas as não atraiçoou, pois procuraram ser para 
mim um veículo das memórias que elas próprias conservam das histórias de seus Pais e da nossa Avó Catarina, 
ele, desde sempre, terá ido passar todas as férias com a Família. 

É claro que não consigo evitar, neste momento, uma hipótese académica sobre tal matéria: se não fora o 
Padrinho a vir buscá-lo ao Estoril em todos esses períodos de férias, levando-o para Santiago do Cacém donde 
partia, depois, com sua Mãe para o Carapinhal, ou, no mínimo, esperá-lo no dia e hora previamente marcados, no 
transporte em que seguia, de Lisboa, o mais certo seria que Guerrinha fizesse companhia aos seus colegas que se 
mantinham no Instituto, pelo menos no período da infância, dadas as reais dificuldades de comunicação escrita com 
a Família. 

Seja como for, a verdade é que o Menino não perdeu nunca o contacto com os seus e continuou a 
acompanhar de perto aquele ambiente rural, a presença dominante da Mãe, o crescimento dos Irmãos e, até mesmo, 
o nascimento dos mais novos… 

Quando, em 27 de Janeiro, o pequeno Joaquim se despede do Carapinhal, sua Mãe Catarina e Ti Jerónimo 
terão também encomendado, por esses dias, um novo herdeiro, que viria exactamente a nascer em 25 de Outubro de 
1920 e a quem foi dado o nome de JOAQUIM JERÓNIMO. Sendo assim, Guerrinha só virá a conhecer este outro 
rebento, nas férias de Natal de 1920, quando o seu homónimo já fazia dois meses, o pequenito Francisco Jerónimo 
quatro anos e meio, António Francisco seis anos e meio, ele próprio estava à beira dos oito anos, Antónia Maria dez 
anos e sete meses, mas continuando a viver com sua tia Maria Antónia, José Francisco quase nos doze anos, 
Custódia Catarina treze anos e meio e Manuel, o primogénito, dezassete anos e meio. 

Os Irmãos mais velhos de Guerrinha eram o braço direito de Catarina e Jerónimo no amanho da 
propriedade, na lavoura e nos animais que, entretanto, iam aumentando e povoando o Carapinhal, tendo sido eles 
próprios os guardadores do gado durante a sua infância e adolescência. À medida que cresciam, iam aprendendo 
também as técnicas de trabalhar a terra, através de processos morosos e ancestrais que, entretanto, foram cedendo 
lugar aos adubos químicos… 

Era uma tarefa árdua e pesada, destinada aos homens – “enterrar moreias”15. Os filhos de Catarina 
realizavam-na com perícia, quer ao serviço da Mãe, quer nas terras que um dia arrendaram, ou mesmo à jorna de 
algum lavrador… 

Com foices próprias e muito grandes roçava-se o mato; dele, faziam-se feixes; dispunham-se estes em 
fila; cavava-se a terra; enterravam-se as moreias (feixes); posteriormente, pegava-se o fogo e, lentamente, a cinza 
obtida adubava maravilhosamente a terra. 

Hoje em dia, felizmente, ainda que em pequena escala, está a renascer a agricultura biológica e, com ela, 
a recuperação dos processos tradicionais de cultivo. 

Será que voltaremos a “enterrar moreias”?! 

 
15 Termo regional, usado no Sul do país (Algarve e Alentejo). Feixe de mato que se cobre de terra no Inverno e se queima no 

Verão, servindo a cinza para adubar as terras.” 
DICIONÁRIO DA LÍNGUA PORTUGUESA CONTEMPORÂNEA, 

II VOLUME, EDITORIAL VERBO, 2001 
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A Escola não existiu para nenhum. Não havendo no Monte, Catarina, como qualquer outra mulher do seu 
tempo e do seu estrato social, não estava minimamente sensibilizada para matricular os filhos nas Escolas Primárias 
mais próximas: em S. Domingos, em Santiago do Cacém ou mesmo no Cercal. 

Assim, o pequeno Guerrinha, sempre que regressava às origens, vindo da Capital e, em férias escolares, 
era um reizinho que, ano após ano, encantava a Família, os vizinhos e até as pessoas importantes da Terra, com a 
sabedoria que adquirira e que procurava adequar às situações; com as suas capacidades, que a ESCOLA despertara 
e desenvolvera; com a distinção do falar; com umas mãos finas e delicadas entregues aos prazeres da Leitura e da 
Escrita e à dedilhação de instrumentos musicais, em contraste com as mãos calejadas de seus Irmãos; com o sentido 
de orientação que todos lhe reconheciam, pois deslocava-se com perfeito à vontade pela região; enfim, com a roupa 
que envergava a conferir-lhe um ar distinto e que era bem diferente da roupa já remendada para o dia-a-dia do 
campo … e sempre, com histórias diferentes para contar … e com soluções adequadas aos problemas de todos! 

Era quase um mito. Paradoxalmente, dir-se-ia que se adequava à sua pessoa aquele tão conhecido 
Provérbio “Em terra de cegos quem tem olho é Rei! ”, posto que a sua mente, iluminada pela cultura, contrastava 
com toda a “cegueira” do analfabetismo reinante ... 

Relativamente a estas idades, contou-me uma Senhora da região, Gertrudes Realejo, filha de um rico 
proprietário do Monte PINHAL NOVO aonde Catarina trabalhara, que Guerrinha, então com treze anos, fora um 
dia a esse Monte visitar seu Pai, tendo, inclusivamente lá passado uma noite. Fora muito apreciado pela sua 
educação e maneiras e era extraordinária a forma como se orientava. 

Memórias de há setenta e tal anos, que uma criança registou e que perduraram até à sua velhice, sem se 
perderem na bruma dos tempos, exactamente por um quê de mistério ou de inexplicável, associado àquele Menino! 

E assim, com uma ou outra história, o tempo passava veloz, sem quase se dar por ele, repetindo a vida na 
doce monotonia do Monte, entrecortado apenas por alguns nascimentos e por três períodos de férias, que marcavam 
a diferença e alteravam, de certo modo, aquele quotidiano, onde pairava o antes … o durante e … o depois. Até 
que, chegados à Páscoa de 1927, a já numerosa Família de Catarina volta a aumentar, desta vez presenteada com 
uma Menina, a linda MARIA ANTÓNIA, que veio ao Mundo a 25 de Abril de 1927. 

De facto, já estava a fazer falta uma princesinha para quebrar aquela energia e dureza masculinas que 
crescia, naturalmente, em seus Irmãos. Até para seus Pais, Maria fora um dom de Deus: Catarina, quarenta e três 
anos; Jerónimo, cinquenta e três. Maria, com a sua vinda, anunciava também o fim da procriação naquela figura 
matriarcal que Catarina, indubitavelmente, assumira. Tivera treze filhos mas apenas nove sobreviveram e se 
fizeram adultos. 

Sem sombra de dúvidas, ainda que à sua maneira, ela terá sido uma lutadora porque, com os parcos 
recursos de que dispunha, criou pelo menos sete filhos, geriu a propriedade arrendada em que viviam, contratando e 
assumindo trabalhadores para a lavoura e criadas internas para o serviço doméstico, uma de cada vez, entenda-se. 

Estas, para além do encargo da casa, preparavam a comida, cozinhada em panelas de barro vidrado, para a 
Família e para os homens que trabalhavam no campo, que pegavam às 7H. da manhã e a quem Catarina servia três 
refeições: a primeira, O ALMOÇO, às 8H. era, habitualmente, papas de milho com talhadas de toucinho, quando 
havia, ou então açorda de alho com azeitonas; a segunda, O JANTAR, ao meio-dia, era um caldo de feijão com 
arroz, ou abóbora, ou massa, ou batatas onde se cozinhavam as chouriças e a carne de porco. Depois, migava-se 
pão para uma tigela enorme, branca, de barro vidrado, enfeitada com uns raminhos pintados no próprio barro, como 
era comum nesse tipo de loiça e, sobre o pão, para o amolecer, era então lançada a janta, donde comiam três ou 
quatro homens ao mesmo tempo. Esta refeição era acompanhada de vinho. Por último, às 16H. vinha A 
MERENDA, que constava de pão e queijo. Em casa, a comida era servida em tigelas individuais e, à noite, havia 
ainda A CEIA, só para o pessoal da casa, por volta das 20H. e constava, quase sempre, de açorda, servida nas 
tigelas grandes, donde todos comiam. À medida que os filhos mais novos se tornavam homens, Catarina ia 
dispensando os trabalhadores rurais, pelo que, ao tempo de suas netas, só os filhos trabalhavam a terra. 

Para além de gerir este pessoal, Catarina costurava para fora e tecia panos de linho, no tear, por 
encomenda, cujo pagamento era feito em dinheiro; por outro lado, dando cumprimento àquela missão que, 
porventura herdara de sua Mãe, a quem chamavam a SANTA DA QUEIMADA, ia de casa em casa curar, com as 
tais mezinhas e orações, quem dela precisasse. Conta-se que conseguia pôr a andar pessoas entravadas e já 
desenganadas. Cite-se, como exemplo, o caso de um sobrinho seu, Ti Manuel Joaquim, filho de sua Irmã 
CUSTÓDIA 16 que, tendo estado internado no Hospital, foi mandado para casa para morrer, não lhe dando os 
Médicos mais do que três dias de vida. No Monte, dizia-se que ele tinha o “bucho virado”17 

“– Ó mulher, vai chamar a Ti Cat’rina! 
Catarina entrou em casa do sobrinho e, abeirando-se da cama onde ele estava, perguntou: 

 – O que é que tens? 
 – Não me posso mexer há tantos dias, tenho de estar todo encolhido e não consigo comer! 
 – Estende-te! 
 – Não posso… não posso! 
 – Estende-te, já disse!  

E, friccionando-o com azeite quente, impunha-lhe as mãos algum tempo, fazia rezas e benzeduras. Para terminar, disse-lhe: 

 – Amanhã já te levantas!! 

E assim foi. Ti Manel Jaquim ficou curado! No dia seguinte, já se tinha de pé!!” 
VITORINA CRUZ 

 
16 Esta Irmã nasceu a 25 de Agosto de 1878, mais velha seis anos do que Catarina. Não consta o registo do óbito. 
17 Designação popular de VOLVO. 
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Cat’rina também tratava febres, gripes, pneumonias … com ventosas, chás e as habituais rezas, bem como 
hemorragias, problemas intestinais, etc. Para tudo tinha um preceito, mas as rezas eram a parte fundamental. Dizia-
-se que havia nela uma força que se impunha à doença. Não sabia ler, mas usava um livrinho pequenino18 de 
orações, talvez um espólio de sua Mãe, que colocava sobre o doente, na região a tratar, enquanto rezava. Fizera-lhe 
uma bolsinha de pano para o preservar. 

Também era a Parteira, conhecida em toda a região, recorrendo igualmente ao livrinho e às orações para 
um bom sucesso do parto. Era uma felicidade que sentia, quando trazia ao mundo uma criança! 

Nada pedia em troca, mas recebia o que lhe davam, quase sempre em géneros: sacas de farinha, sacas de 
batatas, azeite… 

Mas, voltemos ao mundo da pequena Maria que mais parecia uma “filha” de seus Irmãos… Manuel 
Catarino, o mais velho, tinha mais vinte e quatro anos do que a Irmãzinha. Saíra de casa há algum tempo já, pois 
mantinha com a Mãe alguns diferendos, em resultado de uma certa leviandade que lhe apontava o que, segundo ele, 
esteve na origem da cegueira do Mano Guerrinha. Vivia na Queimada, mesmo antes de se ter casado; Custódia 
Catarina, uma diferença de vinte anos da nova bebé. Também ela tinha a sua casa na Queimada, pois casara muito 
cedo com António Cruz, trabalhador de sua Mãe no Carapinhal e, à data, já existia até um menino, MANUEL 
CUSTÓDIO DA CRUZ, o primeiro neto de Catarina, mais velho três anos do que sua Tia Maria, visto ter 
nascido a 30 de Janeiro de 1924; José Francisco, com dezoito anos à data do nascimento da Menina, também veio 
a casar, mais tarde, com Mariana, uma criada de sua Mãe; Antónia Maria, dezassete anos e, apesar de continuar a 
viver na Charnequinhas após a morte de sua Tia, também para ela, que visitava frequentemente a Mãe e os Irmãos, 
acolher a bebé e acompanhar o seu crescimento, seria uma verdadeira dádiva, que a ajudou a compensar aquela 
perda. Por ordem cronológica, Joaquim Guerrinha e António Francisco, respectivamente catorze e treze anos; os 
irmãos mais novos, Francisco Jerónimo, à beira dos oito anos e Joaquim Jerónimo, seis anos e meio. 

Está finalmente retratada, em toda a sua complexidade, a Família de Catarina. Mais adiante, 
quando todos tiverem sido referenciados no estado adulto, confrontar-nos-emos com uma fotomontagem 19 e, 
no final da Primeira Parte, encontraremos uma visão esquematizada da sua ascendência, dos colaterais e de 
toda a sua descendência, através de três árvores genealógicas, registando-se, na terceira, o cruzamento com 
José Guerrinha, donde resultaram dois filhos. 

Para o efeito, foram recolhidos elementos nos Arquivos Distritais e nas Conservatórias do Registo Civil. 
Mesmo assim há muitos dados em falta que não consegui obter. Quanto aos familiares mais novos, registei 
sobretudo os nomes daqueles que contribuíram para que esta História pudesse ser escrita. 

Viremo-nos, agora, especificamente para Guerrinha que, naquelas férias da Páscoa, já em franca 
adolescência, teve o pesar de não estar presente no nascimento de sua Irmãzita, visto ela ter entrado neste mundo, 
exactamente no dia em que, oficialmente recomeçavam as aulas. E, face ao rigor daqueles tempos… impossível 
adiar o regresso ao Instituto! Assim, o prazer reconfortante de ter nos seus braços a pequenita Maria, que ele 
adorava, esperou quatro meses… pelas férias grandes e, quem sabe, através dela, terá reconstituído memórias 
passadas, relativas aos primeiros tempos de vida de Francisco e de Joaquim. 

Por isso, também para Guerrinha, as férias deveriam ser momentos deveras almejados, pois podia 
partilhar as delícias da Família, incentivando as gracinhas dos Irmãos mais novos… Andava com eles ao colo, às 
cavalitas, em correrias, em jogos … não deixando por isso de desfrutar da companhia dos Irmãos mais velhos. 

Não é possível afirmar, com critério, por quanto tempo o seu Padrinho o terá ido buscar ao Estoril, ou o 
terá esperado na paragem da Carreira em Santiago do Cacém, para o encaminhar depois, rumo ao Carapinhal. 
Infelizmente, tudo o que diz respeito a esse homem extraordinário, FRANCISCO MANUEL DOS REIS, está 
toldado por alguma penumbra. O passar dos anos e as memórias já difusas de seu sobrinho, poucos elementos 
acrescentam aos relatos de minhas primas. Soube, apenas, que não tinha filhos, que se dedicara aos sobrinhos e, 
talvez por isso, ao assumir aquele afilhado, mudou-lhe radicalmente as perspectivas de futuro, zelando pela sua 
instrução. Nem mesmo o registo do seu óbito me foi confirmado pela Conservatória do R.C. de Santiago do Cacém. 

Nada disso impede, porém, que, em nome de meu Pai, lhe faça aqui a mais sublime homenagem, pela sua 
mente esclarecida e pelo tempo que a ele dedicou, da sua vida pacata, integrando-o numa nova Sociedade e ainda, 
pelo seu inequívoco papel de Encarregado de Educação que, na hora própria, estava presente para o devolver às 
origens, naquele constante movimento que o ritmo escolar propicia, qual natureza em permanente retorno. 

Recordo mais uma vez que toda esta reconstituição da vida de Guerrinha em férias, se deve aos imensos e 
expressivos testemunhos de minhas primas que, a pouco e pouco fui recolhendo, para depois os trabalhar e lançar 
aqui, numa arquitectura de datas, factos, relacionamentos… 

Contudo, não posso também deixar de esboçar uma outra hipótese relativa a estes períodos de férias, 
talvez menos falível, mas, seguramente menos atraente e menos ternurenta. Está baseada em dois pequenos 
argumentos: 

O primeiro, fui colhê-lo na frase de Joaquim Guerrinha, quando se assume como José Guedes, 
personagem do tal Conto autobiográfico, associada à ficção. Na realidade, e até por outras semelhanças entre o 
Conto e a vida real, somos quase que impelidos a deduzir que, tendo ele saído do Carapinhal em 1920, só tenha 
regressado à Família pela primeira vez, no Verão de 1926: 

 
18 Esse livrinho, por morte de Catarina, ficou na posse da “pequena Maria” a sua última filha e, a esse tempo, com 26 anos. 

Também um dia, por morte desta, a 23 de Agosto de 1997, foi sua filha Maria da Conceição, residente em Santiago do Cacém, 

que conservou carinhosamente o livrinho. Pô-lo, agora, à minha disposição, para ser divulgado neste trabalho. 
19 Ver Final do Capítulo VI. 
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“Em 1926, como prémio de exame do 2º Ano Comercial, fui gozar férias a Beja, mas (…) 

CONTO “VINGANÇA DUM COMUNISTA” 
JOGOS FLORAIS DA B.N.L., 1974, J. G. 

O outro argumento nasceu recentemente, quando a outra Prima que descobri, MARIA DA 
CONCEIÇÃO, de sua graça, (filha de Maria Antónia, o querubim da Família e a Irmã mais nova de Guerrinha) 
radicada em Santiago do Cacém, aliás, referida, em rodapé, na página anterior, nota 18, como a herdeira do livrinho 
de orações da nossa Avó, me recordou a data exacta em que os meus Pais e eu própria estivemos no Alentejo, 
Agosto de 1966, (pensava eu que tinha sido em 1962). 

Recordo que o meu Pai, pleno de uma alegria infantil, fazia contas às datas das suas memórias e 
acentuava o facto de ter regressado às origens, exactamente 40 anos depois de “lá ter regressado ou de lá ter 
partido…” Neste pormenor é agora a minha memória que falha! Porém, como o meu Pai partiu do Carapinhal em 
1920, não condiz com a saída, pelo que terá que ser o regresso… Ora, se ele fosse a férias todos os anos, no Natal, 
Páscoa e férias grandes, 1926 era mais um, de entre todos os outros anos. Para haver memória selectiva é porque, 
provavelmente, o primeiro regresso foi em 1926, seis anos e meio depois da sua entrada no Instituto. Terá sido?! 

Se de facto assim foi, Guerrinha em nada terá ficado afectado na sua formação global, porque as 
vivências do Carapinhal já ele as trouxera consigo para Lisboa, no mais íntimo de si próprio; o reencontro nestes 
seis anos terá, então, sido adiado, assimilando ele, posteriormente, já com uma percepção mais fina e educada, o 
crescimento dos irmãos e a presença de Joaquim Jerónimo, o mais novito, que nascera nove meses depois da sua 
entrada no Instituto. No tocante a Maria, nada se alterou, uma vez que a partir dos seus treze anos, Guerrinha 
passou, então, a cumprir com regularidade o “programa” de férias, de visitas à Família, tal como minhas primas 
garantem com mais convicção, tendo assim acompanhado Maria, pouco depois do seu nascimento. 

O valor incontestável do gesto de seu Padrinho Francisco Manuel dos Reis, não fica diminuído; a 
actividade que lhe atribuímos, no regular acompanhamento do afilhado é também adiada, mas confirma-se, 
embora de forma menos activa, em razão do crescimento de Guerrinha; é provável, contudo, que, nalguma 
deslocação a Lisboa o tenha visitado no Instituto, nos primeiros seis anos. 

Quem sabe… a presença do Padrinho, menos dominante do que se julgava, justificará, talvez, as omissões 
do afilhado a seu respeito, visto, nesta óptica, terem sido mais escassos os seus contactos pessoais! 

Entretanto, e segundo julgo saber, de acordo com informações de José Manuel dos Reis, seu Tio terá 
morrido por volta de 1928, o que, mais uma vez, se aproxima da história de José Guedes e do Padrinho, o 
Comendador Silvita.. 

O que é certo é que, já rapaz, pelos seus quinze anos, ou talvez antes, Guerrinha se deslocava sozinho. 
Quando partia deixava saudades imensas que tentava colmatar com algumas cartas que escrevia no 

Sistema “Ballu” e que eram lidas em voz alta a toda a Comunidade – Família e Amigos, pelo Primo António da 
Garrocheira (Primo carnal de Catarina) ou por um lavrador do Monte do Telheiro, Ti António Silva. 

Este cenário das repetidas visitas de Guerrinha à Família, (pelo menos a partir dos treze anos) encerra 
pormenores interessantes que, a pouco e pouco, vão salpicando esta narrativa … 

Mas, viremos um pouco a nossa atenção para o GAINHO… Nestas suas viagens de férias, é provável que 
Joaquim tenha ido algumas vezes à pequena propriedade onde nascera para visitar o Avô, os restantes familiares 
paternos e o Padrinho de registo, uma vez que seu Pai já tinha falecido. 

Não há datas exactas quanto ao falecimento de José Guerrinha, visto o seu óbito não ter sido 
averbado na Certidão de nascimento e não constar em nenhuma Conservatória do Registo Civil nem nos 
Arquivos Distritais. 

No entanto, há notícia de um acto judicial – um novo INVENTÁRIO ORFANOLÓGICO, quem sabe 
até se ignorado por Joaquim Guerrinha, datado de 1925, onde se informa que por morte de ANTÓNIO 
GUERRINHA (Avô paterno de Joaquim) aos oitenta anos de idade, em 9 de Setembro de 1925, os herdeiros são:  

“Francisco Guerrinha, 40 anos, Solteiro, residente no Sítio do Gainho; Maximina Maria, 34 
anos, Solteira, residente no Sítio do Serro; Maria de Jesus, 28 anos, Casada com António Rato, residente 
na Vila de Sines; José Guerrinha, ou José António, falecido em 1918, com um filho perfilhado, de nome 
Joaquim Guerrinha, com 13 anos, cego, residente em Lisboa, no Instituto de Cegos “Branco Rodrigues” e 
filho de Catarina da Conceição, residente no Sítio do Carapinhal, Freguesia de S. Domingos.” 

Diz ainda o mesmo documento que:  

▪ “Francisco Guerrinha é cabeça de casal inventariante”  
▪ “Os poucos bens são licitados pelos herdeiros. Francisco Guerrinha fica com o Gainho, tendo 

que dar tornas aos seus irmãos. A seu sobrinho Joaquim Guerrinha, representado por sua mãe, foi 
entregue a quantia de 1.642$56. Também lhe coube uma cama de ferro. Teve que pagar de custas do 
processo 311$85,5 e de imposto de sucessão 70$90.” 

No domínio das especulações, podemos ainda inverter a questão e formular a pergunta oposta: quem sabe, 
até, se Joaquim Guerrinha não terá ido também ao Alentejo, um ano depois, em 1926, porque sua Mãe o tenha 
chamado para lhe dar a conhecer o conteúdo e as decisões do dito Inventário? 
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De qualquer forma, caso tenha tido consciência da sua nova condição de herdeiro de uma quarta parte do 
Gainho, esse facto não o teria estimulado grandemente, por um lado porque a sua vida futura seria projectada em 
Lisboa, por outro, porque a propriedade, para além de ser pequena, cerca de um hectare, continuaria a ser foreira a 
Francisco da Silva Campos, da Herdade do Gaio e à Santa Casa da Misericórdia de Sines. Talvez, também, por essa 
razão, suas Tias Maximina Maria e Maria (Catarina) de Jesus tenham abdicado da propriedade, a favor do Irmão 
mais velho, Francisco Guerrinha que residiu no Gainho até à sua morte, em 1971, com oitenta e seis anos de idade. 

O que fica mesmo por esclarecer é se, alguma vez, a Mãe de Guerrinha informou o filho do montante que 
ele herdara, à data, uma pequena fortuna, mesmo depois de deduzidas as custas e o imposto sucessório, num total 
de 1.259$80,5. 

Que destino terá Catarina dado a tanto dinheiro? 
Presumo que o meu Pai ignorasse, mesmo em termos de quem perspectiva o futuro, a sua situação 

financeira, pois, aos vinte e três anos, testemunha as suas reflexões de criança, relativas aos dez anos e meio: 

“Passados quatro anos, feito o exame de instrução primária, vi, com indescritível pesar, que me não inscreviam no 
liceu como acontecia aos videntes que desejavam prosseguir os seus estudos. 

Foi então que, ao procurar, inutilmente, dar livre curso às minhas aspirações no campo das letras, como não era 
detentor de fortuna nem coisa que com isso se parecesse…” 

“OS CEGOS ATRAVÉS DOS TEMPOS” 
NOTAS PRELIMINARES 

DIÁRIO DA MADEIRA, 23. 01. 1936, Pág. 1, J. G. 

Mas… voltemos à data da morte de José Guerrinha. Sabe-se, pelo Inventário Orfanológico, que ocorreu 
em 1918, quando tinha trinta e seis anos e seu filho apenas cinco. Ignora-se o mês e o dia. Arrisco, no entanto, 
como mais provável, qualquer data do segundo semestre de 1918, já que no baptizado de Joaquim, a nove de Julho 
desse mesmo ano e de acordo com o assento paroquial Nº 106, ele é dado como vivo: 

“Joaquim, filho ilegítimo de José Guerrinha, solteiro, trabalhador, natural da freguezia e 
concelho de Sines e de Catharina da Conceição, casada civilmente, d‘occupação doméstica, natural da 
freguesia de São Domingos, d’este concelho de Sant’Iago de Cacem, aonde reside no sítio do Carapinhal; 
neto paterno de António Guerrinha e de Catharina Maria e materno de Matheus Luiz e de Antónia 
Maria. Nasceu no Sítio do Gainho, freguezia de Sines, no dia um do mez de fevereiro do anno de mil 
novecentos e treze e foi por mim solemnemente baptisado na Igreja parochial d’esta freguezia de 
Sant’Iago de Cacem, no dia nove do mez de julho do anno de mil novecentos e dezoito. Foi padrinho 
Francisco Manoel dos Reis, casado, proprietário e madrinha Dona Maria d’Ascensão Carluja, solteira, 
moradores n’esta villa, que assignam.. Era ut supra 20.” 

Assinaturas: 

Padrinho ------------------------------------------------------------------------- 
Madrinha ------------------------------------------------------------------------- 
Pároco ------------------------------------------------------------------------  

Mesmo assim, há que pôr a hipótese de Catarina ignorar que José Guerrinha tivesse morrido recentemente 
o que, na verdade, não me parece muito plausível, dado que, em terras pequenas e próximas, não há notícia que não 
se saiba. Por isso, creio ser correcto reafirmar que a morte do meu Avô paterno terá acontecido um qualquer dia, 
entre 10 de Julho e 31 de Dezembro de 1918. 

Gravo, no entanto, na minha memória de criança, lembranças das histórias de meu Pai… em que ele 
contava que o seu progenitor morrera quando tinha três anos. Verdade? Confusão? Registos intencionalmente 
errados?! 

Mas, antes de encerrar este Capítulo e, a propósito do antropónimo GUERRINHA, gostaria de remeter 
novamente o leitor para o final da Biografia - Pág. 195 - onde encontrará as referidas Árvores Genealógicas, a 
terceira das quais sobre “OS GUERRINHAS, DE SINES”, tal como foi descrito no ponto 4. da Introdução - Pág.8 
e na Pág.32. 

O Gainho é hoje uma propriedade privada, já que uma das filhas de meu Tio-Avô Francisco Guerrinha, de 
seu nome CATARINA, nascida em 1924, actualmente com oitenta anos, a terá vendido a um particular que, no 
lugar da velha casa, construiu uma vivenda, como demonstram as fotos anteriores. 

“Até chorei quando por lá passei… de ver que tinha desaparecido a casa onde eu nasci. Deu-me uma saudade!” 

CATARINA (GUERRINHA) 

T e r á  s i d o  n e s s e  m e s m o  c a s a r ã o ,  a g o r a  d e s t r u í d o  q u e ,  
o n z e  a n o s  a n t e s  d o  n a s c i m e n t o  d e s t a  s u a  p r i m a  C a t a r i n a ,  e m  1 9 1 3 ,  

n a s c e r a  t a m b é m  J O A Q U I M  G U E R R I N H A !  

 
20 A data como acima; usa-se esta expressão latina para evitar a repetição de uma data já escrita. 
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CCC AAA PPP ÍÍÍ TTT UUU LLL OOO    555  

OO  CCUURRSSOO  SSUUPPEERRIIOORR  DDEE  PPIIAANNOO  EE  OO  PPRREEÇÇOO  DDAA  EEMMAANNCCIIPPAAÇÇÃÃOO  

C O M O  O  C A R A P I N H A L  P O D I A  T O R N A R - S E  N U M  O Á S I S  

Depois de tantos avanços e recuos, situemo-nos, de novo, na marcha escolar do “Pisco”, visto que nos 
quedámos um pouco, para alimentarmos a fantasia por terras do Carapinhal e do Gainho. 

O exame do 6º ano do Curso Geral de PIANO abre a porta a uma nova meta – a do CURSO 
SUPERIOR, pelo que se reproduz, na íntegra, o conteúdo de três requerimentos em que ele solicita esse acesso, 
outra vez a rogo – “Pelo requerente não ser vidente” 

Exmo. Sr. Inspector do Conservatório Nacional 

Joaquim Guerrinha, de 18 anos de idade, natural de Santiago do Cacem, filho de José 
Guerrinha e aluno do Instituto de Cegos Branco Rodrigues, São  João do Estoril, 
desejando prestar provas no Concurso para admissão ao Curso Superior de Piano, pede a 
V. Exª.  que se digne mandá-lo admitir ao referido concurso. 

Pede deferimento 

Lisboa, 21 de Setembro de 1931 

Pelo requerente não ser vidente 
Fernando Duarte da Silva 

Visto 
Misericórdia de Lisboa, 21 de Setembro de 1931 
O Chefe da Repartição de Assistência 
(Rubrica e Selo Branco) 

Exmo. Sr. Inspector do Conservatório Nacional 

Joaquim Guerrinha, de 18 anos de idade, natural de Santiago do Cacem, filho de José 
Guerrinha e aluno do Instituto de Cegos Branco Rodrigues, pretendendo matricular-se no 
primeiro ano do curso superior de piano, pede lhe sejam passadas certidões dos exames de 
sexto ano do curso geral de piano, do 2º ano de acústica e história da música 21 e do 3º ano 
do curso geral de composição. 

Pede deferimento 

Lisboa, 23 de Setembro de 1931 

Pelo requerente não ser vidente 
Maria Amália de Almeida 

(À margem e escrito à mão lê-se o parecer do Inspector:) 
“Passe do que constar”  
Júlio Dantas 

E o que consta no verso do Requerimento, de novo em carimbos do Conservatório, é o seguinte 

Certifico que o aluno retro fez exame do 3º ano de Sciencias Musicais, 
como externo, em 19/7/1928, sendo “Aprovado com distinção” 

Como consta dos respectivos livros 
O Secretário 

 
21 A disciplina de  “Sciencias Musicais” no Decreto de 1919, passou a designar-se pelo Decreto de 1930 - “ACÚSTICA E 

HISTÓRIA DA MÚSICA”. 
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Certifico que o aluno retro fez exame do 6º ano de Piano, 
como externo, em 17/7/1931, com 17 valores 

Como consta dos respectivos livros 
O Secretário 

Certifico que o aluno retro fez exame do 3º ano de Composição, 
como externo, em 28/7/1931 com 14 valores 

Como consta dos respectivos livros 
O Secretário 

Exmo. Sr. Inspector do Conservatório Nacional 

Joaquim Guerrinha, de 18 anos de idade, natural de Sines, filho de José Guerrinha, 
residente no Instituto de Cegos Branco Rodrigues em São  João do Estoril, tendo feito 
concurso para admissão ao Curso Superior de Piano, obtendo a classificação de 17,4 e 
desejando matricular-se no 1º ano do Curso Superior de Piano 

Pede deferimento 

Lisboa, 12 de Outubro de 1931 

A rogo de Joaquim Guerrinha 

Alfredo ------------------------ 

1º Oficial da Misericórdia de Lisboa 

Tive também oportunidade de consultar a regulamentação do Concurso de admissão aos cursos superiores 
– Decreto Nº 18.881 § 2º do artº 44 – sendo apenas de relevar, no caso de Joaquim Guerrinha, face à elevada nota 
que teve de 17,4 o ponto 2. do § 2º. 

“Cada prova durará o máximo dez minutos, ficando ao candidato a escolha da peça a executar (deliberação do 
Conselho Escolar, em sua sessão de 27 de Outubro de 1930).” 

Não encontrei qualquer referência nem ao nome do Compositor nem da Peça que terá sido tocada por 
meu Pai neste Concurso de Admissão ao Curso Superior de Piano. 

Avancemos, então, com a sua história. 
De Aluno Externo, sem frequência, passa a Aluno Interno, com frequência, como impunha, aliás, o 

Regulamento do Conservatório, em Cursos Superiores. 
E, ainda com dezoito anos, em 12 de Outubro de 1931, ano lectivo de 1931-32, de acordo com o último 

dos três requerimentos acima transcritos, dá início ao CURSO SUPERIOR DE PIANO, com a matrícula Nº 787 
do já conhecido processo 1788 e fica integrado na Classe do ilustre Pianista Senhor Professor LOURENÇO 
VARELLA CID, tendo já nessa altura dado provas bastantes das suas capacidades, pelo que foi um dos alunos 
seleccionados para participar na Audição Escolar desse ano: 

CONSERVATÓRIO NACIONAL 

(SECÇÃO DE MÚSICA) 

ANO LECTIVO DE 1931-1932 

Segunda-feira, 2 de Maio de 1932 
às 15 horas 

10.ª AUDIÇÃO ESCOLAR 

Alunos do professor Varella Cid 

CURSO SUPERIOR DE PIANO 

………………………………………………………………… 

1.º ano – Valsa em mi bemol…………………………Chopin 
Joaquim Guerrinha 

…………………………………………………………………. 
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Estas Audições faziam parte do Regulamento do próprio Conservatório, de acordo com o Artigo 47 do 
Decreto 18.881: 

“O Conservatório Nacional promoverá, durante o ano lectivo, concertos, 
conferências, audições, demonstrações e espectáculos públicos, quer no Salão do  
Conservatório, quer nos Teatros de S. Carlos e Nacional Almeida Garrett, nos quais 
 tomarão parte os professores e alunos das secções de música e de teatro (…) 

§ único. O produto líquido das entradas ou das marcações de lugares será 
destinado a pagamento de propinas dos alunos que, por falta de meios devidamente 
comprovados, carecerem da assistência do Conservatório.” 

Eis de novo Guerrinha a encerrar “matrícula, como aluno com frequência, no 1º ano Superior de Piano”, 
em 24 de Junho de 1932, tendo passado por média este 1º ano. 

Mediante uma análise detalhada a todos os seus documentos do Conservatório que me foram facultados, 
este requerimento, novamente assinado a rogo por Fernando Duarte da Silva, vem a ser o último que Joaquim 
Guerrinha faz, enquanto residente no Instituto “Branco Rodrigues”, porque uma acentuada mudança se 
imprime, de forma irreversível, na sua vida. 

Dá-se a sua saída, tão inesperada quanto precipitada, do Instituto “Branco Rodrigues” em 1 de Agosto de 
1932, exactamente no final do ano lectivo, visto que os períodos de exame costumavam prolongar-se até ao término 
do mês de Julho. 

Razões não se conhecem. Sempre que, em diversos trabalhos, menciona a sua saída do Instituto, nunca 
refere os motivos que implicaram semelhante passo; pressente-se, no entanto, que não há retorno, possível ou 
desejável, após doze anos e meio de um internamento que, como se pode apreciar, deu extraordinários resultados na 
educação e formação cultural de Joaquim Guerrinha. 

A vida, essa, continuara a decorrer …por isso havia que lhe fazer frente com toda a energia de que 
dispunha, nos seus inexperientes dezanove anos. 

As primeiras referências escritas relativas à sua saída do Instituto, li-as eu no “DIÁRIO DA MADEIRA”, 
no primeiro trimestre de 1936, em dois contextos diferentes: 

ARTIGO 

( … ) “No tempo em que desconhecia o que a vida tinha de trágico, tudo me parecia de fácil solução; mas, logo que 
pretendi tomar sobre os ombros a pesada tarefa de ‘alimentar o estômago’, todos os ‘castelos’, ideados pela arrebatadora 
fantasia dos 18 anos, imediatamente caíram por terra. 

Mercê do generoso auxílio de amigos e do prestimoso concurso da benemérita Instituição que é o “Rotary Club de 
Lisboa” concluí os meus estudos musicais …” 

“OS CEGOS ATRAVÉS DOS TEMPOS” 
12. OS CEGOS EM PORTUGAL 

DIÁRIO DA MADEIRA, 30. 01. 1936, Pág. 4, J. G. 

CARTA (dirigida aos Rotários) 

( ... ) “Assim, a Escola 22 (…) será amanhã o amparo dos cegos madeirenses habilitando-os capazmente para o 
porvir, dando-lhes a máxima alegria que anseiam: a de se governarem honradamente, sem se verem coactos a esmolar o seu 
pão. Tem sido este o meu pensamento constante depois que saí do Instituto «Branco Rodrigues», onde fui educado e estive 
doze anos. Felizmente, tenho podido viver sem esmolar. 

Mas se não tivesse sido auxiliado pelo «Rotary Club» poderia dizer isso hoje? ” 

“A ACÇÃO DO ‘ROTARY CLUB’ NO AUXÍLIO AOS CEGOS ” 
DIÁRIO DA MADEIRA, 09. 02. 1936, Págs. 1 e 5, J. G. 

Esta mesma carta, da qual apenas citei um excerto, foi também publicada pelos Rotários de Lisboa no 
Boletim mensal do “Rotary Club de Lisboa”, Março de 1936, como aliás todas as muitas referências feitas a 
Joaquim Guerrinha no Diário da Madeira desse ano. 

Cerca de trinta anos mais tarde, em 1968 e 1969, Joaquim Guerrinha refere-se, nestes termos, à sua 
saída do Instituto: 

“Quando, em 1 de Agosto de 1932, eu saí do Instituto Branco Rodrigues, apenas com o 7º Ano de Piano, foi a 
Associação ‘Louis Braille’ que me ajudou na conclusão do Curso. Se ela ainda não existisse, necessariamente me teria fixado 
na minha Terra, dado que não tinha quaisquer possibilidades de permanecer em Lisboa. 

Na Associação, além de um PIANO e facilidades na aquisição de músicas, encontrei auxílio para pagamento de 
renda do quarto e para muitas outras coisas, que não se podem enumerar agora…” 

“O PAPEL DAS ASSOCIAÇÕES E A ACÇÃO DAS ESCOLAS” 
CONFERÊNCIA PRONUNCIADA NO DIA 7 DE DEZEMBRO DE 1969, J. G. 

“Quando Joaquim Guerrinha saiu do Instituto Branco Rodrigues, encontrou parte da protecção de que necessitava 
na Associação, sem a qual nunca ele teria concluído o curso de Piano.” 

“HISTÓRIA GERAL DA ASSOCIAÇÃO DE BENEFICÊNCIA 
‘LOUIS BRAILLE’ DESDE A SUA FUNDAÇÃO” 

1968 - UM AMIGO (J. G.) 

 
22 Joaquim Guerrinha refere-se ao Instituto de Cegos “Luz nas Trevas”, no Funchal. 



 40 

Não há dúvida que, para Joaquim Guerrinha, duas Instituições e alguns amigos foram o seu apoio, pelo 
menos nestes primeiros tempos em que se viu a braços com a sua independência. No entanto, pelas consultas que 
fiz na Biblioteca Nacional de Lisboa, a todos os Boletins do “Rotary Club de Lisboa” que se encontram compilados 
desde 1934, com muitas lacunas, é certo, as primeiras referências a Joaquim Guerrinha só aparecem a 5 de 
Novembro de 1935, relativamente ao seu concurso ao Prémio do Conservatório. Admita-se, porém, que existiam 
algumas informações nos Boletins omissos, até mesmo anteriores a 1934 se os houve, mas, a ideia que é sublinhada 
na Acta de 10 de Dezembro de 1935 dos próprios Rotários é que todo o seu auxílio se destinou ao referido 
Concurso, como a seu tempo veremos, o que condiz, de certo modo, com as próprias palavras de Joaquim 
Guerrinha: 

“Mercê do generoso auxílio de amigos e do prestimoso concurso da benemérita Instituição que é o “Rotary Club de 
Lisboa” concluí os meus estudos musicais; (…)” 

“OS CEGOS ATRAVÉS DOS TEMPOS” 
12. OS CEGOS EM PORTUGAL, IDEM,IBIDEM 

Por outro lado, o Professor CRUZ FILIPE, como Rotário e amigo de Joaquim Guerrinha, talvez o tenha 
ajudado a resolver alguns problemas imediatos, à margem, até, daquela Instituição. 

Mas, voltemos à questão crucial, que gira em torno da saída extemporânea de um rapaz de dezanove anos, 
do Instituto que o educou, antes de ter concluído o seu Curso Superior e sem ter, fora das suas portas, suporte 
familiar que, por perto, lhe amparasse a subsistência. 

Razão forte, visivelmente se interpôs entre Guerrinha e o Instituto. Restam-nos apenas suposições, 
especuladas dentro dos limites da lógica e do plausível, já que nem mesmo a seus colegas da mesma Escola, mais 
novos duas boas dezenas de anos, algum dia, em puro desabafo, lhes tenha confessado o motivo. 

Que a decisão é irrevogável, não sobram dúvidas! Recorde-se uma vez mais o que o próprio J.Guerrinha 
no-lo confirma. 

“Quando, em 1 de Agosto de 1932, eu saí do Instituto ‘Branco Rodrigues’, ( … ) Se ela (a Associação L. Braille) 
ainda não existisse, necessariamente me teria fixado na minha Terra, dado que não tinha quaisquer possibilidades de 
permanecer em Lisboa.” 

“O PAPEL DAS ASSOCIAÇÕES E A ACÇÃO DAS ESCOLAS”, IDEM 

As minhas conjecturas a este respeito, antes de consultar quem quer que fosse, não passavam de meras 
suposições. Imaginar uma Cena dentro do Instituto, eu, que nunca passei pelos meandros do internato, nem deixei 
crescer em mim aquela revolta surda, pronta a explodir contra a ignorância que, porque impera, julga ter créditos, 
era difícil… Apesar de tudo, inclinava-me mais para um diferendo entre o “Pisco” e algum Vigilante, que tivesse 
redundado num acto repentino e inclemente de praticar justiça por suas próprias mãos, muito próprio de uma certa 
juventude fogosa e exacerbada … tendo sido “premiado”com uma expulsão não menos violenta. 

Fui induzida a isto, talvez, após a leitura do Conto “VINGANÇA DUM COMUNISTA”, escrito em 
1974, onde, como já atrás referi, são constantes os elementos autobiográficos vivenciados pelo protagonista, o tal 
José Guedes. Teria ele treze para catorze anos quando, no Colégio onde estava internado, CASA PIA DE LISBOA, 
se desenrola o cenário que passo a reproduzir: 

“Gravemente ferido, meu Padrinho foi hospitalizado sob prisão. O desgosto sofrido pelo trágico remate do seu 
sonho, ocasionou-lhe a morte em poucos dias. ( … ) 

Quando um dos Vigilantes (carrasco dos alunos), me anunciou a morte de meu Padrinho, fê-lo com tom tão 
escarninho e de tal modo ofensivo para a minha dignidade, apenas por ser afilhado de um reaccionário, que o esbofeteei. 
Como era de prever, ele quis reagir brutalmente; mas, num acesso de furor nunca visto em mim, filei-o pelo pescoço e tê-lo-ia 
estrangulado, se não acudissem imediatamente em seu socorro. 

Comunicado o caso ao Provedor, a ordem de expulsão não tardou e, munido dum bilhete de passagem para Beja , 
nesse mesmo dia, abandonei a Instituição para sempre.” 

Afora este episódio romanceado, susceptível de induzir paralelo na vida real, há apenas afirmações feitas 
por Joaquim Guerrinha que definem a sua personalidade, nos tempos áureos da juventude: 

“Mas ainda nisto, nós Cegos, fomos culpados porque, desde que entrei nas lides associativas e, … já lá vão trinta e 
sete anos e meio… tentei sempre, em vão, intervir nesse assunto – eu era muito exaltado! (aparte) 

“O PAPEL DAS ASSOCIAÇÕES E A ACÇÃO DAS ESCOLAS”, IDEM 

O que recordam, afinal, aqueles antigos alunos do Instituto “Branco Rodrigues”, que hoje têm entre 
sessenta e dois a setenta e três anos são memórias de CRIANÇA que, com as demais, conversavam em surdina das 
proezas que se contavam dos alunos mais velhos, autênticos heróis para os pequenitos, e em que Joaquim 
Guerrinha sobressaía, quase envolto em mistério. Dizia-se dele que era um Pianista extraordinário, que era muito 
culto, que tinha uma excelente memória, que parece ter pertencido a um grupo que dera uma sova num Vigilante e 
ainda que tivera um envolvimento com a Professora “X”, senhora cega, de grande estatura e, pelo menos, com mais 
vinte e cinco anos do que ele. 

A sova num Vigilante, foi um facto consumado, não por Guerrinha mas por um seu colega chamado 
FELISBERTO, que, por sinal, eu conheci muito bem. Este episódio verídico não deu origem a expulsão, nem do 
aluno nem do vigilante. Assim me confirmaram algumas vozes. 
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O caso com a Professora, quanto a uns, parece totalmente inverosímil, pois, a ser descoberto, daria                                     
origem a expulsão imediata de ambos pela Srª Regente, D. Isabel Pontes e isso não aconteceu, uma vez que essa 
Professora continuou a leccionar, pelo menos, até meados da década de quarenta; outra voz, porém, acentua como 
muito provável esta hipótese, partindo do seguinte raciocínio: Guerrinha era jovem e pobre. Nem sempre seria fácil 
dar resposta aos apelos da sua sexualidade e pressente que há algum acolhimento na dita Professora, o que, 
pensando bem, para ele é uma dupla vantagem… A sua situação no Conservatório, como aluno com frequência do 
1º ano do Curso Superior, dá-lhe mais liberdade para entrar no Instituto e dele sair, pretextando, para além das 
aulas… Audições, Concertos … A Professora, tendo Família em Lisboa, proporcionaria também algumas saídas, 
pelo que os encontros entre eles se dariam fora do Instituto. Se Guerrinha acabou por sair em 1 de Agosto, logo que 
terminaram os exames, seria com o intuito de encerrar por ali o caso, furtando-se a uma certa perseguição que, 
entretanto, a professora lhe estaria, alegadamente, a mover… 

“É uma hipótese que encaixa, repete entusiasmado, tanto mais que o Guerrinha continuava a visitar com alguma 
frequência o Instituto, pois tinha lá um protegido que ele próprio encaminhara… Era um seu patrício, o Filipe António 
Pereira, do lugar do Giestal, em Alvalade do Sado. Eu lembro-me, era miúdo mas lembro-me, e ele chegava sempre ao final 
da tarde, talvez, quem sabe, para não se confrontar com a Professora que, acabando as aulas por volta das dezassete horas, 
se recolhia, habitualmente, aos seus aposentos.” 

MANUEL MARQUES 

Ainda, de entre os que discordam do envolvimento com a professora, há quem sugira que a saída de 
Guerrinha possa, talvez, ter sido provocada por algum “caso” descoberto entre ele e uma das criaditas do Instituto, 
já que era relativamente fácil criar oportunidade para tal. 

Curiosamente, o Sr. Manuel F. Guilhermino, mais próximo de meu Pai em idade, como se disse já no 
Capítulo 2 e, confrontado com estas descrições sugeridas pelos colegas mais novos, tem posições algo diferentes: 

Quanto a um eventual caso com as ditas “criaditas”, considera bastante improvável, dada a vigilância 
rigorosa que se exercia nesses anos. 

A sova dada pelo Sr. Felisberto foi uma cena mais recente e o Vigilante em causa também era outro, mas, 
diga-se, tão selvagem quanto o anterior. Chamava-se José Carolino da Encarnação. 

Uma hipotética relação com a Professora, real ou não, era, de facto, falada “à boca pequena” e tem lógica 
que acontecesse fora do Instituto, tanto mais que ela tinha família para os lados de S. Bento e saía frequentemente. 

Mas…por esta via informativa, veio uma nova luz sobre o assunto que confere, pelo menos, o mérito de 
se tratar de uma testemunha presencial de alguns factos. Assim conta este Senhor, com toda a expressividade de 
que a sua voz é capaz: 

“Eu deveria ter uns onze anos quando assisti a uma cena deplorável, impossível de esquecer. Estávamos na forma 
para o almoço, aos pares como se fossemos umas miúdas, e o Vigilante Fernando Duarte da Silva, que era muito mau e um 
gigante em tamanho, chamou de parte o Guerrinha e o Manuel Guerreiro, levou-os para a aula pequena e, ali mesmo, na 
presença de todos nós, porque a forma passava junto à aula, começou a bater-lhes barbaramente, de tal modo que eles caíram 
no chão e, então, foi uma tremenda sessão de pontapés. Ele era um déspota! Batia … batia barbaramente! Naquele tempo, o 
Instituto era uma verdadeira Casa de Correcção, um Reformatório! Só porque à hora da refeição falávamos qualquer coisa 
insignificante ao ouvido de um colega, éramos logo esbofeteados…Toda a gente batia nos Miúdos. Era a Regente, era a Mãe 
da Regente, eram as Criadas, eram os Vigilantes e, como se isso não fosse suficiente, os mais velhos andavam sempre em cima 
de nós… No tempo do Sr. Branco Rodrigues diziam que não era assim! ” 

Tentei que o Sr. Guilhermino recordasse as razões de tamanha violência por parte do Vigilante e fiquei a 
saber como os motivos mais mesquinhos, poderiam originar lições de ética tão desumanas! 

É que este Vigilante, dormindo na mesma Camarata dos alunos mais velhos, apercebera-se de que aqueles 
jovens, durante a noite, terão expulsado gazes intestinais sonoros… Desta feita, “como mandam as leis da boa 
pedagogia”, chamou-os para lhes aplicar o correctivo na presença de todos os colegas, após uma manhã de aulas, 
provavelmente bem passada. Alheios os moços à razão daquele chamamento, logo se prontificaram a comparecer 
na aula pequena, onde foram recordados do que tinham feito durante a noite… 

E, de forma viva e espontânea, esta testemunha continua a reviver e a relatar factos, passados há 
mais de setenta anos: 

“O Guerrinha foi o primeiro a levar e, como era mais franzino, ficou logo arrumado e caído no chão, à mercê dos 
pontapés. Coitado, ficou todo partido! O Manuel Borges Guerreiro era uns meses mais velho e bastante corpulento. Apanhou 
como o Guerrinha, também foi ao chão com pontapés, mas logo que recuperou … revoltou-se; não se deixou ficar! Atirou-se 
também ao Vigilante, deu-lhe bastante e deitou-o ao chão. Por isso, foi expulso; esteve primeiro de castigo e depois foi 
expulso. Ele era de S. Bartolomeu de Messines. O Guerrinha não! Ficou revoltado, quem não ficaria! … mas não atacou o 
Vigilante. 

Ainda me lembro de um colega mais velho, aí pelos seus 23 anos, o ANTÓNIO CARINHAS, enquanto o Fernando 
Duarte espancava o Guerrinha, dizer bem alto na forma e com uma voz de trovão: 

– ‘Não há direito … bater-se dessa forma num aluno!’ 

Nós, os mais miúdos, estávamos arrepiados, mas sentíamos um certo conforto naquelas palavras de um colega mais 
velho! E a Srª Regente não era pessoa que desautorizasse um Vigilante, aliás, ela também era muito má e sempre pronta a 
bater. Por exemplo, na Missa, era um martírio: se nos distraíamos e falhávamos uma Oração ou um Cântico, já sabíamos o 
que nos esperava… Ela batia rudemente e reduzia a alimentação. Em vez de estar atenta às Cerimónias, apenas fiscalizava, 
para depois poder reprimir.” 



 42 

Face a esta informação sobre os actos religiosos, perguntei ao Sr. Guilhermino se o meu Pai também 
cantava, já que eu lhe desconhecia em absoluto essa faceta. Nunca o ouvira cantar. Obtive, então, uma resposta 
afirmativa e muito expressiva: 

“Cantava e cantava muito bem! Com uma voz forte e sonora! Até me lembro uma vez, já muito mais tarde, eu já era 
um homenzinho 23 e já havia a Rádio … Eu, naturalmente, pelas saudades da minha Família, tinha uma natural preferência 
pela Música brasileira, pelo que estava a ouvir uma canção muito em voga, (Trauteou-me a Canção) quando entrou o 
Charruadas de rompante e disse: – Olha! Parece mesmo o Guerrinha a cantar!” 

Novamente questionado por mim sobre os motivos da saída repentina de meu Pai em 1 de Agosto, o Sr. 
Guilhermino faz contas … e, indeciso, pondera essa eventualidade: 

“Talvez a saída dele, logo que acabou os exames, esteja relacionada com esta cena. Mas não me consta que o 
Guerrinha tenha sido expulso. Só se foi uma opção dele para ser solidário com o Guerreiro. Ele era bem capaz disso!  
Esperou pelo encerramento do ano lectivo e partiu ou então, talvez, a Srª Regente, que sabia ser muito má, como eu já disse, e 
porque já o teria de ponta, sem fazer alarido do caso, quando ele foi de férias, terá enviado uma carta à Família, para o 
despedir…” 

Será que as palavras de Guerrinha, extraídas da Conferência pronunciada no dia 7 de Dezembro de 1969, 
“O PAPEL DAS ASSOCIAÇÕES E A ACÇÃO DAS ESCOLAS”, podem estar directamente relacionadas com a 
situação que ele próprio viveu, no Instituto “Branco Rodrigues”?! 

“Enquanto os mentores das Escolas as dirigiam a seu belo prazer, sem a mínima consideração pelo futuro dos 
dirigidos, iam, inconscientemente, preparando o insucesso na vida desses internados, os quais (muitas vezes isso acontecia) 
inesperadamente expulsos, se viam a braços com os problemas da vida, sem a necessária preparação para os enfrentar e 
solucionar.” 

“Inesperadamente expulso!” É uma ocorrência que encaixa perfeitamente neste contexto, por isso, que 
me perdoe o leitor se introduzo aqui, outra vez, aquele excerto, já conhecido, do Conto de Joaquim Guerrinha 
“Vingança dum Comunista”, mas faço-o, para evidenciar o paralelismo de situações e, sobretudo, o conceito em 
que os Vigilantes eram tidos – carrascos dos alunos. 

“Quando um dos Vigilantes (carrasco dos alunos), me anunciou a morte de meu Padrinho, fê-lo com tom tão 
escarninho e de tal modo ofensivo para a minha dignidade, apenas por ser afilhado de um reaccionário, que o esbofeteei. 
Como era de prever, ele quis reagir brutalmente; mas, num acesso de furor nunca visto em mim, filei-o pelo pescoço e tê-lo-ia 
estrangulado, se não acudissem imediatamente em seu socorro.” 

Já num contacto seguinte, o mesmo Sr. Guilhermino confirma alguns dos dados anteriores, acrescentando 
um pequeno pormenor: 

“Tenho quase a certeza de que o Guerrinha não foi expulso, porque não reagiu à agressão. Ele até chamou alguns 
de nós e mostrou-nos, numa gaveta onde tinha coisas dele, um canivete… e disse: 

– O que valeu àquele tipo, foi eu não ter isto comigo … tinha dado cabo dele! –  e mostrava a todos o canivete.” 

A concluir, aquele ex-aluno do Instituto reafirma que, o que gerou a saída dele, só pode ter sido uma 
destas duas possibilidades: ou o caso com a professora ao a solidariedade com o Guerreiro, ou tudo acumulado na 
mesma ocasião, por iniciativa própria ou da Regente. 

Enfim! Hipóteses mais ou menos baralhadas, mais ou menos credíveis! ... 

Certo, certo, é que no dia 1 de Agosto de 1932 Joaquim Guerrinha sai do Instituto “Branco Rodrigues” e 
integra-se na Sociedade, quer por decisão imposta superiormente, quer auto-imposta, dando assim início a um novo 
Capítulo da sua vida, talvez ainda mais empolgante que o anterior, pelo menos para mim, já que através dos 
documentos que recolhi e foram muitos, em contraste com a total ausência de informação escrita, relativa ao dito 
Instituto, me pude aperceber da verdadeira saga que, então, empreendeu na década de trinta. 

Também não é suposto adivinhar se, nas Férias grandes desse ano, o nosso jovem terá ficado, como de 
costume, na sua terra, já que um Mundo novo o esperava na Capital e havia que preparar-lhe o caminho, para estar 
devidamente instalado no início do ano lectivo de 1932-33. 

Pelas citações feitas anteriormente, Joaquim Guerrinha não esconde a sua dependência da Associação 
“Louis Braille” para poder subsistir em Lisboa, da qual, aliás, se fizera sócio, ainda enquanto aluno do Instituto 
Branco Rodrigues. Antes, elogia esta Colectividade pelo apoio que prestava a todos os estudantes cegos saídos das 
Escolas e lançados, de supetão, no anonimato e no bulício da Cidade: 

“( … ) Na Associação, além de um PIANO e facilidades na aquisição de músicas, encontrei auxílio para pagamento 
de renda do quarto e para muitas outras coisas, que não se podem enumerar agora.” 

“O PAPEL DAS ASSOCIAÇÕES E A ACÇÃO DAS ESCOLAS” 
CONFERÊNCIA PRONUNCIADA NO DIA 7 DE DEZEMBRO DE 1969, J.G. 

“Mais de uma dezena de rapazes novos se encontrou subitamente numa precária situação, só encontrando amparo 
na ASSOCIAÇÃO DE BENEFICÊNCIA ‘LOUIS BRAILLE’.” 

“HISTÓRIA GERAL DA ASSOCIAÇÃO DE BENEFICÊNCIA 
‘LOUIS BRAILLE’ DESDE A SUA FUNDAÇÃO” 

- 1968  -  CAPÍTULO VII, UM AMIGO (J. G.) 

 
23 Referência implícita ao regresso de Guerrinha ao Instituto, para a formação do Sexteto de Cegos, como se verá no próximo 

Capítulo. 
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“Os Cegos que, até então, se conservavam indiferentes, numa atitude de expectativa, não puderam deixar de 
reconhecer as vantagens de se associar à única Instituição que, fora das Escolas, os poderia amparar em qualquer 
emergência.” 

IDEM, CAPÍTULO IV 

De qualquer modo, os meses de Agosto e de Setembro foram, por certo, para Guerrinha, suficientemente 
amplos para se adaptar, necessariamente, a esta mudança, que lhe impunha até exigências burocráticas, e para 
responder aos apelos crescentes de uma vida associativa, na qual se integrara já, por necessidade e temperamento, 
sem, contudo, esquecer a Família e o Carapinhal, aonde costumava passar estes meses. 

Por isso, é de supor que tenha distribuído também o seu tempo por terras do Alentejo, para recuperar 
energias e carinhos, no calor dos seus, talvez curtas passagens … já que não dispunha da mesma tranquilidade de 
espírito, nem a mesma despreocupação dos anos anteriores, conforme se prova por alguns documentos mais que 
tenho em meu poder, do tal Processo 1788. 

Por exemplo, para efeitos da sua matrícula no Conservatório, Joaquim Guerrinha dá início a uma série de 
procedimentos para tentar obter “isenção de propinas”. 

Instalou-se num quarto, na Rua dos Anjos 54 - 1º Dto e, logo a 29 de Agosto, sem que sequer um mês 
tivesse decorrido, já trazia em mãos um atestado da Junta de Freguesia dos Anjos com o seguinte teor: 

REPUBLICA PORTUGUESA 

ATESTADO 

A JUNTA DA FREGUEZIA DOS ANJOS 

Atesta por informações e para ___efeitos de isenção de propinas_______ 

que ______Joaquim Guerrinha_____________________________________ _____ 

de _19__ anos de idade, filho de ______José Guerrinha__ ________________ 

e de _____Catarina da Conceição____________________________________ 

natural de __S.Tiago do Cacem___ freguezia de  __S. Domingos___________ 

concelho de___S.Tiago do Cacem _______________distrito de__Setúbal___ 

estado civil _solteiro ___ocupação __estudante________________reside há 

mais de um ano_______na ____R. dos Anjos , nº 54. 1º andar  Direito, _________ 

desta freguezia________________________e que o requerente é pobre. 

E por ser verdade e nos ser pedido, passamos o presente que vai por 
nós assinado e autenticado com o selo branco desta Junta. 

Lisboa, 29 de Agosto de 1932 

A Comissão Administrativa 

Augusto José Baptista 
Manuel Madeira Dias 

Este Atestado de pobreza, para ser passado, teve como pressuposto um Requerimento feito, talvez, a 22 
de Agosto, uma semana antes, visto ser o tempo regulamentar exigido nessa época e onde o Requerente declara que 
vive na Freguesia há mais de um ano. 

Se acentuo estas datas, aparentemente sem interesse, é porque eu própria estou a tentar fazer o percurso 
de meu Pai, com as “peças” de que disponho para, a pouco e pouco, ir construindo o “puzzle” da sua vida, desde 
que saiu do Instituto. 

Neste momento, assaltam-me várias interrogações que se prendem directamente com o seu “modus 
vivendi” nestes primeiros tempos. Será que aquele quarto na R. dos Anjos foi apalavrado com alguma 
antecedência, antes de sair do “Branco Rodrigues”, para que a sua primeira noite no exterior já estivesse garantida? 
A ser assim, faria supor que a saída do Colégio tenha sido um acto determinado mas também reflectido e, por isso, 
adiado até ao final do ano lectivo. Se, pelo contrário, estamos perante uma atitude arrebatada, algo inconsequente 
ou mesmo uma expulsão, aquele quarto terá sido “o que se pôde arranjar”, talvez sugestão de alguns amigos… 

Apesar de tudo, estranho que Guerrinha não tenha procurado ou não tenha conseguido alojamento mais 
próximo da Associação “Louis Braille”, pelas razões já aduzidas. É que a distância entre a R. Alves Correia e a R. 
dos Anjos ainda é considerável: no mínimo, teria de subir a R. da Fé e a R. Santo António dos Capuchos; 
atravessava o Campo de Santana e entrava no Paço da Rainha; percorria todo esse espaço até à Calçada do Conde 
Pombeiro, que descia e estava na R. dos Anjos, ao nível do nº 30; virava à esquerda e, pouco depois, era o nº 54. 



 44 

Curiosamente, a Associação tinha acabado de se instalar, com carácter definitivo, na R. Alves Correia 86, 
depois de ter passado por várias sedes provisórias: 

“ … reuniões em casa de António Lopes Lança, na R. de S. João da Mata, considerada a Sede provisória da 
Associação em organização, a que resolveu dar o nome ‘Louis Braille’, (…) 

Marcou-se o dia 25 de Junho de 1927 como data gloriosa da  fundação da Associação ‘Louis Braille’.” 

“HISTÓRIA GERAL  …”, IDEM, CAPÍTULO III 

“A sede provisória, logo que a receita o justificou, foi substituída por uma outra, na rua do Quelhas nº 41. ( … ) 
De novo a sede foi transferida para a Calçada da Estrela nº 115. ( … ) 
Finalmente, em Julho de 1932, a sede foi transferida para uma zona central, na rua Alves Correia, nº 86 (hoje, Rua 

de S. José).” 

IDEM, IBIDEM, CAPÍTULO IV 

Com este Atestado em mãos, ei-lo a romper dificuldades para não desistir de um sonho que já há muito 
programara – concluir o Curso Superior de Piano, na qualidade de aluno interno do Conservatório, como era 
exigido por lei. 

Exmº Senhor Inspector do Conservatório Nacional 

Joaquim Guerrinha, invisual, de 19 anos de idade, filho de -------------------------------------- 
natural de -------------------------------------------------------------------------------------- solteiro, 
estudante, desejando matricular-se no 2º ano do Curso Superior de Piano e sendo pobre, 
conforme justifica com o atestado junto, vem mui respeitosamente pedir a Vª. Exª. lhe 
conceda a importância necessária para pagamento de propina. 

Pede a Vª. Exª. deferimento 

Lisboa, 31 de Agosto de 1932 

JOAQUIM GUERRINHA (Assinado no Sistema Ballu) 

Entretanto, no mês seguinte, a 24 de Setembro, depois de ter sido deferida a petição anterior, Joaquim 
Guerrinha, através de Requerimento, matricula-se no 2º Ano Superior de Piano, assinando sobre estampilhas 
fiscais de 60$00 e, declarando em nota, que “no ano findo frequentou a Classe do Ex.mo Sr. Prof. Varella Cid ”. 

Elementos apostos a esse Requerimento pela Secretaria do Conservatório: 

Processo  - 178  INTERNO ( Subsidiado ) 
Matrícula - 896  1932-1933 

No verso, uma Chancela do Conservatório: 

Certifico que o aluno retro passou o 1º ano 
Superior de Piano em 1931-32 
Como consta dos respectivos livros 

O Secretário 

E, tal como era hábito no Conservatório, antes do final do ano, os alunos seleccionados pelos seus 
professores compareciam em Audições. 

Assim, o nome de Joaquim Guerrinha aparece de novo nos Programas: 
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CONSERVATÓRIO 

NACIONAL 

(SECÇÃO DE MÚSICA) 

ANO LECTIVO DE 1932-1933 

Terça-feira, 23 de Maio de 1933 

às 15 horas 

18.ª AUDIÇÃO ESCOLAR 
Alunos do professor Varella Cid 

CURSO SUPERIOR DE PIANO 
 1º  ano  –   ------------------------------------------------------------ 

2º ano  –   Étincelles  -------------------------------- Moskowski 

Maria José Leopoldina de Magalhães e Menezes 

--------------------------------------------------------------------------  

2º ano  –  a)  Les jeux d’eau à la Villa d’Este  ---------- Liszt 

b) Scherzo em si bemol --------------------- Chopin 

Joaquim Guerrinha 

Bem próximo do final desse ano escolar, acompanhemos Guerrinha, residindo na mesma morada e a 

encerrar matrícula no 2º Ano do Curso Superior de Piano, em 28 de Junho de 1933, sobre um selo fiscal de 40$00. 
Antes, porém, de retomarmos as suas actividades no Conservatório, e porque vem a “talhe de foice”, 

quero tornar público um documento que tenho meu poder, do MINISTÉRIO DA GUERRA, relativo ao 
Recrutamento de 1933. 

O mancebo Joaquim Guerrinha comparece a 14 de Agosto de 1933 no Quartel de Sines para a 
respectiva inspecção. Da sua identidade, para além dos dados conhecidos, consta a Altura – 1metro e 61 
centímetros – e a Impressão Digital. Em função dos seus Sinais particulares – Cego – fica livre do recrutamento 
para o serviço militar. 

Diz-se ainda em Nota que: 

“Está isento do pagamento da taxa militar o mancebo considerado inapto para o trabalho e para angariar meios de 
subsistência, se não pagar qualquer contribuição ao Estado. 

No ano em que seja colectado em qualquer contribuição, deverá fazer a conveniente participação no Distrito de 
Recrutamento e Reserva, directamente ou por intermédio da autoridade administrativa, sob pena de multa de 200$00.” 

Obviamente, Guerrinha não revela a sua profissão de Músico, talvez por não estar colectado nas Finanças 
e também para se libertar do pagamento da taxa militar. 

Presume-se que esta ida a Sines, em período de férias, tenha estado integrada num daqueles momentos de 
visita ao Carapinhal, em que Joaquim Guerrinha aproveitava para deliciar o coração e o espírito, gozando da 
presença e do aconchego da Família. Até nem ficaremos muito longe da realidade, se calcularmos que a sua 
deslocação ao Quartel de Sines tenha sido feita na companhia de algum dos seus Irmãos mais velhos, o Manel 
Cat’rino ou o Zé Francisco, ou, talvez, de um dos dois mais novos, o Tóino ou mesmo o Chico, que já andava nos 
dezassete anos. 

O seu regresso a Lisboa, estaria, por certo, determinado por compromissos profissionais ou associativos, 
já que, em termos escolares, só é exigida, ocasionalmente, a sua presença, para diligências de carácter documental. 

Cumprido o preceito, como acima se disse, do encerramento do 2º Ano do Curso Superior, só lá para os 
finais de Agosto, é que urge preparar um novo conjunto de papelada, em tudo idêntica à do ano anterior. Por essa 
razão, faz parte do seu processo um novo Atestado, igualmente passado pela Junta de Freguesia dos Anjos, em 30 
de Agosto de 1933, onde se declara que o Requerente é pobre e, apenas diverge do anterior, no tocante à idade ( 20 
anos ) e à ocupação ( Músico ), como adiante se compreenderá. Em posse desta declaração, o nosso jovem, logo no 
dia seguinte, a 31 de Agosto de 1933, solicita a isenção de propinas para a matrícula no 3º Ano do Curso Superior, 
como se pode constatar pelo documento anexo. 
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Após deferimento, eis Guerrinha a matricular-se no 3º Ano do Curso Superior de Piano, a 26 de 
Setembro de 1933, mas já com outro domicílio, na R. Alves Correia, Nº 92 - 1º, agora sim, mesmo a dois passos 
da Associação. 

No verso deste requerimento, feito, como muitos outros, em Papel Selado, o habitual carimbo do 
Conservatório com a última avaliação do aluno: 

Certifico que o aluno retro passou o 2º ano 
Superior de Piano em 1932-33 
Como consta dos respectivos livros 

O Secretário 

E, como sempre, depois de um ano de trabalho, em que os alunos ganharam mais desenvoltura e 
aperfeiçoaram a sua técnica, ei-los a demonstrarem a sua perícia na habitual Audição: 

CONSERVATÓRIO NACIONAL  
(SECÇÃO DE M ÚSI CA )  

ANO LECTIVO DE 1933-1934 

Terça-feira, 6 de Junho de 1934 
às 15 horas 

20.ª AUDIÇÃO ESCOLAR 
Alunos do professor Varella Cid  

CURSO SUPERIOR DE PIANO  

1º ano -------------------------------- --------------------------  

2º ano  -------------------------------- --------------------------  

3º ano –  Um suspiro - -------------------- ---------------Liszt 

Marcha mil i tar ------------------Schubert-Tausig 

Joaquim Guerrinha  

O procedimento normal seria que encerrasse matrícula em finais de Junho de 1934 e se candidatasse a 
exame. Assim sendo, terminaria o Curso Superior de Piano com vinte e um anos. Porém, e segundo 
informações prestadas por antigos alunos do Conservatório, era usual o Prof. Varella Cid pedir aos seus pupilos que 
repetissem o 3º Ano, para adquirirem uma mais perfeita mestria do instrumento, só depois se apresentando a exame 
de final de Curso. 

Talvez por isso, eu só tenha encontrado novo Atestado de Juntas de Freguesia, para efeitos de isenção de 
propinas, a 10 de Setembro de 1934, aos vinte e um anos, residindo então o requerente na Rua da Esperança do 
Cardal Nº 14 - 2º. Mais um Requerimento em papel selado, em que Joaquim Guerrinha solicita autorização de 
matrícula como aluno com frequência no 3º Ano do Curso Superior de Piano, 1º Ano de Órgão e 1º Ano de 
Italiano, com assinatura sobre um selo de 100$00. 

A Caderneta Escolar que, nestes três anos de Curso Superior, regista todos os seus actos de Matrícula e de 
Encerramento, é omissa no que diz respeito ao resultado do estudo das disciplinas de Órgão e de Italiano; apenas 
regista o acto de matrícula. 

Curiosamente, o seu nome não consta no Programa da 18ª Audição Escolar, que teve lugar a 31 de 
Maio de 1935, mas pode ler-se o da sua colega e amiga Maria José Leopoldina. 

Aliás, de mais nenhumas outras demonstrações e espectáculos públicos realizados no desenrolar do Curso 
Superior, tal como o Artigo 47 do Decreto 18.881 previa, me foi dado conhecimento, talvez porque, no citado 
Arquivo Histórico, ainda não se encontrassem devidamente catalogados todos os dossiers relativos à Secção de 
Música do Conservatório. 

E assim, decorrido este ano lectivo de 1934-35, vemo-lo a 25 de Junho de 1935, a encerrar matrícula 
no 3º Ano do Curso Superior de Piano para se submeter às provas de exame respectivas, que vêm a ter lugar 
a 4 de Julho de 1935 e onde Joaquim Guerrinha, vinte e dois anos, obtém a brilhante nota de dezanove 
valores, como se pode observar na Pauta de Exame (Final do Capítulo). 
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Depois de ter esquematizado, em linha vertical, estes três anos de Curso Superior no Conservatório, como 
se se tratasse de uma estrada rectilínea, sem sinuosidades, sem percalços, sem quaisquer desvios, o que fiz, afinal, 
foi enumerar e dar destaque ao estrito cumprimento das obrigações: Atestados da Junta de Freguesia da residência, 
requerimentos a pedir isenção de propinas, matrículas e respectivos encerramentos com passagens por média, até 
ao exame final do Curso Superior, apenas com um especial relevo para as Audições de cada ano. 

Agora, porém, em retrospectiva, tentarei analisar como se enquadrou Guerrinha, nestes mesmos anos, na 
outra plataforma paralela, a da vida, que lhe deu o sustento e que, mercê dos apoios que procurou e dos amigos que 
encontrou, fez dele um VENCEDOR. 

O êxito com que triunfou no primeiro ano de vida independente, não anula, contudo, as muitas 
dificuldades por que terá passado para subsistir no dia-a-dia; antes, valoriza mais o seu esforço, exalta-lhe as 
capacidades e estimula-lhe a persistência e a coragem para enfrentar os desafios futuros… 

Isso não impede que se reflicta aqui, sem acusações de qualquer espécie, e em face de todas as carências 
que Joaquim Guerrinha passou na vida, cingindo-nos agora e apenas a estes primeiros anos após a sua saída do 
Instituto, na respeitável quantia que recebera por via paterna que, a ter sido bem gerida, lhe garantiria um futuro 
menos inquietante e desobrigado da solidariedade alheia, privada ou institucional. 

As palavras mais expressivas e tocantes, escreveu-as ele próprio, numa análise ligeira, a propósito destes 
anos, que me atrevo a repetir aqui, uma vez mais: 

(…) “No tempo em que desconhecia o que a vida tinha de trágico, tudo me parecia de fácil solução; mas, logo que 
pretendi tomar sobre os ombros a pesada tarefa de ‘alimentar o estômago’, todos os ‘castelos’, ideados pela arrebatadora 
fantasia dos 18 anos, imediatamente caíram por terra.” 

“OS CEGOS ATRAVÉS DOS TEMPOS” 
12. OS CEGOS EM PORTUGAL 

DIÁRIO DA MADEIRA, 30. 01. 1936, Pág. 4, J. G. 

Também não é possível esquecer os benefícios directos que recebera da Associação “Louis Braille”, para 
pagamento da renda do quarto e para outras pequenas despesas. Nestes três anos lectivos, pela análise dos 
Requerimentos, Guerrinha passou por três quartos: um ano na R. dos Anjos; menos de um ano na R. Alves Correia; 
mais de um ano na R. Esperança do Cardal, esta, praticamente a cinco minutos da Associação. 

Relativamente ao Curso Superior, como conseguiu ele equacionar a frequência das aulas no 
Conservatório com um estudo que se pretendia diário e exaustivo, para aperfeiçoar a técnica e o domínio do 
instrumento? Como pôde dar resposta de qualidade a um rigoroso cumprimento dos programas e às sucessivas 
avaliações face ao Professor e face ao público, pelas Audições e outras demonstrações públicas a que os alunos 
eram submetidos pelo próprio Regulamento do Conservatório? E, sobretudo, como supriu a falta do suporte 
musical em Braille que, no Instituto, tinha ao seu serviço a tempo e horas? 

▪ A Associação “Louis Braille” pôs-lhe à disposição um Piano; 
▪ As Casas Oliveira e Sassetti cederam-lhe as músicas, segundo relatam os Jornais da época; 
▪ Amigos ou colegas que terá, naturalmente, descoberto, ditaram-lhe essas músicas; 
▪ O Professor Varella Cid, que costumava dar lições particulares aos seus alunos, em pequenos 

grupos ou individualmente, ofereceu-as a Guerrinha. 24 

Estimado leitor, chegou o momento de fazer uma pequeníssima pausa nesta emocionante história de 
Joaquim Guerrinha, para me reportar ao início das minhas investigações, Junho de 2003, quando me dispus a 
preparar este trabalho. Uma das primeiras pessoas que tentei localizar para me falar de meu Pai e para me ajudar a 
identificar uma fotografia, obviamente na incerteza de que pudesse estar viva, foi uma Senhora que eu conheci 
muito bem, filha do Dr. José de Magalhães e Menezes, médico cirurgião, e que eu sabia ter sido a sua madrinha de 
Casamento. Pelo nome e morada obtive o contacto telefónico e, quando me preparava para expor o assunto a algum 
familiar mais recente, surpreendentemente, fui atendida pela Ex.ma Senhora Dª. MARIA JOSÉ DE MAGALHÃES E 
MENEZES BETTENCOURT, em pessoa, nos seus frágeis oitenta e sete anos mas plenos de uma assombrosa lucidez. 

Após as primeiras emoções, vim a saber que o conhecimento com o meu Pai remontava aos tempos do 
Conservatório, pois tinham sido colegas no Curso Superior de Piano, alunos do mesmo ano e do mesmo professor. 
Quem, melhor do que esta Senhora, para me falar sobre matéria tão específica e da forma como Guerrinha venceu o 
Curso. De que modo ela própria lhe foi útil e de como lhe facilitou o acesso às obras musicais exigidas ?… 

“Ele vinha muitas vezes a minha casa. O Piano estava aqui. Eu tocava, seguindo a Partitura, dois a três compassos 
de cada vez, primeiro a mão direita, depois a mão esquerda e, de seguida, as duas mãos juntas e ele captava auditivamente, 
com uma facilidade rara e rápida, transcrevendo-os no momento para o sistema Braille, só pelo ouvido, não precisava que eu 
lhe ditasse as notas… 

Era fantástico, era muito rápido! Tinha uma memória extraordinária! Não sei como era possível … naquele 
momento … só por me ter ouvido uma vez, ele conseguia escrever tudo e sem erros! Ele estava sentado numa mesinha e era 
ali que colocava a pauta onde escrevia em Braille. Eu não era capaz de escrever só pelo ouvido!...” 

MARIA JOSÉ DE MAGALHÃES E MENEZES BETTENCOURT 

Quando lhe perguntei desde que data se conheciam, respondeu-me que já o teria visto, naturalmente, no 
Conservatório, mas, só a partir do 7º Ano é que se passaram a cruzar nas classes do Prof. Varella Cid, embora só 
tivessem trabalhado em conjunto a partir do 8º Ano, o que, aliás, coincide com a saída de Guerrinha do Instituto. 

 
24 Mais adiante, importantes revelações sobre esta oferta. 
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– E os programas eram comuns? 

– “Ainda que os Compositores fossem os mesmos, o programa era muito vasto, por exemplo, obras de Bach - 
Prelúdios, Fugas … cada um tocaria a sua, a Polaca de Liszt… que o Guerrinha tocava na perfeição, Concertos de 
Beethoven, de Mozart … não havia necessidade de nos repetirmos!” 

– Com que frequência trabalhavam juntos e quanto tempo de cada vez? 

– “Todas as semanas e mais do que uma vez por semana. Mas não era só escrever as Músicas, o Guerrinha também 
tocava, a facilidade que ele tinha era espantosa … depois íamos para outra sala lanchar e conversávamos muito sobre tudo o 
que se passava no Mundo – História, Política, Salazar então, estava no auge das conversas !… Falávamos muito da política 
de Salazar … E assim se passava a tarde! E foi assim que os meus familiares conheceram o Guerrinha! O meu Pai apreciava-
o e gostava muito de trocar ideias com ele. A Associação era em frente e ele morava perto. Também me ensinou Braille, deu-
me uma pauta e um ponção e, quando foi para a Madeira escreveu-me em Ballu e eu respondi-lhe em Braille.”  

Falemos, agora, do seu sustento, para além daquele mínimo necessário que esta Associação lhe concedia. 
Que diligências fez para sobreviver, depois daquele embate violento com um mundo hostil e face à dura realidade 
de ter de “alimentar o estômago”? Como fugiu de soluções que recusou para si próprio? 

“É que, saídos das Escolas, os cegos, inexperientes e sem amparo, eram constrangidos a valerem-se apenas da 
mendicidade, tendo ainda maiores razões para lastimar a sua sorte, do que os seus companheiros de infortúnio que, 
esmolando sempre o pão de todos os dias, não tinham despertado as suas faculdades intelectuais.” 

“HISTÓRIA GERAL …”, IDEM, CAPÍTULO III 

Há dados concretos e inequívocos que põem à prova a determinação deste jovem cego, entregue a si 
próprio desde 1 de Agosto de 1932, dia em que completava exactamente 19 anos e 6 meses, tendo saído de um 
regime de internato onde tinha “cama, mesa e roupa lavada”, o mesmo que é dizer, ausência total de preocupações 
no tocante à sua manutenção. 

Foi com um orgulho imenso que me confrontei com um Requerimento dirigido ao Inspector do 
Conservatório Nacional, feito e assinado por meu Pai a 6 de Dezembro de 1932, em que pede autorização para 
trabalhar como Músico no CAFÉ PORTUGAL, visto não ter outros recursos. À margem, lê-se o Parecer do Prof. 
Varella Cid, o Deferimento do Director da Secção de Música, Vianna da Motta e a Autorização dada pelo Inspector 
Júlio Dantas, nos termos do artigo 41º do decreto nº 18.881. 

Leia-se, então, o conteúdo deste artigo 41, integrado no Capítulo IV do referido decreto: 

“Nenhum aluno do Conservatório, em quanto frequentar êste estabelecimento de 

ensino, poderá exibir se em concertos, espectáculos ou quaisquer exibições públicas  
sem autorização do inspector, ouvido o director da secção respectiva.” 

De facto, não posso nem devo deixar passar em branco uma situação como esta, por aquilo que ela 
significa de arrojado, quer à luz dos anos trinta, face a uma Sociedade adversa que urgia enfrentar e informar, quer 
na óptica actual da viragem do século, face a uma imensa faixa passiva da Sociedade, adormecida na expectativa do 
subsídio. 

Para tal, importa sintetizar o perfil do jovem Guerrinha em breves traços: 

Cego, dezanove anos, repentinamente fora da 
Instituição onde fora educado, sozinho na Capital, sem 
família por perto, sem dinheiro, um curso superior a 
vencer, quartos alugados, alimentação incerta. 

Único recurso, mas insuficiente - Associação de 
Beneficência “Louis Braille” e, mesmo assim, recusa 

peremptoriamente a via mais fácil, que era comum, a da 
mendicidade, pedindo autorização para trabalhar 
dignamente, em local público - Café Portugal, razão pela 
qual o Atestado passado pela Junta de Freguesia dos 
Anjos, em 30 de Agosto de 1933, declara que o Requerente 
é Músico de profissão. 

Como seria cómodo chegar a casa, ser acolhido pela família, refeições a horas certas e mesada, ou 
subsídio do estado, devido à deficiência, ser estimulado pelos seus dotes artísticos e carinhosamente incentivado a 
que prosseguisse na carreira … Nada disso! 

Com nenhum destes privilégios tão elementares se confrontou Joaquim Guerrinha! Antes lutou sozinho, 
mas denodadamente, pela emancipação financeira e pela cultura! 

Ocorre-me, por isso, sem cair em situações extremas, estabelecer um paralelo com casos diários da nossa 
sociedade actual, quantos deles evidenciados pelos Media, não tanto para se reflectir no tipo de estrutura social 
parasita a que chegámos, mas, sobretudo, para evidenciar lacunas governamentais, nos programas de apoio. 

“Jovem de 35 anos espera há quase dois anos que o 
Fundo de Desemprego lhe arranje trabalho. Até lá, e 
para poder sustentar a Família, recebe do Rendimento 
Mínimo uma importância ridícula que mal chega para os 
Cigarros e para beber um copo com os  amigos. Os 
filhos na Escola, têm o SASE, mas como a Mãe ficou a 
dormir, tomam o pequeno almoço no Café. 

A mulher faz umas horas quando arranja e sempre 
vai dando para o frango, as batatas fritas, umas 
cervejinhas, coca-cola… 

A Assistente Social, de vez em quando, dá alimentos e 
roupa, mas esta, nem sempre é de marca …o que deixa 
as crianças complexadas! 

A vizinha da frente, sempre que pode, chama lá os 
miúdos e tem por hábito dar-lhes qualquer coisa…
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Esta Família-tipo, ajudada pela caridade pública e institucional, mercê dos descontos de quem trabalha, 
não tem o suficiente para se manter. Reclama a falta de trabalho; todavia, cruza-se diariamente com um tapume de 
obras onde se lê: “Precisa-se de Mão-de-Obra”, mas segue indiferente … “há por aí tantos cidadãos de leste a 
querer trabalhar! ” … Além do mais, a casa onde habita está degradada e há que reclamar, porque a Câmara é 
obrigada a dar uma casa decente. 

“Se não tiver as divisões necessárias e as condições mínimas, não aceitamos! Fazemos barulho, vamos para a greve 
de fome, ou, talvez um apelo na TV resolva a questão em três tempos!” 

Senhor leitor, meu prezado amigo, não me olhe com desconfiança! 
Não, não sou fascista nem reaccionária, nem tão pouco pretendo fazer demagogia! Trabalho apenas e, 

duramente! Mas é que às vezes, a caricatura é necessária, (antes fora caricatura!!) para evidenciar, neste caso, por 
oposição, as virtudes intrínsecas de um lutador. 

Ignora-se por quanto tempo Guerrinha terá tocado no Café Portugal, 25que hoje já não existe e que estava 
localizado na Praça D. Pedro IV Nº 56, 57, 58 e com entrada também pela R. 1º de Dezembro, Nº 82; porém, na 
documentação que me facultaram, não encontrei mais nenhum Requerimento com idêntico teor, o que, a priori, 
poderá querer dizer que se tenha mantido por lá até ao final do Curso, em 1935, o que não invalida outros trabalhos 
da mesma natureza, de cunho mais restrito, como algumas Sociedades Recreativas ou iniciativas de particulares. 

“Havia também, em várias áreas da Capital, regular número de CAFÉS com Música, assim como bastantes 
SOCIEDADES RECREATIVAS, as quais organizavam muitos bailes, umas e outras em diferentes dias da semana, de modo 
que, a alguns Músicos Cegos, apesar de não terem emprego, não lhes faltava trabalho.” 

“HISTÓRIA GERAL DA ASSOCIAÇÃO DE BENEFICÊNCIA 
‘LOUIS BRAILLE’ DESDE A SUA FUNDAÇÃO” , IDEM, IBIDEM 

No decurso destes três anos de independência, os períodos de férias, para Guerrinha, deixaram de ter o 
sabor de outros tempos, já porque fizera a sua entrada de cabeça nas lides associativas, já porque os seus 
compromissos laborais não lhe permitiam ausentar-se tanto tempo seguido, o que não o impedia, contudo, de 
surpreender a Família…. Chegadas quase sempre inesperadas e sem pré-aviso, por curtos períodos de tempo! 

A caminho do Carapinhal vislumbrava o Oásis onde iria refrescar a sua alma com o calor da Família e 
recuperar energias com lufadas de ar fresco a encherem-lhe o coração e os pulmões. 

Ia numa Camioneta até Santiago do Cacém. Aí, apanhava outra com destino ao Algarve, saindo nos 
MOINHOS DOS PANEIROS, que distavam cerca de 14 Km de Santiago e outros tantos do Carapinhal. Depois, era 
assim: sempre que Guerrinha avisava a Família da sua chegada, ia um Irmão mais novo com a Carroça esperá-lo à 
estrada nova, habitualmente o Joaquim Jerónimo; quando não prevenia ninguém, fazia o caminho a pé, ao longo 
dos Sobreiros e ia sozinho até ao Carapinhal. 

Ao chegar ao Monte, aproximava-se da porta, batia e dizia: 

– Está aqui o Guerrinha … mas a Mãe não chora! 
– Ai, o meu Guerrinha! Ó filho, então não avisaste?! Íamos esperar-te! … 
– Eu queria experimentar vir sozinho! ... 

E, depois deste primeiro impacto, eram então os verdadeiros momentos de emoção: pegava na Mãe ao 
colo que, constrangida, reclamava em vão e dela passava aos irmãos mais novos, numa euforia transbordante de 
saudade. Nesse primeiro Verão fora do Instituto, aos dezanove anos, já o Irmão Chico era um rapagão com 
dezasseis, mas Joaquim só estava próximo dos treze, pelo que se prestava, encantado, às brincadeiras do Irmão. 

Porém, o alvo principal de toda a sua ternura era a Irmãzita, a Maria, então com alegres cinco anos; era 
sobretudo para ela que se destinavam os bombons e os rebuçados do Dr. Bayard com que enchia as algibeiras… 

Com os Irmãos mais velhos, era já um encontro de homens… 

 
25 Segundo MARINA TAVARES DIAS, no seu livro “CAFÉS DE LISBOA” o Café Portugal é inaugurado em 1939. Para 

compreender esta incompatibilidade de informações, seria muito fácil remeter para Guerrinha o erro e o assunto ficaria 
encerrado, se o Requerimento não tivesse sido autorizado e assinado por três sumidades da época, hipoteticamente 
frequentadores do dito Café e cujos nomes recordo: VARELLA CID, VIANA DA MOTTA e JÚLIO DANTAS. 

Para aclarar esta dúvida, procedeu-se à Consulta, na Câmara de Lisboa à PLANTA E AOS PROJECTOS DE 
CONSTRUÇÃO do dito Café, pelo que passo a transcrever a “MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA”, deixando a 
interpretação ao critério do leitor: 

“Refere-se a presente memória descritiva ao projecto de alteração e adaptação que a Valentim de Carvalho Comércio e 
Indústria S.A. pretende levar a efeito na cave, rés do chão e primeiro andar do prédio situado na Praça D. Pedro IV Nº 54 a 58 
e com frente para a Rua 1º de Dezembro Nº 84 a 90, propriedade da empresa Cafés Reunidos, Lda. 

O prédio em questão, de construção Pombalina, sofreu já diversas obras de alteração, quer exteriormente quer na original 
compartimentação interior dos espaços. 

É de realçar uma das últimas intervenções no local (Projecto do Prof. Arquitecto Cristino da Silva datado de 1937), obra de 
construção do antigo ‘Café Portugal’ cuja solução ao nível da fachada e da organização dos espaços internos não respeita a 
estrutura Pombalina, mas que nos propõe uma notável peça de Arquitectura Modernista Portuguesa.” (…) 

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA, PROCº 4284 /OB /1988 
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Depois, visitava os Irmãos que já viviam independentes, em casa própria. Em VALE DAS ÉGUAS, 
novas emoções, outro abraço fraterno à Irmã Custódia, com vinte e cinco anos e onde já saltitavam alegremente o 
MANEL com oito anos, e que já aqui foi apresentado, a pequenita MARIA ANTÓNIA a entrar nos cinco, nascida a 
6 de Dezembro de 1927 e uma bebé, a MARIA VITORINA, com pouco mais de dois anos, que veio ao mundo a 18 
de Abril de 1930. 

Mais abraços… mais pulos… mais cambalhotas… mais correrias … mais rebuçados! 
Mas a maior alegria de Guerrinha era juntar as três meninas: as duas Marias, irmã e sobrinha e Vitorina. 

Pegava nas três ao mesmo tempo, fazia rodas com elas no ar, cada uma em seu dedo da mão, ora girando num 
sentido, ora noutro: 

– “Vá, Meninas, segure-se cada uma num dedo desta mão!” 

E estendia a mão, erguendo-a o mais possível, para oferecer estabilidade às passageiras. E lá iam as três 
no ar, ora rodopia para cá, ora rodopia para lá! … Mas, com o tempo e com os anos, a roda aumentava … 
nascera ANTÓNIA CATARINA, a filha mais nova de Custódia Catarina e de António Cruz, a 8 de Janeiro de 
1934. Por isso, logo que o seu corpinho de bebé começou a crescer … também ela passou a apertar um dedo da 
mão do Tio, para imitar as Irmãs e a Tia. E, para terminar, havia sempre uma moeda nas algibeiras para cada 
criança: de tostão, dois tostões, cinco… 

Os testemunhos da minha prima Maria Antónia Cruz e também de sua Irmã Vitorina Cruz, foram 
preciosos para eu poder gizar estas cenas, dignas de um quadro bucólico. 

Na QUEIMADA, a cena repetia-se com os filhos de seu Irmão mais velho, o Manuel Catarino. Por essa 
altura, já o JOAQUIM CATARINO, nascido a 11 de Julho de 1930, três meses mais novo do que a sua Prima 
Vitorina, aguardava com ansiedade as brincadeiras e os mimos do Tio; para aumentar a Família, veio ao mundo a 
MARIANA CLAUDINA DA CONCEIÇÃO, em 16 de Fevereiro de 1934, sensivelmente um mês mais nova do 
que a primita Catarina e … também ela veio, mais tarde, a ocupar o seu lugar nas rodas, nas correrias … esperar a 
sua vez nas cambalhotas, nas cavalitas… 

“Eu e o meu Irmão, quando o Tio Guerrinha aparecia, não queríamos mais ninguém; andávamos todos à volta 
dele! Era uma alegria! Ele fazia todas aquelas brincadeiras que as crianças gostavam. Tínhamos tanta pena quando ele se ia 
embora! Até a Marília que nasceu em 1940 tem bem marcado na memória estas lembranças do Tio…” 

MARIANA DA CONCEIÇÃO 

Guerrinha visitava também os seus Tios, Irmãos da Mãe e brincava com os primitos mais novos, fazendo-
lhes tantas graças como aos Irmãos e sobrinhos. Assim conta a PRIMA LUÍSA, nascida a 5 de Novembro de1923, 
portanto, dez anos mais nova do que ele. Luísa era sobrinha de Catarina, filha de seu Irmão 26 JOAQUIM 
MATEUS e vivia muito perto, na POCILGA. Reteve também na sua memória de 81 anos alguns pormenores 
interessantes: 

“Um dia, tinha eu uns nove anos e vinha caminhando c(om)a nha Mãe. Do outro lado da estrada, vinha chegando o 
Primo Guerrinha com o nosso TI ANTÓINO 27 e então, eu nunca me esqueci… foi assim: 

António  – Ó Guerrinha, vê lá se conheces esta mulher?! 

Antónia  – Há-de ter muito que conhecer!! (queria ela dizer que não sendo Família e ele Cego, não tinha  
como conhecê-la …) 

Guerrinha  – Oh! Ti Antóina! Venha daí um abraço!” 

LUÍSA MATEUS 

A  P r i m a  L u í s a  r e c o r d a  q u e  o  m e u  P a i  “ a n d a v a  s e m p r e  m u i t o  b e m  v e s t i d o ,  
c o m  f a t o  d e  b o a  f a z e n d a  e  u m  l a ç o ,  e m  v e z  d e  g r a v a t a ” .  

 
26 Nascido a 13 de Dezembro de 1881, dois anos mais velho do que Catarina. Faleceu em S. Domingos, em 21 de Agosto de 

1955 
27 Outro Irmão de Catarina, nascido a 4 de Março de 1888 e quatro anos mais novo do que ela. Faleceu em 13 de Abril de 

1953, em S. Domingos. 
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CCC AAA PPP ÍÍÍ TTT UUU LLL OOO    666    

OO  CCOONNCCUURRSSOO  AA  PPRRÉÉMMIIOO  EE  OO  IINNÍÍCCIIOO  DDAA  NNOOTTOORRIIEEDDAADDEE   

J Ú B I L O  N O  C A R A P I N H A L  

Findo o Curso Superior de Piano com 19 valores, Joaquim Guerrinha, tirando partido da legislação do 
Conservatório, dá corpo a uma nova luta, concorrendo a dois prémios, ambos, obviamente, na disciplina de Piano: 
PRÉMIO RODRIGO DA FONSECA e PRÉMIO DO CONSERVATÓRIO. 

Mas, antes de analisarmos os caminhos que percorreu para esta outra meta que se impôs a si próprio, 
confrontemo-nos com o Artigo 46 - Capítulo V do já conhecido Decreto 18.881: 

“Além do prémio Beethoven e de outros sujeitos a regulamentação especial, 
haverá mais sete prémios, que serão disputados em concurso de provas pú- 
blicas pelos alunos internos que tenham terminado, com classificação não  
inferior a 18 valores, os cursos superiores de canto, piano (…) distribuindo- 
-se para esse efeito as disciplinas em sete grupos: 

1º Canto e harpa; 
2º Piano e órgão; 
3º ----------------- 
-------------------- 

§ 1º Esses prémios serão averbados no diploma do curso e acompanhados, 
sempre que isso seja possível, de quantias variáveis em dinheiro, arbitradas 
previamente pelo conselho escolar, para cada ano lectivo e para cada prémio, 
em harmonia com as disponibilidades existentes. 
§ 2º As importâncias dos prémios serão custeadas pelo produto do aluguel do  
salão e dos instrumentos do Conservatório Nacional …” 

Face ao exposto, Guerrinha ter-se-á inteirado do Programa, publicado no Diário do Governo, Nº 208, 
I Série, de Sábado 7 de Setembro de 1935, Ministério da Instrução Pública: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Neste sentido e, mediante requerimentos, apresenta a sua candidatura. Tenho comigo a que se refere ao 

Prémio “Rodrigo da Fonseca”, onde Guerrinha, em 20 de Setembro de 1935, uma sexta-feira, diz residir na R. 
Esperança do Cardal Nº 14 - 2º e pede para ser admitido ao Concurso. Com efeito assim é, já que pela informação 
colhida na Revista Arte Musical pode ler-se o seu nome entre os Concorrentes: 

Programas de concurso para adjudicação dos prémios de canto,  
piano, violino, violoncelo, 

clarinete, clarim de pistões e composição 

Prémio do Conservatório: 

Piano: Fantasia em dó maior - Schumann. 
------------------------------------------- 

Prémio Rodrigo da Fonseca: 

Piano: Variações sobre um tema de Chopin - Rachmaninoff. 
------------------------------------------- 

Direcção Geral do Ensino Superior e das Belas Artes, 
24 de Agosto de 1935. 

Pelo Director Geral, J.E. Dias Costa 



 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Posto isto e, apenas com mês e meio de distância, já que os Concursos tinham lugar no fim do mês 
seguinte, havia que preparar dois Concertos em grande estilo, para o que precisaria de ajudas suplementares. Ele 
próprio nos relata, poucos meses mais tarde, uma dessas manifestações de solidariedade que encontrou no seu 
percurso: 

“( … ) A propósito, citarei um caso que jamais esquecerei, passado comigo e que me não cansarei de o apregoar: 
Quando pensei em concorrer ao prémio do Conservatório, faltavam-me os recursos para tal empresa. O Exmo. Sr. Prof. Cruz 
Felipe, que se digna de ser meu grande amigo e benfeitor, apresentou aos seus colegas rotários a minha ideia, que foi 
amistosamente acolhida. Deferindo o meu pedido, enviaram-me uma carta que começava assim: 

“Junto enviamos o donativo de 700 escudos, etc.” 

Na carta, lida pelo Secretário, o Exmo. Sr. Engenheiro Bastos, foi modificada a palavra ‘donativo’, que passou a 
ser ‘importância’. Esta modificação, foi talvez feita para tirar a este beneficio todo o carácter de auxílio, como podendo 
vexar-me.” 

DIÁRIO DA MADEIRA 
A ACÇÃO DO “ROTARY CLUB” NO AUXÍLIO AOS CEGOS 

9. 2. 1936, Págs. 1 e 5, J. G. 

O Piano, continuou a tê-lo na Associação, para poder estudar. 
Com o dinheiro que recebeu dos Rotários, terá, naturalmente, dado a transcrever em Braille as músicas de 

que precisava urgentemente para estudar. 
Quem sabe, terá prescindido, durante este espaço de tempo, das suas actividades profissionais como 

Músico… para aproveitar ao máximo todas as horas do seu dia. 
E, num ápice, via aproximar-se a data marcada para as duas provas… Contudo, não entendo eu muito 

bem o porquê mas, a verdade, é que ambos os concursos estavam previstos para o dia 28 de Outubro. Sabe-se 
que a prova para o Prémio Rodrigo da Fonseca se iniciaria às 15 H. e 30 minutos, embora não me tenha sido 
facultada a informação oficial relativa à hora destinada ao Prémio do Conservatório. 

Apenas no Jornal “A VOZ” de 27. 10. 1935, Pág. 2, ao anunciar o evento na Rubrica MÚSICA, se alude 
à hora desse Concurso: 

Face à simultaneidade dos Concursos, ou 
até mesmo que um deles estivesse marcado para a 
parte da manhã, convenhamos que seria uma 
grande violência para uma mesma pessoa, realizar 
duas provas tão exigentes no mesmo dia. 

E que solução encontrou Guerrinha para o 
caso? Penso que fez a opção correcta. Decidiu-se 
pelo Prémio do Conservatório, talvez por este ter 
uma maior visibilidade, pelo menos em termos de 
recompensa material – 536$70; quanto ao outro Concurso – 112$90, viu-se forçado a apresentar um Atestado 
Médico, alegando o Dr. Magalhães e Menezes, Pai da sua colega e amiga, que ele se encontrava incapacitado por 
motivo de reumatismo articular na mão direita, só estando apto, dentro de dez a quinze dias. 

Eis, então, Joaquim Guerrinha que, numa Sala apresenta este Atestado; noutra, provavelmente 
contígua, executa brilhantemente a obra seleccionada para Concurso, face ao mesmo Júri. 

 

 

Realizam-se brevemente os concursos abertos entre os alunos que terminaram o curso 
Superior no ano lectivo findo, para adjudicação dos “Prémios do Conservatório”e dos 

“Prémios Rodrigo da Fonseca” 

Prémios do Conservatório 
Concorrentes 

Na disciplina de Piano: Joaquim Guerrinha e Gilberta Custódio Gouveia 

Prémios Rodrigo da Fonseca 
Concorrentes 

Na disciplina de Piano: Joaquim Guerrinha” 
ARTE MUSICAL 

Ano V - Nº 173, Pág. 4, 20. 10. 1935 
 

Conservatório Nacional 

Realizam-se amanhã, às 15 horas, no Salão do Conservatório 
as provas dos concursos a Prémios na disciplina de Piano. 

São concorrentes os alunos: Gilberta Custódio Gouveia e 
Joaquim Guerrinha, que este ano terminaram o Curso com 
altas classificações. (…)” 
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Acta do concurso a Prémio “Rodrigo Fonseca” 
Acta do concurso a Prémio “Rodrigo Fonseca” na disciplina de Piano, – Aos vinte oito dias do mês de Outubro de 

mil novecentos trinta e cinco, pelas quinze e meia horas, perante o júri constituído pelos Excelentíssimos Senhores: José 
Viana da Motta, Adelia Heinz, António Duarte da Costa Reis, Aroldo Silva e Evaristo de Campos Coelho, compareceu o único 
candidato que requereu admissão ao concurso ao Prémio “Rodrigo da Fonseca” na disciplina de Piano, Joaquim Guerrinha. 
O concorrente declarou que não podia tocar em virtude de se encontrar com reumatismo num dos dedos da mão direita, 
desistindo por esse motivo de prestar as suas provas. 

Conservatório Nacional, em 28 de Outubro de 1935 

Veja-se agora como é noticiado o Prémio Oficial do Conservatório: 

Mas, as apreensões que Guerrinha teve quanto ao resultado final deste 
Concurso, ele próprio no-las transmite, meses mais tarde, numa entrevista a um 
Repórter do DIÁRIO DA MADEIRA: 

“– Terminando o curso, como continuou a sua carreira? 
 – Depois dos meus nove anos de piano, concorri, a 28 de Outubro de 1935, ao 

Prémio Oficial do Conservatório, e tive a felicidade de ganhá-lo. Eram dois os 
concorrentes, de 30 e tantos aprovados em exame. De modo que, para a disputa do prémio 
eu tinha apenas como adversário uma senhora, que terminara o curso com 20 valores 
enquanto eu o terminara com 19. Tratando-se de um competidor que reuniu, relativamente a 
mim, consideráveis vantagens, entre as quais de poder ver, temi, um pouco, o rival… 

– Não era caso para menos, atalhámos. 
– Afinal, fiquei aprovado em 1.º lugar, eu com 18,2 valores, e a minha colega 

com 17,8. 
Vencedor do Prémio Oficial do Conservatório, de 1935, Joaquim Guerrinha 

prosseguiu com a sua carreira brilhantíssima, constituindo um triunfo todas as suas exibições.” 
DIÁRIO DA MADEIRA 

“CHEGOU ONTEM À MADEIRA 
O PIANISTA CEGO JOAQUIM GUERRINHA” 11. 01. 1936, Pág. 3 

Leia-se agora como a Imprensa da época noticiou este Concurso e como conferiu notoriedade a Joaquim 
Guerrinha, quer na Capital, quer na Ilha da Madeira: 

U m  c e g o  c o n s e g u e  o  1 . º  p r é m i o  

d e  p i a n o ,  n o  C o n s e r v a t ó r i o  

O Sr. Joaquim Guerrinha, completamente privado de vista, antigo 
aluno do Instituto de Cegos Branco Rodrigues, conseguiu, mercê do seu 
aturado estudo, dos conselhos dos distintos professores Srs. Varela Cid e 
Cruz Filipe e ainda do generoso auxílio do Rotary Club de Lisboa, 
completar, com a classificação de 19 valores o curso de piano em Julho 
último e agora, no dia 28 do corrente obter o 1.º prémio do 
Conservatório. 

O JORNAL DO COMÉRCIO E DAS COLÓNIAS 
QUINTA-FEIRA, 31. 10. 1935,  Pág..1_ 

_________________________________________________________________________________ 

O S  A G R A D E C I M E N T O S  D E  U M  C E G O  
a quantos tornaram possível  o seu curso de pianista  

Escreve-nos o artista cego Joaquim Guerrinha para nos pedir que 
sejamos intérpretes do seu reconhecimento junto das pessoas e 
colectividades que tornaram possível a efectivação do seu curso de 
pianista, auxílio sem o qual lhe seria impossível fazê-lo. 

A Associação Louis Braille cedeu-lhe um piano, o professor Varela 
Cid ofereceu-lhe as suas lições, as casas Oliveira e Sassetti cederam 
músicas, alguns amigos garantiram-lhe as refeições, as matrículas foram 
pagas pela Caixa Auxiliar dos Estudantes Pobres do Conservatório e 
Joaquim Guerrinha, que é um artista distinto, logrou completar o seu 
curso com 19 valores. A carta que nos dirige termina assim: 

“Como nenhum cego havia ainda concorrido ao prémio do 
Conservatório, apoderou-se de mim essa ideia que encontrou no 
Sr.Professor Cruz Filipe tão amistoso acolhimento que, por seu 
intermédio, o Rotary Club de Lisboa me proporcionou todas as 
facilidades para a realização do meu almejado sonho. Felizmente, 
ontem, dia 28, disputando o prémio, fiquei em 1.º lugar, com a 
classificação de 18,2 valores, única compensação que eu desejaria dar a 
todas as pessoas que por mim se têm sacrificado.” 

DIÁRIO DE LISBOA, 31. 10. 1935, Pág..8 

A VI DA DE UM CEGO  
que,  há  dias ,  no  Conservatório ,  
ganhou o 1.º  prémio de piano  

A vida de Joaquim Guerrinha, o artista 
cego que há dias alcançou, no Conservatório, 
o 1.º prémio de piano, com a classificação de 
19 valores, é das que merecem apontar-se 
como exemplo de energia e tenacidade. 

Internado no Instituto de cegos Branco 
Rodrigues, saiu dali há três anos, depois de 
passar por média no 1.º ano do curso superior 
de piano, na classe do prof. Varela Cid. 

Não tinha o pobre rapaz qualquer 
emprego ou recurso para se manter; mesmo 
assim, com uma tenacidade rara, resolveu 
completar o curso. Amigos o socorreram para 
que tivesse alimento em humílimas casas de 
pasto. Outras pessoas lhe deram calçado e 
vestuário. O piano encontrou-o na prestimosa 
Associação Louis Braille, de que já era sócio 
antes de sair do Instituto. As matrículas foram 
pagas pela Caixa Auxiliar dos Estudantes 
Pobres do Conservatório, e as músicas 
cedidas pelas casas Oliveira e Sassetti. 

O inteligente cego estudou com afinco. 
Sofreu, mas venceu. Dezanove valores é 
classificação honrosa para os que têm vista. 
Para um cego é mais ainda. 

Muito reconhecido está o excelente artista 
a quantos o ajudaram, e pede-nos que o 
digamos no Século. A todos porém, será 
bastante saberem que tão bela conta deu de si 
o esforçado e inteligente moço. 

O SÉCULO, 31. 10. 1935, Pág..8 

“Perante um júri 
constituído pelos srs. 
Professores Viana da Motta, 
Adelia Heinz, Costa Reis, 
Aroldo Silva e Campos 
Coelho, realizou-se no 
passado dia 28 o concurso 
para o Prémio do 
Conservatório na disciplina 
de Piano que foi ganho pelo 
aluno invisual JOAQUIM 
GUERRINHA, o qual tocou 
a Fantasia em Dó maior, de 
Schumann.” 

ARTE MUSICAL 
Ano V - Nº 174, Pág. 5, 30. 10. 1935 



 7 

 

Consciente também da notoriedade que Guerrinha conquistara, a Associação Louis Braille assume uma 
atitude paternalista relativamente ao seu associado, o que, aliás, muito a dignifica, agradecendo ao Rotary Club de 
Lisboa todo o apoio que a ele concedera: 

Carta da Associação Louis Braille a agradecer, profundamente reconhecida, as facilidades concedidas pelo Rotary 
Club de Lisboa, ao Sr. Joaquim Guerrinha, para que este pudesse realizar o concurso a prémio no Conservatório de Lisboa. 

BOLETIM MENSAL DO ROTARY CLUB 
NOVEMBRO DE 1935, REUNIÃO DO DIA 5,  (LEITURA DO EXPEDIENTE) 

BIBLIOTECA NACIONAL DE LISBOA 

Um cego, primeiro 
prémio de piano do 

Conservatório  

Joaquim Guerrinha é um 
pobre cego que saiu, há três anos, 
do instituto de Cegos Branco 
Rodrigues, onde foi educado. 
Com uma decidida vocação para 
a música, começou a aprender 
piano, no que foi muito auxiliado 
pelo professor Varela Cid. 

À custa de mil esforços, 
alimentando-se e vestindo-se 
devido à solidariedade de alguns 
amigos, Joaquim Guerrinha, que 
estudava no piano da Associação 
Louis Braille, tendo-lhe as 
matrículas sido pagas pela Caixa 
Auxiliar dos Estudantes Pobres 
do Conservatório e as músicas 
oferecidas pelas casas Sassetti e 
Oliveira, conseguiu tirar o seu 
curso, classificando-se com 19 
valores. 

Agora, concorreu ao Prémio 
do Conservatório e ganhou-o com 
18,2 valores, sendo o primeiro 
cego português que consegue tal 
distinção. 

Joaquim Guerrinha, a quem 
felicitamos muito efusivamente, 
está muito grato a todas as 
entidades que o auxiliaram. 

REPÚBLICA, 1. 11.1935, PÁG. 3 
 

A S  C O I S A S  M A R A V I L H O S A S  

q u e  o s  c e g o s  f a z e m  

No Conservatório Nacional de Música há poucos dias, concorreu ao prémio de 
piano, e obteve nas provas a elevada classificação de 18,2 valores, um cego, que se 
chama Joaquim Guerrinha. 

Os cegos, muitas vezes, conseguem assombrar-nos pelas coisas maravilhosas que 
realizam. Este, por exemplo, encontra-se nessas condições. O seu caso é admirável, e 
digno de ser apontado. Porque Joaquim Guerrinha mostrou que, se lhe faltava a vista, 
não lhe faltam, e antes lhe sobram, aquelas virtudes pessoais e sociais que na vida 
costumam conduzir os homens aos belos triunfos consoladores. 

A sua história merece ser bem contada. Como expressão de uma tenacidade e de 
um esforço modelares, esforço e tenacidade que habitualmente os videntes não 
conhecem e não praticam. 

Joaquim Guerrinha, em 1932, saiu do Instituto Branco Rodrigues, onde fora 
educado. Tinha passado, então, por média, no 1.º ano do curso superior de piano, 
aula de Varela Cid. E pensou completá-lo. 

Mas não tinha dinheiro. Precisava de comer, vestir-se, calçar-se, matricular-se, 
comprar músicas, encontrar piano para estudar. Trabalhar, não podia. Ficaria sem 
tempo livre para se aplicar na empresa que o deslumbrava e entusiasmava. 

Não desanimou. Encontrou amigos que lhe cuidaram da mantença. Outros, de que 
se aproximou, ocuparam-se da sua indumentária. Na Associação Louis Braille teve 
um piano às suas ordens. A Caixa Auxiliar dos Estudantes pobres do Conservatório 
pagou-lhe as propinas. As casas Oliveira e Sassetti forneceram-lhe as músicas. E ele 
deu o resto: o amor e a aplicação ao estudo, a vontade de vencer, a boa conta de um 
trabalho que o tornava, dia a dia, merecedor de todos os apoios e simpatias. 

Condiscípulos e mestres estimaram-no. Se admiravam os seus talentos, ainda mais 
apreciavam o seu afinco, a sua decisão e desembaraço. 

Em Julho deste ano completava, brilhantemente, o curso, 19 valores! 
Nenhum cego ainda havia concorrido ao prémio do Conservatório. Seduziu-o 

abalançar-se ao novo e maior empreendimento. Mas, como? Proporcionou-lhe, para 
isso, o Rotary Club de Lisboa todas as facilidades. E Guerrinha disputou o prémio e 
ficou em primeiro lugar. 

Venceu. Provou que é um homem a valer. E provou sobretudo, que os cegos são 
capazes, muitas vezes, de fazer o que não fazem aqueles que têm vista, ou julgam tê-la. 

DIÁRIO DE NOTÍCIAS, 4. 11. 1935, PÁG.2 
 

VIDA ARTÍSTICA 

UM CEGO 
que termina com 19 valores 

o curso de piano no 

Conservatório Nacional 

obtendo o 1.º prémio 

Os jornais de Lisboa referiram-se há dias desenvolvidamente ao 
artista cego Joaquim Guerrinha, que dotado de uma forte vocação 
para a música não poderia educar-se se não fora o auxílio de pessoas 
generosas que, conhecedoras do temperamento artístico do pobre 
rapaz, se propuseram financiar os seus estudos até ao final. 

Joaquim Guerrinha soube tão bem corresponder ao favor prestado 
que alcançou 19 valores, ganhando, muito justamente, o 1.º prémio do 
Conservatório. 
 

Das pessoas e colectividades que muito 
contribuíram no auxílio ao artista cego, 
distinguiu-se o «Rotary Club de Lisboa» a que 
Guerrinha já prestou pública homenagem numa 
conferência por ele realizada há dias em Lisboa. 

Segundo nos diz a imprensa da capital, 
Joaquim Guerrinha promete ir longe na arte que 
abraçou, não tardando muito que o seu nome, 
como pianista de grande merecimento, seja 
incluído no número dos nossos melhores artistas 
no género. 

A propósito do seu exame final no 
Conservatório de Música, «O Século» escreve: 

“A vida de Joaquim Guerrinha, o artista 
cego  (…)  esforçado e inteligente moço.” 

DIÁRIO DA MADEIRA, 06. 12. 1935, Pág.1 
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“O Sr. Prof. Cruz Filipe transmite uma notícia do Diário da Madeira, sobre uma nota dos jornais de Lisboa, acerca 
do invisual Joaquim Guerrinha que o Rotary de Lisboa ajudou a fazer o seu concurso no Conservatório de Lisboa. ( …) 

IDEM, IBIDEM 
DEZEMBRO DE 1935, REUNIÃO DO DIA 10 

Entretanto, o mês de Novembro de 1935 deve ter dado a Guerrinha algum descanso, mas estava ainda 
para vir a cerimónia da entrega dos Prémios, lá para finais de Dezembro, pelo que, até lá, quem sabe, terá 
recuperado a sua actividade profissional, como Músico ou, pelo menos, alguns trabalhos ocasionais em Clubes ou 
Sociedades Recreativas. 

O contacto permanente com a vida associativa, a interferência directa que, pelo menos desde 1932, ia 
tendo nestas matérias, a consciencialização de que muito pouco era feito em favor do indivíduo deficiente visual, 
atraiu-o, de forma irreversível, mercê de uma extraordinária força vital, para o coração do associativismo, 
conferindo-lhe a pouco e pouco diversas aptidões que cultivou, também, até à mestria. 

“(…) desde que entrei nas lides associativas e, … já lá vão trinta e sete anos e meio…” 

“O PAPEL DAS ASSOCIAÇÕES E A ACÇÃO DAS ESCOLAS” 
CONFERÊNCIA PRONUNCIADA NO DIA 7 DE DEZEMBRO DE 1969 

Contas feitas e, tendo como referência 1969, tudo indica que Joaquim Guerrinha, já em Julho de 1932, 
mesmo antes de sair do Instituto, daria os seus “palpites” para a dinâmica da Colectividade. 

Por exemplo, em Janeiro de 1935, de acordo com o Capítulo VI da História Geral da Associação, aqui 
sobejamente citada, Guerrinha recorda o que motivou a sua conferência de 11 de Maio desse ano: 

“António de Oliveira e Joaquim Guerrinha, como delegados da Direcção, estiveram presentes numa reunião de 
várias Instituições, convocada pela Sociedade Protectora dos Animais, onde trocaram impressões com o professor de surdos-
mudos, José da Cruz Filipe, Delegado da Casa Pia a essa reunião. 

Posto a par das finalidades da Associação, Cruz Filipe prometeu que o ‘Rotary Clube de Lisboa’, de que era 
Secretário Geral, se interessaria pela Colectividade. 

Com efeito, poucos meses após, eram entregues à Associação duzentas bengalas brancas por essa Instituição, a fim 
de serem distribuídas por Cegos. Evidentemente que a Comissão Central de Propaganda não podia deixar de aproveitar a 
oportunidade para manifestar o reconhecimento de todos os Cegos por tão grande benefício e, (…) organizou uma sessão 
solene no dia 11 de Maio, para homenagear o Rotary Clube de Lisboa.” 

O próprio Guerrinha refere esse “modesto”trabalho que apresentou no dia 11 de Maio de 1935, a 
introduzir o discurso do ilustre Advogado, Dr. RAMADA CURTO (mesmo antes de concluir o seu curso Superior 
de Piano), pelo que se pode afirmar sem receio que, desde longa data, está totalmente “metido por dentro”, em 
todos os meandros da Associação: 

“(…) numa Sessão Solene efectuada na Associação ‘LOUIS BRAILLE’, em 1935, no dia 11 de Maio, presidida pelo 
grande amigo dos CEGOS que foi o GOVERNADOR CIVIL DE LISBOA, a que atrás me referi, ladeado pelos senhores Dr. 
ROQUE DE ARRIAGA, em representação do Director-Geral da Assistência e pelo Sr. GUILHERME MATOSO DA 
FONSECA, presidente da Direcção do, então, ASILO-ESCOLA ANTÓNIO FELICIANO DE CASTILHO, apresentei um 
trabalho sobre a situação dos Cegos e, em obediência ao meu modo de ver, um bocado exaltado, confesso, fiz referências 
desagradáveis aos dirigentes das ESCOLAS, ao mesmo tempo que me referia à difícil conjuntura em que se debatia a 
ASSOCIAÇÃO, que pretendia auxiliar todos, mas não dispunha de meios para tal. 

No dia seguinte, fui advertido pela Direcção, sendo classificado de ‘Malcriado’ o meu trabalho. A mesma opinião 
não partilhou o Sr. Governador Civil que passou a pagar a renda da Associação (…)” 

“O PAPEL DAS ASSOCIAÇÕES E A ACÇÃO DAS ESCOLAS”, IDEM, IBIDEM 

As notícias da intervenção de Guerrinha são tantas que me dispenso enumerá-las aqui na sua totalidade, 
sob pena de tornar a Biografia uma reprodução da Terceira Parte deste livro, cuja leitura, aliás, recomendo 
vivamente a todo o leitor mais vocacionado para os valores associativos. Não deixarei, porém, de citar este ou 
aquele fragmento que exalte a desenvoltura, a firmeza de carácter e a determinação de um jovem que, sem se 
acobardar pelas limitações a que estava sujeito, consegue dar resposta de qualidade em vários ângulos! 

“Joaquim Guerrinha, na qualidade de delegado da Direcção, tinha convidado o Senhor Professor José da Cruz 
Filipe a pronunciar uma conferência sobre Cegos na sala Algarve da Sociedade de Geografia (…), em 11 de Dezembro de 
1935 … A Conferência (…) foi precedida dum pequeno concerto realizado por aquele Músico, sendo necessário despender-se 
uma verba no transporte do Piano, por à última hora faltar o Piano da Sociedade citada, que não estava em condições. 

Parte dos Directores Cegos estavam inclinados a exigir responsabilidades a Joaquim Guerrinha por essa 
inesperada despesa, mas José Pais, que conhecia bem a sua difícil situação, não o consentiu e propôs que a Colectividade 
pagasse, uma vez que resultava em propaganda das suas finalidades.” 

“HISTÓRIA GERAL DA ASSOCIAÇÃO DE BENEFICÊNCIA 
‘LOUIS BRAILLE’ DESDE A SUA FUNDAÇÃO” , 

 IDEM, IBIDEM, CAPÍTULOS VI E XI 
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Creio que meu Pai terá tomado como seu mestre, nestas lides associativas, o tenente ALBERTO JÚLIO 
DE BRITO E CUNHA, Presidente da Direcção da Associação nos tempos mais recuados, pois a ele se refere, de 
uma forma muito terna e elogiosa em diversos documentos, como se poderá ler na 2ª e 3ª Partes deste livro. A 
primeira referência feita ao seu nome, data de 1931, no Capítulo V da HISTÓRIA GERAL DA ASSOCIAÇÃO. O 
excerto que seleccionei e que se reporta a factos anteriores a 1936, demonstra não só uma dedicação “in extremis” e 
o carácter inflamado de ambos pela temática tiflológica, quantas vezes numa luta infrutífera, como também 
evidencia a presença de Joaquim Guerrinha em situações e locais pouco comuns a um jovem rapaz de 22 anos: 

“Ainda tive a dita de o conhecer alguns anos e o pesar de pronunciar sobre a sua última morada, umas breves 
palavras de saudade e despedida. É que, apesar dos seus 78 anos, não conhecia a palavra ‘impossível’, desde que se tratasse 
de qualquer diligência para melhorar a situação de seus colegas que ele amava fraternalmente. 

Não se esquivava à acção variada do tempo e trabalhava incansavelmente, quer andando pelas repartições 
ministeriais, quer pela assistência, entregando ofícios e requerimentos, quer ainda junto das estações oficiais, advogando a 
nossa causa ou representando oficialmente a nossa Associação Louis Braille, de que foi, durante anos, mui digno Presidente 
da Direcção. 

Quis, ao relacionar-me com ele, dar alento a um dos nossos incessantes brados de ‘Avante’ pelo progresso da 
nossa Causa, ‘Avante’ pela libertação do nosso escravizado espírito. A doença impediu-o de me secundar e, não sendo 
compreendido pelos próprios interessados, esse grito que tentei traduzir em sinal de ‘guerra’, em vez de transformar-se num 
vitorioso cantar de ‘hossanas’, apagou-se… extinguindo-se gradualmente… indo terminar num gemido angustioso que não 
chegou a ter o mais pequeno número de vibrações sonoras, por ficar comprimido no peito e não sair pelas ‘cordas vocais’.” 

“OS CEGOS ATRAVÉS DOS TEMPOS” 
12. OS CEGOS EM PORTUGAL 

DIÁRIO DA MADEIRA, 30. 01. 1936, Pág. 4, J. G. 

Pelas palavras de Guerrinha no mesmo Capítulo VI da História da Associação, ALBERTO JÚLIO DE 
BRITO E CUNHA terá falecido em Maio de 1935: 

“Sucedeu, porém, que o Senhor Governador Civil de Lisboa cumpriu a sua promessa e, a partir desse mesmo mês, a 
renda da Sede passou a ser paga integralmente pelos Cofres do Governo Civil. 

Aconteceu ainda que faleceu o melhor Presidente da Direcção que a Colectividade jamais teve: O Capitão Alberto 
Júlio de Brito e Cunha. 

Tornou-se necessária a convocação duma Assembleia Geral no mês de Junho, para preenchimento de lugares 
vagos na Direcção, (…).” 

Quando Guerrinha nos retrata os primeiros passos dados pela Associação e a propaganda que era 
necessário fazer-se para que os fins desta fossem conhecidos do público, apercebemo-nos de que o seu nome 
aparece, desde muito cedo, ligado a todas estas iniciativas, colaborando directamente na “construção” daquela obra. 

“A Associação, por intermédio da ‘Comissão de Iniciativa e Melhoramentos’, efectuou um grande número de 
Saraus Dançantes, como então se chamavam, com o fim de atrair à sede boa frequência e, automaticamente, grande número 
de candidatos a sócios … Dessa Comissão, que ainda vigorou dois anos, fizeram sucessivamente parte os músicos cegos 
…,…,… e Joaquim Guerrinha. 

A Comissão de Iniciativa e Melhoramentos, (…) ainda se despediu das suas actividades com chave de ouro, ao 
sugerir à Direcção a impressão de milhares de circulares, com vista à recolha de donativos destinados a vestir e calçar os 
filhos menores dos sócios cegos, até à idade de dez anos. 

Foi designada a data de 1 de Janeiro para essa distribuição (…) Mas o plano (…) tinha outra interessante faceta: 
para tentar ajudar, de certo modo, o trabalho das distribuidoras de circulares, (…) sugeriu-se a organização de programas de 
rádio, ideia que foi muito bem aceite pelos que decidiram colaborar na sua efectivação. 

A RÁDIO balbuciava, então, por assim dizer, as primeiras palavras entre nós e os dirigentes das diversas estações 
emissoras existentes, deram todo o apoio a esta iniciativa, sendo de salientar a prestimosa colaboração de Rádio Clube 
Português, Rádio Condes, Rádio Motorola, Rádio Hertz, Rádio Luso, Rádio Graça, Rádio Continental e Rádio Peninsular. 

Conjuntamente com programas musicais, em que participavam por vezes os inesquecíveis artistas (…) foram 
pronunciadas palestras explicativas sobre o objectivo da Associação por …,…,… e JOAQUIM GUERRINHA. 

Assim se ergueu, através de dificuldades quase insuperáveis, uma grandiosa obra de beneficência merecedora dos 
maiores encómios, que ainda hoje se mantém e se manterá, (…) em prole dos Cegos necessitados.” 

“HISTÓRIA GERAL DA ASSOCIAÇÃO DE BENEFICÊNCIA 
‘LOUIS BRAILLE’ DESDE A SUA FUNDAÇÃO” 

CAPÍTULO V, J. G. 

No tocante aos problemas sobre a Música Ambulante que, a seu tempo focaremos, importa também 
referir a intervenção de Guerrinha, a partir de 1932, quando aqueles músicos, arriscando tocar em áreas 
interditadas, acabavam muitas vezes na prisão. 

“Imediatamente, na Associação se sabia do que se passava e, na grande maioria dos casos, lá ia eu às Esquadras 
ou ao Governo Civil para tentar trazê-los, o que sempre sucedia, porque as autoridades atendiam benevolamente os meus 
pedidos. Impunha-se regulamentar a questão dos Músicos ambulantes e, como membro de uma COMISSÃO CENTRAL DE 
PROPAGANDA, fui convidado a tratar do assunto”. 

“O PAPEL DAS ASSOCIAÇÕES E A ACÇÃO DAS ESCOLAS”, IDEM, IBIDEM 
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A confirmar, de algum modo, as palavras de Guerrinha nas obras citadas, passo a transcrever alguns dos 
muitos flashs informativos que a imprensa fez sobre as festas da Associação: 

Estas referências que tenho vindo a fazer sobre o envolvimento de meu Pai na dinâmica associativa, têm 
como objectivo demonstrar que, mesmo enquanto abraçava decididamente a vocação pela Música, que o fizera 
titular de um Curso Superior e de um Primeiro Prémio do Conservatório, se disponibilizava também, de alma 
e coração, para uma luta progressiva e constante pela integração do deficiente visual na sociedade, que passava, de 
forma inequívoca, pela instrução e pela cultura. 

Entretanto, alguns pormenores anunciam o dia da entrega dos Prémios: 

“Carta do invisual Joaquim Guerrinha, que tem sido auxiliado pelo Rotary Club de Lisboa, a comunicar a 
distribuição do prémio no próximo dia 21, pelas 15 horas, no Teatro Nacional. 28 

BOLETIM MENSAL DO ROTARY CLUB 
DEZEMBRO DE 1935, REUNIÃO DO DIA 17 

(LEITURA DO EXPEDIENTE), IDEM 

CONSERVATÓRIO NACIONAL 

Sábado, 21 de Dezembro de 1935 
às 15 horas 

Audição escolar e distribuição de Prémios 
aos alunos laureados 

do 
CONSERVATÓRIO NACIONAL 

ANO LECTIVO DE 1934-1935 

1ª PARTE 

----------------------------------------------------------------- 

Prémio oficial do Conservatório 

Piano - Joaquim Guerrinha 

Fantasia em dó maior, op. 17 ---------Schumann 

Apaixonado - Enérgico - Lento 

2ªPARTE 
------------------------------------------------------------------- 

No intervalo da primeira para a segunda parte, realiza-se, 
na sala contígua à tribuna, a distribuição dos prémios. 

 
28 Talvez, inicialmente, a cerimónia estivesse prevista para o Teatro Nacional, mas acabou por se realizar no Salão do 

Conservatório. 

 

“A ASSOCIAÇÃO ‘LOUIS BRAILLE’ anuncia grandes 
festas promovidas por uma Comissão de Iniciativa e 

Melhoramentos. Grandes festas nas suas salas a começar já 
no dia 2.2.1935. 

Repete-se a festa no sábado seguinte, para estreitamento de 
relações entre todos os benfeitores. Anuncia-se nova festa 

para o dia 18 de Fevereiro.” 
DIÁRIO DE LISBOA, 27. 01. 1935 

“A ASSOCIAÇÃO ‘LOUIS BRAILLE’ anuncia uma festa 
com Baile na sua sede, para o próximo Sábado e, para 

Domingo, Baile de Máscaras. 

Bailes de Carnaval, anunciados já para os dias 2,3,4 e5 
de Março de 1935.” 

DIÁRIO DE LISBOA, 21.02.1935 

 

“A Direcção da ASSOCIAÇÃO ‘LOUIS BRAILLE’, no 
intuito de tornar patente a vontade que assiste aos seus 
sócios invisuais, de desenvolver e tornar conhecida de 

muitos aquela prestante Colectividade, enviou a todas as 
Juntas de Freguesia 

de Lisboa um ofício, pedindo-lhes que façam ingressar na 
Associação crianças e adultos invisuais que desejem 

aprender letras ou qualquer mister compatível com as suas 
aptidões.” 

DIÁRIO DE LISBOA, 01.03.1935 

 

Conservatório Nacional 

No próximo sábado, às 15 horas, 
realiza-se no Salão do Conservatório 
Nacional a distribuição dos prémios 
concedidos no ano lectivo transacto a 
alunos da secção de música e de teatro. 
Os alunos premiados executarão as 
obras impostas nos concursos. Tomam 
parte alunos de piano, canto, violino, 
violoncelo, clarinete, de teatro e 
bailarinas, que concorreram aos 
prémios Beethoven, Rodrigo da 
Fonseca, Eduardo Brasão, Augusto 
Rosa e Prémios Oficiais do 
Conservatório. 

DIÁRIO DE LISBOA, 18. 12. 1935,  pág. 11 
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O QUE OS JORNAIS NÃO NOTICIARAM!! 

O leitor recorda-se, por certo, do momento em que à volta de Guerrinha  se gerou uma onda de 
solidariedade que lhe permitiu, tendo saído do Instituto “Branco Rodrigues”, concluir, mesmo assim, o seu Curso 
Superior… De entre esses gestos filantrópicos, foi referida a oferta gratuita de lições suplementares pelo Professor 
Varella Cid. Porém, chegada a hora deste seu aluno receber a recompensa material de 536$70 por ter ganho o 
Prémio oficial do Conservatório, o Professor fez as contas às horas que lhe tinha “oferecido” e pediu a Guerrinha 
o reembolso dessas importâncias.29 

“Que Deus lhe perdoe! Mas foi um gesto que me pareceu muito mal, a mim e a todos os colegas. O Professor não 
tinha necessidade disso! Nem deixou o rapaz saborear o valor do Prémio e do seu esforço, que, logo ali se cobrou! Todos 
comentámos com desagrado.” 

MARIA  JOSÉ  DE  MAGALHÃES E  MENEZES 

Decididamente, Joaquim Guerrinha nascera pouco afortunado em matéria de finanças!! 

A esta cerimónia que constava de Concerto e distribuição dos Prémios aos alunos laureados terá vindo a 
Mãe de Guerrinha e o seu Irmão António Francisco, bem como o casal JAMET, facto que ficou assinalado com 
uma fotografia, no verso da qual está escrito Dezembro de 1935 e que, naturalmente, encheu de memórias o seu 
primeiro acto solene. Soube recentemente que a minha Avó Catarina terá ficado muito triste, pois gostava que 
aquela fotografia incluísse apenas a Família, ela e os dois filhos. Nessa ocasião, Guerrinha terá mandado fazer 
vários exemplares da mesma, que ofereceu a cada um dos seus Irmãos. 

LÉON JAMET, cego francês residente em Lisboa, era o Organista da Capela Real que Joaquim Guerrinha 
refere nos seus trabalhos e a quem chamava familiarmente de “Avô ”. 

Talvez nessa ocasião, o nosso artista tenha regressado com a Mãe e o Irmão a sua terra para passar o 
Natal e desfrutar, junto dos seus, uns dias de alguma serenidade, sem a vertigem do tempo… na busca daquele 
equilíbrio emocional gerador de paz interior. Na harmonia do Monte, atenuava o êxito que alcançara na Capital! 

Além do mais, era “obrigatório” estar no Carapinhal para se despedir de todos, já que muito em 
breve se ia ausentar do Continente, para abrir um novo capítulo da sua Vida. 

Entretanto, a Família de Guerrinha rejubilava com o êxito que um dos seus obtivera e com as perspectivas 
de futuro, que se anteviam risonhas e promissoras. 

Os Irmãos cresciam em idade e em responsabilidade. Os mais velhos, há muito que já assumiam vida 
própria e independente; os mais novos, António Francisco, Francisco Jerónimo, Joaquim Jerónimo e Maria 
Antónia, à medida que iam crescendo, ocupavam gradualmente o lugar dos mais velhos no amanho da propriedade 
e no trato com os animais, tornando-se à vez, o braço direito de Catarina. Por exemplo, António Francisco estava 
quase a partir também, já que, pelos seus vinte e três anos arranjou mulher, procurou casa e despediu-se do lar 
materno. 

 
29 Os honorários do Professor correspondiam a 70$00 por lição semanal ou 80$00 por lição quinzenal. 

CONSERVATÓRIO NACIONAL 

A distribuição de prémios aos alunos que 

terminaram o curso no ano findo 

Realizou-se ontem, no Conservatório Nacional, sob a 
presidência do sr. dr. Júlio Pereira Dias, ilustre director 
geral do Ensino Superior e das Belas Artes, a distribuição 
de prémios aos alunos laureados deste estabelecimento de 
ensino. 

Usou da palavra, em primeiro lugar, o sr. dr. Júlio 
Dantas (…). Disse que iam distribuir-se, não só os prémios 
oficiais do Conservatório, mas também o prémio Beethoven, 
instituído por Viana da Motta, os prémios Rodrigo da 
Fonseca e Eduardo Brasão e, pela primeira vez, o prémio 
Augusto Rosa, legado do grande actor (…). Depois de 
dirigir cumprimentos aos alunos que iam ver coroado o seu 
talento e o seu trabalho (…) pediu a intervenção do sr. 
director geral das Belas Artes, (…). 

Falou em seguida o sr. director geral dr. João Pereira 
Dias que (…) saudou os alunos premiados, acentuando que 
é tão sincero o júbilo de quem confere prémios escolares 
como o de quem os recebe e lembrando aos artistas-alunos, 
a quem ia entregar os seus diplomas de curso e os seus 
prémios pecuniários, que aquela solenidade representava 
não o fim dos seus trabalhos artísticos, mas o início duma 
carreira para que se exigia permanentemente estudo e 
constante aperfeiçoamento. 

Foram depois entregues pelo sr. director geral das Belas 
Artes os Prémios oficiais de canto, piano, violoncelo, 
clarinete, teatro e dança, respectivamente aos alunos D. 
Julia R. A. Passalaqua, Joaquim Guerrinha, etc, não tendo 
sido atribuído o prémio de violino. 

Em seguida realizou-se o Concerto em que tomaram 
parte todos os alunos premiados.” 

DIÁRIO DE  NOTÍCIAS, 22. 12. 1935, Pág. 2 
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A Família era unida, não pesando, entre os Irmãos, a diferente proveniência paternal. 
Constituíam três grupos de Irmãos Germanos 30; apenas Manuel, o mais velho, ficara isolado, fruto de 

um acto também isolado. Porém, a presença unificadora da Mãe, que os tornara Irmãos Uterinos 31 por 
nascimento, incutira-lhes o sentido da Família, e despertara neles o verdadeiro amor fraternal. 

Esquematizada assim esta Família, em tudo o que a une e divide, tenho um prazer imenso em revivê-la 
mais uma vez, agora, através de árvores genealógicas e montagem fotográfica, que tem como base a única 
fotografia que se conhece de minha Avó, exactamente aquela que foi feita em Lisboa, na companhia dos seus dois 
filhos, aquando da festa de Guerrinha. As restantes fotografias não reflectem o mesmo equilíbrio, no que respeita às 
idades, pois, para isso, Manuel, o mais velho teria que ter 32 anos e a pequena Maria, 8 anos. Porém, como diz o 
provérbio, “quem dá o que tem, a mais não é obrigado! ” 

Não havia, entre as minhas primas, fotografias de seus Pais que se enquadrassem naquele ajuste de 
idades: Guerrinha, 22 anos; António Francisco, 21 anos e a Mãe Catarina, 50. 

D e  q u a l q u e r  m o d o ,  a  m o n t a g e m  f o t o g r á f i c a  q u e  f i c a  r e g i s t a d a  n e s t e  l i v r o ,  
é  u m a  h o m e n a g e m  a  m i n h a  A v ó  C A T A R I N A  D A  C O N C E I Ç Ã O !  

P o r  t o d o s  o s  v a l o r e s  q u e  t r a n s m i t i u ;  p e l a  f o r ç a  c o m  q u e  e n f r e n t o u  a  
v i d a ;  p e l o  s e u  p e r f i l  d e  l í d e r  d e n t r o  e  f o r a  d a  F a m í l i a ;  p e l o  p a p e l  d e  P a i  

e  M ã e  q u e  t o m o u  s o b r e  s i ;  p e l a  s u a  e n t r e g a  a o s  o u t r o s ,  q u a n d o  c u r a v a ,  
c o m  a  f o r ç a  d a  s u a  f é  e  c o m  a s  m e z i n h a s  q u e  a p l i c a v a ;  p e l a s  c r i a n ç a s  

q u e  a j u d o u  a  v i r  a o  M u n d o ,  n o  s e u  p a p e l  d e  “ P a r t e i r a ” ! . . .  

D e s v a l o r i z o ,  n e m  a  n i n g u é m  c o m p e t e  a v a l i a r  
o  q u e ,  n a  s u a  v i d a ,  t e r á  s i d o  m e n o s  b o m .  

 
30 Aqueles que são filhos do mesmo Pai e da mesma Mãe.  
31 Aqueles que são filhos da mesma Mãe mas de Pais diferentes. 
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CCC AAA PPP ÍÍÍ TTT UUU LLL OOO    777  
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A bordo do Paquete LIMA, Joaquim Guerrinha fazia a travessia do Atlântico para alcançar a Ilha da 
Madeira, a Pérola do Oceano, como os poetas a designavam. Vinte e dois anos sonhadores! Que expectativas teria 
este jovem?  

Tornar-se, simplesmente, um Concertista afamado? 
Continuar, isoladamente, a sua luta pela emancipação da pessoa cega? 
Ou usar, conscientemente, a MÚSICA COMO VEÍCULO para atingir este último objectivo? 

É que ao revelar-se ele próprio ao público, consciente do seu bom desempenho e do seu exemplo, 
despertaria, quiçá, uma Sociedade adormecida, para, sem entraves, passar a reconhecer a igualdade de direitos da 
pessoa deficiente visual e descobrir-lhe potencialidades que lhe permitissem desempenhar um papel activo e 
responsável, em cooperação com os outros cidadãos, na construção dessa mesma Sociedade. 

Então a sua “performance” teria de ser excelente, a sua apresentação muito digna e, se possível, dar a 
conhecer a sua instrução e cultura, com a maior modéstia e humildade. Atitudes idênticas, só encontrei muito mais 
tarde, na minha própria carreira profissional, ao querer compreender o brilho, a exigência, a presença e a 
competência de uma professora, também cega, minha colega de Escola, Aida Bruno Coelho e já referida na 
Introdução, que teve sempre em mente dar, através dela, a melhor imagem possível de um professor deficiente 
visual, absolutamente impedido de prejudicar os alunos pelo seu “handicap”. 

Mas, voltemos a Guerrinha e às suas conjecturas! 
Durante a viagem de, sensivelmente, dois dias e cinco horas, não lhe terá faltado a oportunidade para 

reflectir nos seus objectivos e na forma dinâmica como iria gerir o tempo na Madeira. Para além dos Concertos em 
perspectiva, colaboraria com um seu amigo e ex-colega na instrução de jovens cegos, internados no Instituto “Luz 
nas Trevas”. Para sensibilizar a população sobre as incoerências e a ignorância das sociedades que, ao longo dos 
séculos menosprezou e esqueceu os Cegos, impedindo-os de ocuparem um lugar no Mundo, escreveria e levaria 
aos Jornais uma série de Artigos sobre a vida dos CEGOS ATRAVÉS DOS TEMPOS. 

E foi isto mesmo que Guerrinha fez, como a seguir se verá, conciliando em si próprio aquelas três 
vertentes que acima sistematizei. 

Os contactos e os patrocínios fizeram-se entre Rotários, os de Lisboa e os do Funchal, a quem Joaquim 
Guerrinha, aliás, não poupa elogios, pelo que se pode presumir que as viagens tenham sido a expensas 32 suas; o 
alojamento e a alimentação, por conta do Instituto “Luz nas Trevas”; para os seus gastos diários e certas 
extravagâncias, iria diligenciar alguns proventos e, inequivocamente, os Artigos que tinha em mente escrever, dar-
lhe-iam um certo conforto material, para não se sentir tão dependente. 

Naturalmente, em Lisboa, esta viagem fora previamente preparada com algum pormenor. 
Recuemos, então, sensivelmente um mês: 

“(…) O Sr. Prof. Cruz Filipe dá a grata notícia de que o Rotary de Lisboa se vai interessar também por um 
Concerto que o cèguinho Joaquim Guerrinha vai dar na Madeira.” 

BOLETIM MENSAL DO ROTARY CLUB 
DEZEMBRO DE 1935, REUNIÃO DO DIA 10 

(LEITURA DO EXPEDIENTE), IDEM 

Antes, porém, de darmos seguimento ao percurso de Guerrinha, solicito a atenção do meu interlocutor 
silencioso para um pequeno desabafo: como quereria meu Pai sensibilizar as populações para a problemática da 
cegueira, se aqueles que, tendo já, de algum modo, privado com ele, reconhecendo-lhe o mérito, a inteligência e as 
capacidades artísticas, esses mesmos, doutos e intelectuais, não conseguiam libertar-se do sentimento mesquinho de 
uma sociedade retrógrada?! 

O estigma que pesava sobre o deficiente visual era de tal ordem que, se por um lado Joaquim Guerrinha 
era visto como Artista conceituado, por outro, não escapava à designação de “cèguinho”. 

Aliás, em todas as Actas dos Rotários, o deficiente, sempre que era referido, não ultrapassava o patamar 
“da infância”, como se pode ver através de mais este exemplo: 

 
32 Vim a saber mais tarde que J. Guerrinha se fez Concertista de Bordo para usufruir gratuitamente das viagens. Quem sabe, 

talvez mesmo nesta primeira deslocação à Madeira, patrocinada pelos Rotários, este sistema já tenha sido implementado. 
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“Uma iniciativa que mais largamente tem contribuído para o apreço da obra rotária tem sido a persistência em 
favor dos cèguinhos de todo o País, aos quais o Clube ofereceu bengalas brancas especiais, a fim de se chamar a bondade da 
atenção pública, para o cuidado e carinho que deve haver para com os cèguinhos. 

Auxiliando estudantes necessitados (…) sendo já algumas as provas de estímulo que têm sido dadas a estudantes 
para a conclusão dos seus cursos, como ainda há pouco, a do cèguinho pianista que obteve o primeiro prémio do 
Conservatório Nacional de Música.” 

IDEM, IBIDEM 
JANEIRO DE 1936, REUNIÃO DO DIA 15 

Dir-me-iam os próprios, se pudessem: 

“Não era por mal, coitadinho! Era a maneira carinhosa de ajudar os infelizes, pobrezinhos!” 

E de diminutivo em diminutivo, se foi instalando na memória colectiva de sucessivas gerações este tipo 
de preconceitos, talvez inconscientes, da sua superioridade como ser humano e que ainda hoje, setenta anos 
volvidos, se ostentam. Aqueles termos, peculiares na época, saindo da boca dos humildes, dos simples, dos rurais… 
teriam, eventualmente, uma conotação de carinho, de protecção, de entreajuda; mas, para as classes média-alta, 
pretensamente evoluídas, o deficiente, carinhosamente apelidado dos mesmos epítetos, era olhado como alguém 
que, tendo embora reconhecidos méritos, lhe ficava muito abaixo na escala social. Por isso, Guerrinha, já na 
Madeira, no seu primeiro Artigo, ao mesmo tempo que incita os Cegos a enveredarem pelos caminhos da cultura, 
exprime o seu repúdio face às manifestações de ignorância dos intelectuais: 

“Temos que fazer alto, justamente porque se nos abriram de par em par as portas da cultura, e mostrar a todos, até 
mesmo aos estrangeiros, que também os cegos portugueses têm brio e que, como eles, demonstram que o cego não é estúpido 
de todo, como muito sujeitinho que se pavoneia de ilustrado por aí, supõe e apregoa.” 

(DIÁRIO DA MADEIRA, 23. 01. 1936, P. 1, J. G.) 

Confesso que a par do prazer imenso que senti, ao encontrar cada Artigo de jornal, descrevendo e 
comentando a actividade artística de meu Pai, doeu-me um pouco o tom de comiseração com que, nalguns casos, a 
notícia era passada ao papel, tecida, diga-se, com os mais rasgados elogios. 

Pese, embora, esta conjuntura, meu Pai conseguiu movimentar-se bem na Sociedade desinformada de 
então. A sua dinâmica, porém, não terá sido suficiente para arrancar preconceitos enraizados que ainda agora 
perduram, ao lado de todo o progresso imposto pela força da integração. 

Hoje, o Cego cruza-se em diversas áreas da Sociedade, desde a novelística … à vida familiar, social, 
profissional, ocupando, quantas vezes, lugares de grande destaque, mas, mesmo assim, ainda não se varreu 
totalmente do espírito de alguns, cheio de uma pretensa superioridade, o sentimento de caridadezinha, porque os 
mesmos vocábulos, interiorizados, ainda persistem. Expressões de carinho ou não, mesmo quando bem 
intencionadas, ferem a sensibilidade da pessoa deficiente. 

É preciso descermos desse pedestal de falsa superioridade e reconhecermos no outro que está ao nosso 
lado, por toda a parte, uma pessoa como “eu”, na escalada da vida! 

Como diria minha Mãe, “agora que desabafei, já estou mais aliviada! ” pelo que … é tempo de sabermos 
que preparativos se faziam em Lisboa para que a ida de Guerrinha à Madeira fosse um êxito: 

“O Sr. Prof. Cruz Filipe comunica ainda que o consócio Valentim de Carvalho 33 com a sua costumada 
amabilidade, põe à disposição de Joaquim Guerrinha, todos os dias e a qualquer hora, um piano para ele se preparar para 
aquele concerto.” 

IDEM, IBIDEM 
DEZEMBRO DE 1935, REUNIÃO DO DIA 10 

Oportunidade interessante que meu Pai não deve ter desprezado, pois seria fundamental tirar partido de 
um bom Piano para poder trabalhar, com afã, o Programa que ele próprio estabelecera para o Concerto. 

A expectativa em que estava, seria por certo, intensa… contudo, não fechava o seu coração a outros 
apelos: a 7 de Dezembro colabora numa festa de Beneficência e, dias depois, a 11, dá um Concerto na 
Sociedade de Geografia, a anteceder a Conferência do Prof. Cruz Filipe. 

“A Conferência do professor Cruz Filipe na Sala Algarve da Sociedade de Geografia no mês de Dezembro de 1935, 
foi precedida dum pequeno concerto dado por Joaquim Guerrinha…” 

HISTÓRIA GERAL DA A. B. L. B., CAPÍTULO XI, IBIDEM 

 
33 Admitido como membro do Rotary Club em 25 de Outubro de 1932. 

Sarau de Beneficência 

Realiza-se depois de amanhã, na sede dos Voluntários 
Lisbonenses um sarau de beneficência com o concurso da 
orquestra de concerto da Escola António Feliciano de 
Castilho, que executará um escolhido programa. 

O distinto pianista invisual Joaquim Guerrinha, 1º 
prémio do Conservatório de 1935, dá também o seu valioso 
concurso. (…) 

DIÁRIO DE LISBOA, 5. 12. 1935, Pág. 11 

 



 15 

Não encontro referenciadas até 7 de Janeiro do Novo Ano de 1936 quaisquer outras actividades de 
destaque desempenhadas por meu Pai, para além dos tradicionais bailes na Associação, organizados pelas 
diferentes Comissões a que ele pertencia e, obviamente, a sua actuação como dinamizador, entre os demais 
Músicos. Claro, sem esquecer a festa da Colectividade a 1 de Janeiro, em que se procedia à distribuição de roupas e 
calçado aos filhos menores dos sócios cegos, iniciativa também de uma das Comissões que Guerrinha integrou. 

______________________________________________________________ 

Eis-nos a 8 de Janeiro de 1936. Joaquim Guerrinha é um dos passageiros do Vapor Lima. Coração 
arrebatado por quantos sonhos! … Dificilmente controla as emoções. 

Do outro lado, já em terra firme, na Ilha da Madeira, alguém o aguarda. É o seu ex-colega do Instituto 
“Branco Rodrigues”, JOÃO JOAQUIM DE JESUS, mais velho oito anos que o amigo. Fundara no Funchal, em 
Janeiro de 1932 o já referido INSTITUTO DE CEGOS “LUZ NAS TREVAS”. 

A razão desta viagem de Guerrinha à Madeira, encontra-se repetida, aqui e ali, nas diferentes notícias que 
a Imprensa publicou através de três Jornais diários 34 da Capital Madeirense: DIÁRIO DA MADEIRA, DIÁRIO 
DE NOTÍCIAS, O JORNAL. Aliás, todo o seu percurso nesta Ilha é, de alguma forma seguido por estes 
Matutinos, ainda que o DIÁRIO DA MADEIRA tenha dado uma cobertura mais completa. A divulgação do 
Concerto e o seu resultado podem ler-se entre 2 e 13 de Fevereiro. 

Uma Instituição em foco, que patrocina, que abre caminhos, que ampara: 

ROTARY CLUB!! DE LISBOA  DO FUNCHAL! 
Apenas o OCEANO de permeio. 
Objectivos: FILANTROPIA. 

Vejamos, então, como, em primeira página, é noticiada a chegada de Guerrinha ao Funchal: 

 

 
34 Por acentuada falta de tempo nesta investigação, não se procedeu à recolha de notícias sobre J.G. noutros periódicos 

madeirenses. 

A r t i s t a s  p o r t u g u e s e s  
O pianista-cego Joaquim Guerrinha 

chega hoje à Madeira 

Pelo paquete “Lima” chega hoje à Madeira o 
distinto pianista-cego Joaquim Guerrinha que se 
apresentará, muito brevemente, no Teatro “Arriaga”, 
num concerto em que revelará as suas excepcionais 
qualidades artísticas. 

Joaquim Guerrinha, é aquele rapaz a que há 
semanas nos referimos a propósito da conclusão do seu  

brilhante curso no Conservatório Nacional de Música, em 
que obteve o 1.º prémio, tecendo-lhe, por isso, a imprensa da 
capital os mais rasgados elogios. 

Conseguiu o simpático artista cego, como então dissemos, 
chegar ao fim da sua carreira com o auxílio dos membros do 
Club Rotary de Lisboa. No Funchal, segundo consta, será 
Joaquim Guerrinha protegido pelos “Rotários” desta cidade, 
que lhe preparam o melhor ambiente para o seu concerto, 
cujo produto reverterá a favor do Instituto “Luz nas Trevas” 
de que é fundador e actual director o cego madeirense Sr. 
João Joaquim de Jesus. 

DIÁRIO DA MADEIRA,10. 01.1936, Pág 1. 

J O A Q U I M  G U E R R I N H A  

distinto pianista cego 
vai realizar um concerto no  

Teatro Arriaga, em benefício  
do Instituto Luz nas Trevas  

Encontra-se há dias entre nós o distinto pianista 
cego Joaquim Guerrinha, que, em princípios do 
próximo mês de Fevereiro, vai realizar no Teatro 
Arriaga um concerto, sob os auspícios do Rotary Club 
do Funchal, em benefício do Instituto Luz nas Trevas, 
simpática Instituição fundada há anos pelo cego 
madeirense Sr. João Joaquim de Jesus. 

Joaquim Guerrinha, que é natural de Sines e conta 
quase 23 anos de idade, teve a infelicidade de perder a 
vista quando tinha apenas 18 meses, em consequência de 
uma constipação e falta de cuidados médicos. 

Fez com brilho o curso superior do Conservatório 
Nacional, sob o patrocínio do Rotary Club de Lisboa, 
terminando-o em Julho do ano findo e obtendo o prémio 
desse ano do Conservatório. 

Não só porque estamos em face de um artista de 
envergadura, mas também porque o produto do concerto se 
destina a auxiliar uma das instituições mais simpáticas desta 
cidade, é de esperar que o nosso público acorra ao Arriaga, 
a ouvir o grande pianista cego Joaquim Guerrinha. 

Por ocasião da conclusão do seu curso, a imprensa de 
Lisboa fez os maiores elogios ao distinto pianista que, na 
verdade, é uma notabilidade artística. 

No seu anunciado concerto, cujo programa daremos 
oportunamente, Joaquim Guerrinha vai executar músicas de 
Bach, Saint-Saëns, Liszt, Beethoven, Schuman, Chopin, 
Weber, António de Oliveira (compositor cego), Viana da 
Motta, etc. 

Pela indicação destes autores se vê que o concerto de 
Joaquim Guerrinha constituirá uma verdadeira noite de 
Arte. 

DIÁRIO DE NOTÍCIAS, 11. 01. 1936,  Pág.1 
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A Entrevista que se segue, da qual, aliás, já tive oportunidade de citar dois pequenos excertos, é 
reproduzida na íntegra, para que se não perca, nem o fio condutor nem a sua perspectiva global. Dá-nos a conhecer 
outro objectivo na vida artística de Guerrinha – tocar na Rádio. 

Sabe-se assim que deu dois Concertos, um no Rádio Clube Português, outro na Emissora Nacional. 
Também nesta Estação, executou trechos de Piano, na generalidade “Solos”. Apenas consegui recolher no 
BOLETIM DA EMISSORA NACIONAL, em Dezembro de 1935, o nome de Joaquim Guerrinha como Solista 
- Piano. Os Boletins da Rádio, na Rubrica Solos, não discriminavam os nomes dos executantes. 

 
que se apresentará brevemente no 

 
Apresentando cumprimentos, esteve ontem na nossa Redacção o pianista cego Sr. Joaquim Guerrinha, artista a quem 

o «Diário da Madeira» já se referiu várias vezes, a propósito do seu próximo concerto a realizar no Teatro Arriaga. 

Joaquim Guerrinha fez-se acompanhar do seu amigo Sr. João Joaquim de Jesus, dedicado director do Instituto «Luz 
nas Trevas», desta cidade, e conversou connosco durante algum tempo. 

Falou-nos da sua vida, da sua arte, do seu curso, dos seus triunfos… 

E todas as suas palavras eram repassadas de algo de profundamente tocante, que o artista dir-se-ia esconder, talvez 
com receio de que a sua exteriorização se tornasse incompatível com os propósitos do jornalista. 

Joaquim Guerrinha vai tocar no Funchal, sob o patrocínio do «Rotary Club». 

É a primeira vez que um pianista cego se apresenta entre nós, em público, e este facto bastaria, por si só, para 
despertar o mais vivo interesse na plateia do «Arriaga». Mas Joaquim Guerrinha é, dentro da arte que cultiva com 
arreigada devoção, um valor incontestável, que bem pode colocar-se a par dos nossos melhores pianistas que possuem o 
mesmo curso. 

Este cego que se dedicou ao piano com invulgar intuição e profundo carinho, tem os 9 anos do Conservatório 
Nacional de Música, e deu já a conhecer a sua arte a várias elites do continente. 

– Tenho colaborado, diz-nos Joaquim Guerrinha, em várias récitas de beneficência; dei um concerto de duas horas 
no «Rádio Club» e outro na Emissora Nacional, onde tocava ultimamente. 

Perguntámos então se Joaquim Guerrinha era, na Emissora Nacional, componente da orquestra, respondendo-nos o 
artista: 

– Não! Tocava isoladamente; na generalidade, «Solos». 

– Que curso fez antes do Conservatório? 

– O curso completo do Instituto «Branco Rodrigues», onde fui colega de João Joaquim de Jesus. 

E, com ar sorridente, acrescenta: 

– João Joaquim de Jesus era um portento em astronomia e matemática. 

E eu procurava imitá-lo no estudo dos astros, porque para matemática sentia-me como a mor parte dos estudantes… 

– Terminando o curso, como continuou a sua carreira? 

– Depois dos meus nove anos de piano, concorri, a 28 de Outubro de 1935, ao Prémio Oficial do Conservatório, e tive 
a felicidade de ganhá-lo. Eram dois os concorrentes, de 30 e tantos aprovados em exame. 

De modo que para a disputa do prémio eu tinha apenas como adversário uma senhora, que terminara o seu curso 
com 20 valores enquanto eu terminara com 19. Tratando-se de um competidor que reuniu, relativamente a mim próprio, 
consideráveis vantagens, entre as quais de poder ver, temi, um pouco, o rival… 

– Não era caso para menos, atalhámos. 

– Afinal, fiquei aprovado em 1.º lugar, eu com 18,2 valores, e a minha colega com 17,8. 

Vencedor do Prémio Oficial do Conservatório, de 1935, Joaquim Guerrinha seguiu com a sua carreira 
brilhantíssima, constituindo um triunfo todas as suas exibições. Aluno do prof. e grande pianista Varella Cid, este cego 
revelou-se sempre uma das mais belas vocações existentes em Portugal. 

Vem, agora, dar-se a conhecer à Madeira. E nenhum madeirense deve furtar-se a assistir ao seu concerto, em que 
colherá, estamos certos, as mais agradáveis impressões. 

Joaquim Guerrinha vem à Madeira para auxiliar o Instituto «Luz nas Trevas» e com o propósito de colaborar no seu 
levantamento. 

Artista distintíssimo, quer, com a sua arte, ajudar os seus irmãos de infortúnio. 

Para isso, conta com a generosidade dos madeirenses. 

DIÁRIO DA MADEIRA, 11. 01. 1936, Págs. 1 e 3 
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As notícias saídas a 2 de Fevereiro já definem a data do Concerto: dia 11 desse mês. O local, TEATRO 
ARRIAGA, 35 fora dado a conhecer, em primeira mão pelo DIÁRIO DA MADEIRA, a 10 de Janeiro. 

Os elogios a Joaquim Guerrinha repetem-se e, a par das suas qualidades artísticas, salienta-se o seu gesto 
altruísta, que o traz expressamente à Madeira, para que o produto do seu Concerto reverta a favor do Instituto de 
Cegos “Luz nas Trevas”. Dá-se também nota da intensa movimentação do Rotary Club do Funchal e prevê-se Sala 
cheia da mais ilustre assistência. 

 

A 7 de Fevereiro, O JORNAL e o DIÁRIO DE NOTÍCIAS, ambos em primeira página, anunciam já o 
Programa do Concerto. O Jornal, notícias curtas mas veementes: valoriza mais o Artista, pois nunca antes falara 
dele, do que a alta sociedade que preenche a Plateia! 

Em particular, estes dois periódicos garantem antecipadamente o sucesso do Concerto. Razões? 
Duas: a elevada qualidade do Programa a executar e, a natural curiosidade, que envolve o intérprete numa 

certa auréola de mistério, por se tratar de um Músico Cego. 
O Diário da Madeira, mais discreto ou mais isento, não confere esta conotação. 
Noutros blocos noticiosos os três Diários são unânimes: anuncia-se indiscutível êxito, primeiro por se 

tratar de um “pianista consagrado”, assim rotulado pela Imprensa da Capital; segundo, por ser um Concerto em 
benefício do Instituto de Cegos “Luz nas Trevas”; terceiro, por ser patrocinado pelo Rotary Club do Funchal. 

Tanto quanto possível, far-se-á uma reprodução de todas as notícias, umas após as outras, também as de 9 

e de 11, que saíram sobre este evento, especificamente à volta do Programa do Concerto, o qual me dispenso de 

reproduzir tantas vezes, quantas aqueles Diários o integram. 

 
35Ao longo da sua história, este Teatro teve vários nomes: Teatro Dona Maria Pia, Teatro Funchalense, Teatro Arriaga, após 

a morte do Presidente da República, Manuel de Arriaga e, finalmente, é designado por Teatro Municipal Baltasar Dias. 

J o a q u i m  G u e r r i n h a  

O  P I A N I S T A  C E G O  

r e a l i z a  o  s e u  c o n c e r t o  
n o  d i a  1 1  d o  c o r r e n t e  

A notícia, que há semanas demos, de que Joaquim 
Guerrinha – o pianista cego – ia realizar um concerto no 
Funchal, despertou no nosso meio um certo entusiasmo e 
muito de interesse pelo simpático artista que veio, de 
propósito, à Madeira, com o fim de auxiliar os seus irmãos 
de infortúnio, albergados no Instituto «Luz nas Trevas». 
 

O concerto, que é dedicado ao «Rotary Club do 
Funchal», está marcado para dia 11 do corrente devendo 
constituir um autêntico sucesso, não só pela boa confecção e 
execução do programa, como também pela numerosa e 
selecta assistência que o «Arriaga» vai registar nessa noite, 
produto, sem dúvida, dos esforços empregados, nesse 
sentido, pelos distintos rotários do Funchal a quem Joaquim 
Guerrinha veio recomendado. 

DIÁRIO DA MADEIRA, 02.  02. 1936, Pág.1 

O  p i a n i s t a  c e g o  

O concerto de Joaquim Guerrinha 

vai constituir um grande sucesso 

Em boa verdade pode dizer-se que está despertando 
invulgar interesse no nosso meio o concerto que o distinto 
pianista cego Joaquim Guerrinha realiza na próxima terça-
feira, 11 do corrente, no teatro Arriaga. 

Não é supérfluo salientar que esta festa de arte tem a 
recomendá-la e a justificar plenamente o entusiasmo do 
público, factores que evidentemente, não poderiam passar 
despercebidos. 

Assim, e em primeiro lugar, Joaquim Guerrinha, além de 
espírito culto, é um pianista distintíssimo, primeiro prémio 
do Conservatório de Lisboa, um apaixonado da arte 
musical, que cultiva com carinho, tendo escolhido, para a 
sua apresentação entre nós, um programa em que figuram 
trechos dos mais célebres compositores. 

Outra nota extremamente simpática: 
O produto da festa é destinado ao cofre do Instituto de 

Cegos «Luz nas Trevas», instituição credora da simpatia, do 
carinho de todos nós, pois que tem a finalidade altruísta e 
humanitária de educar e instruir os cegos da nossa terra, 
que ali encontram a luz do espírito a suprir-lhes a falta da 
luz dos olhos de que a fatalidade os privou para sempre. 

Festa de altruísmo e de benemerência, tem a patrociná-
la o Rotary Club do Funchal, instituição de fins 
filantrópicos e civilizadores que já constitui uma poderosa 
organização mundial. 

A procura de bilhetes para este sarau de arte tem sido 
grande, devendo a nossa sociedade elegante dar «rendez-
vous», no Arriaga na noite de terça-feira, 11 do corrente. 

O programa do recital é escolhidíssimo, de molde a pôr 
à prova os recursos artísticos de Joaquim Guerrinha. 

Agradecemos os bilhetes oferecidos à redacção do 
«Diário de Notícias». 

DIÁRIO DE NOTÍCIAS, 02. 02. 1936, Pág.2 
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T e a t r o  “ A r r i a g a ”  

Recital de Piano 

Na próxima Terça-feira, 11 do corrente, realiza no 
nosso primeiro teatro um recital de piano, o cego Joaquim 
Guerrinha, que obteve o primeiro prémio no Conservatório 
Nacional de Música. 

O Sr. Joaquim Guerrinha é um notável temperamento 
artístico, muito apreciado em Lisboa, onde tem obtido 
consecutivos triunfos. 

A receita deste concerto, reverte inteiramente em 
beneficio do Instituto “Luz nas Trevas”, bem merecedor da 
protecção dos madeirenses. O recital é dedicado ao Rotary 
Club do Funchal. 

O programa é o seguinte (…) 

As pessoas que desejarem assistir a este concerto podem 
fazê-lo, adquirindo os bilhetes na secretaria do Rotary 
Club, na rua dos Ferreiros, n.º 89 e na “Maison Blanche”. 

O JORNAL, 07. 02. 1936, Pág. 1 

C O N C E R T O  

J O A Q U I M  G U E R R I N H A  

TEATRO ARRIAGA 

PROGRAMA 

PRIMEIRA PARTE 

Scherzo Op.31 ………………..Chopin 
Les Cloches de Genêve ………Liszt 
Perpetuum Mobile …………....Weber 
Sonata XIV, Op. 27 N.º2 ……..Beethoven 

Adágio –  Sostenuto – Allegretto – Presto – Agitato 

SEGUNDA PARTE 

Impromptu Op. 90 …………….Schubert 
Reminiscências………………..António d’Oliveira 

(Compositor cego) 
Cantiga de amor Op. 9..Nº 1….Viana da Motta 
Etudes Symphoniques  ……….Schumann 

R e c i t a l  d e  p i a n o  
Tem despertado bastante interesse o concerto que o 

pianista cego, Sr. Joaquim Guerrinha, laureado aluno do 
conservatório, realiza na próxima Terça-feira no Teatro 
“Arriaga”. 

Não é só a curiosidade de assistir a um importante 
sarau executado por um cego, mas também pelo programa 
que compreende obras de real valor.  

Estamos certos de que o concerto do Sr. Joaquim 
Guerrinha registará grande concorrência, a julgar pelo 
importante número de lugares já marcados. 

Agradecemos os bilhetes enviados a esta Redacção. 

O JORNAL, 09. 02. 1936, Pág.1 

O  c o n c e r t o  d e  p i a n o  
do grande artista cego 

Joaquim Guerrinha 

Como já temos dito deve atingir foros de um verdadeiro 
acontecimento artístico o concerto do consagrado pianista 
cego Joaquim Guerrinha, na próxima terça-feira, 11 do 
corrente. 

A ajuizar pelo número de marcações, o Teatro Arriaga 
registará uma das mais elegantes soirées artísticas dos 
últimos tempos. 

À parte o natural gosto artístico daqueles que apreciam 
uma noite de boa música, há a grande curiosidade suscitada 
pelo facto de tratar-se de um laureado artista cego que vai 
exibir-se. E o público certificar-se-á assim quanto vêem os 
olhos da alma… 

Este concerto é patrocinado pelo Rotary Club do 
Funchal, revertendo o produto das entradas em benefício do 
simpático instituto  de cegos do Funchal «Luz nas Trevas». 

Damos a seguir o Programa (…) 

DIÁRIO DE NOTÍCIAS, 07. 02. 1936, Pág.1 

O  p i a n i s t a - c e g o  
J O A Q U I M  G U E R R I N H A  

r e a l i z a  n o  d i a  1 1  o  s e u  a n u n c i a d o  

c o n c e r t o  n o  T e a t r o  A r r i a g a  

No dia 11 do corrente o nosso primeiro teatro deve 
registar uma grande enchente. É nesse dia que o pianista 
cego Sr. Joaquim Guerrinha, primeiro prémio do 
Conservatório de Lisboa e músico distintíssimo realiza o 
seu já anunciado concerto, que está destinado a marcar 
como um acontecimento artístico. 

Mas há ainda outros dois motivos, também importantes, 
que constituem factores valiosos para o êxito dessa festa. 
Um é o facto da receita ser destinada ao cofre do Instituto 
«Luz nas Trevas», simpática e benemérita instituição funda- 

da pelo cego Sr. João Joaquim de Jesus e que tão relevantes 
serviços vem prestando, na educação e na instrução de 
vários ceguinhos. 

O outro motivo é este: o concerto é dedicado ao «Rotary 
Club do Funchal», instituição de carácter internacional, que 
conta no seu seio elementos do maior destaque e cujos fins, 
verdadeiramente altruístas, a impõem ao apreço e à 
admiração geral. 

Por todos os motivos é de prever que o concerto do dia 
11, em que o nosso público terá ensejo de admirar Joaquim 
Guerrinha, pianista distintíssimo, primeiro prémio do 
Conservatório, constitua um verdadeiro sucesso artístico e 
tenha uma assistência numerosa e selecta. 

Os bilhetes encontram-se à venda na Secretaria do 
Rotary Club à Rua dos Ferreiros 89, e na “Maison 
Blanche”. 

DIÁRIO DE NOTÍCIAS, 09. 02. 1936, Pág.2 
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13 de Fevereiro de 1936 

CONCERTO DE JOAQUIM GUERRINHA NO TEATRO ARRIAGA 

Foi “manchette”nestes três Jornais. A crítica é unânime. Foi estrondoso! Êxito absoluto! Um grande 
intérprete! Prodigioso domínio do teclado! Artista magistral! Obrigado pela assistência a dar um “Extra”! 

De facto, a travessia do Oceano abrira-lhe as portas ao sucesso! 
O Rotary Club do Funchal, patrocinador do Concerto, encarregara-se de o publicitar, por forma a que o 

Teatro se enchesse e, claramente, o êxito foi retumbante, assim nos revelam os Jornais. 
Vejamos, então, ao pormenor, os três Artigos: 

No Teatro Arriaga 

O  R E C I T A L  D E  P I A N O  

d e  J o a q u i m  G u e r r i n h a  

Como já noticiámos, é na próxima terça-feira que se 
exibe no «Teatro Arriaga», num recital de piano que está 
sendo aguardado com o maior interesse, o Sr. Joaquim 
Guerrinha, festejado artista cego que se apresenta ao nosso 
público sob o alto patrocínio dos «Rotários do Funchal». 

 

O programa deste concerto é o seguinte: (…) 

Os poucos bilhetes que restam podem ser adquiridos na 
secretaria do «Rotary Club», à Rua dos Ferreiros, n.º 89, e 
na «Maison Blanche». 

Agradecemos a gentileza dos bilhetes 
oferecidos a esta Redacção. 

DIÁRIO DA MADEIRA, 09. 02. 1936, Pág.2 
 

NO 
TEATRO 
ARRIAGA 

RECITAIS 

DE ARTE 

É hoje que o 
mui distinto 

pianista cego 
Joaquim 

Guerrinha 
realiza o seu 
anunciado 

concerto, no 
Teatro Dr. 
Manuel de 

Arriaga, sob os 
auspícios do 

Rotary Club do 
Funchal. 

O programa 
a executar é 
o seguinte: 
(…) 

O JORNAL, 

11. 02. 1936, 

Pág.1 

 

O  r e c i t a l  d e  p i a n o  
do distinto artista cego 

Joaquim Guerrinha 

É hoje que o distinto pianista cego Joaquim 
Guerrinha realiza no nosso primeiro teatro o seu 
anunciado recital, a que está reservado um grande 
êxito artístico e de bilheteira. 

O valor do artista, o fim a que se destina o 
produto do espectáculo – o simpático Instituto de 
Cegos Luz nas Trevas – e o patrocínio do Rotary 
Club do Funchal constituem factores de um grande 
sucesso para o concerto de Joaquim Guerrinha. 

 A procura de bilhetes tem sido grande e os que  
que  restam, certamente, serão vendidos hoje e, assim,  
assi   o Arriaga registará uma enchente. 

       As pessoas que forem hoje ao nosso primeiro 
Tea- Teatro, ao mesmo tempo que ouvirão trechos dos 
mai mais célebres compositores, executados por um 
cegoCego que é um  grande artista, darão ao Instituto   
«Lu «Luz nas Trevas» um auxílio precioso e que muito          
o  o contribuirá para que se faça luz espiritual em muitos 
cere cérebros que a fatalidade privou para sempre desse 
bem  bem  tão valioso que é a luz dos olhos. 

O programa do concerto é como segue: 
(…) 

DIÁRIO DE NOTÍCIAS 
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No Teatro Arriaga 

O recital de hoje de 

J o a q u i m  G u e r r i n h a  

É finalmente hoje que tem lugar no nosso 
primeiro teatro – o qual deve apresentar uma 
selecta e muito numerosa assistência – o recital 
de piano de Joaquim Guerrinha, o músico cego, 
1.º prémio do Conservatório Nacional e 
verdadeiro temperamento de artista, que reúne 
à sua já confirmada aptidão musical predicados 
especiais de inteligência e de coração, aqueles 
desvendados através de interessantes artigos 
publicados na imprensa do Funchal e os últimos 
da sua voluntária decisão de vir ao Funchal 
realizar um concerto cuja receita destina 
inteiramente a auxiliar os seus irmãos de 
infortúnio albergados sob o tecto do Instituto 
“Luz nas Trevas” desta cidade. 

Como na Capital, em que no “Rotary Club” 
encontrou todo o amparo que necessitava para 
triunfar na carreira artística que abraçou, 
também no Funchal, Joaquim Guerrinha foi 
recebido pelos Rotários madeirenses com o 
melhor carinho e simpatia, patrocinando-lhe 
estes a sua festa de hoje e preparando-lhe o 
consolador ambiente, em que hoje à noite se 
exibirá entre nós. 

O programa, como já dissemos, está 
organizado do modo que segue: (…) 

DIÁRIO DA MADEIRA, 11. 02. 1936, Pág. 1 
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T E A T R O  A R R I A G A  

 

 

O Teatro Arriaga registou anteontem uma das suas melhores noites de arte e um dos seus mais agradáveis espectáculos. 

Joaquim Guerrinha, o pianista-cego a que o público e a crítica do Continente têm dispensado elogios que só traduzem 
justiça, e que o público da Madeira ansiava por ouvir, realizou o seu anunciado concerto, perante uma assistência formada 
por numerosas famílias da nossa Sociedade Elegante e por muitos estrangeiros aqui residentes, que enchiam, quase 
literalmente, a nossa primeira sala de espectáculos.  

O artista, dada a sua qualidade de vítima dum brutal destino, começara, desde a sua chegada à Madeira, a reunir, dia-a-
dia, os carinhos do público, muito especialmente daqueles que patrocinaram o seu concerto e aos quais Joaquim Guerrinha 
viera recomendado. 

Conquanto o seu nome não fosse desconhecido entre nós, tanto através dos jornais da capital como pelas transmissões da 
Emissora Nacional, não fazíamos de Joaquim Guerrinha aquela ideia completa que só a presença faculta e a demonstração 
afirma. 

E porque o seu nome vinha aureolado de prestígio, e porque sabíamos ter sido ele o vencedor do primeiro prémio do 
Conservatório de Lisboa, onde fizera um curso brilhantíssimo, partimos do princípio que se tratava, realmente, dum pianista 
de comprovado mérito. 

E não nos enganámos. 

Joaquim Guerrinha surpreendeu toda a plateia do Arriaga. 

(Se fossemos um técnico neste assunto, talvez que a síntese desta frase bastasse para afirmar o valor do pianista). 
Surpreendeu-a, e comoveu-a – porque a par da arte admirável que nos deu, desnudou a sua grande alma de artista. 

Que belíssima expressão de sentimento realizam as suas mãos quando, tacteando o teclado numa certeza inconcebível, 
dão realidade aos desenhos da partitura! 

Joaquim Guerrinha é, sobretudo, e talvez não pudesse deixar de ser um grande intérprete. 

Sendo cego, e tendo que tocar, primeiro, por tacto, depois, por memória admite-se a hipótese de que a sua execução não 
seja primorosa. 

Mas é-o, incontestavelmente; no domínio do teclado, que movimenta prodigiosamente, Joaquim Guerrinha dá-nos a 
grandeza da sua alma – dessa alma de músico e sonhador que se espraia, como a poesia dum lírico, por infindáveis 
sondagens dum mistério que é todo subjectivo e que não existe fora da alma do artista. 

Os estudos sinfónicos, de Schumann, a “Sonata” (Op. 27, n.º 2), de Beethoven, e o “Impromptu”, (Op. 9, n.º 1), de 
Schubert - constituem uma demonstração grandiosa de todo o valor do artista. 

Nas “Cantigas de amor” (Op. 9, n.º 1), de Viana da Motta, e nas “Reminiscências”, do compositor cego António de 
Oliveira, Joaquim Guerrinha teceu um poema subtilíssimo, rendilhando-o mimosamente. 

E se não esquecermos o seu fatalismo, podemos afirmar que o artista foi, em todo o programa, magistral. 

São insofismáveis e comprovam-no a precisão com que fere o teclado e o seu poder interpretativo. 

A assistência ovacionou Joaquim Guerrinha com invulgar carinho, dispensando-lhe longos aplausos a um “extra”. 

O êxito foi, pois, absoluto, e o pianista granjeou-o com inteira justiça. 

Nos parabéns, que lhe endereçamos, vão, também, os nossos cumprimentos aos “Rotários da Madeira”, que 
patrocinaram e organizaram o magnífico concerto de anteontem. 

DIÁRIO DA MADEIRA,13. 02. 1936 
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Como é óbvio, li atentamente os três comentários ao Concerto. Mas, talvez por intuição natural ou, por 

fina percepção que, ao longo do tempo fui adquirindo no âmbito de uma certa “sensibilidade tiflológica”, destaquei 
outra vez, quer no JORNAL, quer no DIÁRIO DE NOTÍCIAS, uma crítica mais comprometida do que feita de 
coração aberto. 

Era, visivelmente, intenção subjacente, tentar descobrir um possível lapso ou “deslize” no executante, 
ainda que mínimo, para que o mesmo se pudesse justificar pela sua cegueira. 

No entanto, tudo redundou em “espanto”geral, em extraordinária admiração! E, como “contra factos não 
há argumentos ”, houve que render à evidência. Joaquim Guerrinha interpretara mesmo com perfeita correcção, 
trechos de uma “técnica e dificuldade extremas”: 

“Quase se não notou uma nota mais velada ou mal desferida, não obstante o artista ser cego! (…) O célebre 
‘Impromptu’ de Schubert, foi tão primorosamente tocado, que dir-se-ia a assistência não estar a ouvir um cego. (…) sendo 
também interessante a maneira absolutamente certa como ele, com a mão esquerda, sustenta o canto, sem um único deslize…” 

DIÁRIO DE NOTÍCIAS, IDEM 

“Encontrávamo-nos sob uma impressão de curiosidade que depois se transformou em sentimento misto de mágoa e de 
admiração. De facto, indispunha-nos o esforço do executante, suprindo a falta de vista por poderosa e fatigante concentração 
mental, e surpreendia-nos a habilidade e a relativa correcção com que deu conta do difícil programa.(…) Se bem que não seja 
lícito exigir de quem não vê, segurança absoluta nos saltos e na sucessão rítmica, o facto é que ao distinto pianista…” 

O JORNAL, IDEM 

Quero ainda e, para terminar esta complexa avaliação, partilhar consigo, estimado leitor, o conteúdo de 
mais algumas frases de O JORNAL: 

O  R E C I T A L  

J o a q u i m  G u e r r i n h a  

Ante uma selecta e numerosíssima assistência realizou 
anteontem à noite o seu anunciado recital, em benefício do Instituto 
«Luz nas Trevas», o distinto pianista cego, Joaquim Guerrinha, (1.º 
prémio do Conservatório Nacional . 

O recital de Joaquim Guerrinha, que constituiu um 
extraordinário êxito artístico, foi dedicado ao «Rotary Club» desta 
cidade, cujos membros muito se interessaram pela passagem da 
casa. 

O programa já por si nos indicava o mérito do concertista, visto 
que, por assim dizer, todo ele era constituído por verdadeiros 
trechos de exame. 

Números de uma técnica e dificuldade extremas, todos eles 
foram tocados com a mais absoluta certeza e nitidez. Quase se não 
notou uma nota mais velada ou mal desferida, não obstante o artista 
ser cego! Só um verdadeiro temperamento musical como o deste 
singular pianista, poderia abalançar-se, nas suas condições, a tocar 
por exemplo, a celebre «Sonata, XIV» de Beethoven ou os 
«Estudos Sinfónicos» de Schumann. E que tão bem ele os 
interpretou e executou! 

Joaquim Guerrinha, apesar de privado dos órgãos 
visuais, é um artista possuidor de uma técnica e sentimento 
interpretativo bastante superiores a muitos pianistas 
consagrados pela crítica. 

O célebre «Impromptu», de Schubert, foi tão 
primorosamente tocado, que dir-se-ia a assistência não 
estar a ouvir um cego! É notável, sobretudo, a forma como 
ele ataca as notas em oitavas, quer nos agudos, quer nos 
graves, sendo também interessante a maneira 
absolutamente certa como ele, com a mão esquerda, 
sustenta o canto, sem um único deslize, muitas vezes em 
notas agudas cruzadas com a mão direita. 

Guerrinha, no final de todos os números, foi 
calorosamente aplaudido. 

Resta-nos felicitar muito sinceramente o distinto 
concertista, bem como os ilustres membros do «Rotary 
Club», pelo êxito do recital que tão generosamente 
patrocinaram, em benefício de uma Instituição altamente 
simpática e altruísta, como é o Instituto «Luz nas Trevas». 

DIÁRIO DE NOTÍCIAS, QUINTA-FEIRA, 13. 02. 1936 

N O  T E A T R O  A R R I A G A  

O  C O N C E R T O  

J O A Q U I M  G U E R R I N H A  

Pela primeira vez assistimos, anteontem, a uma audição 
de piano dada por um cego. Encontrávamo-nos sob uma 
impressão de curiosidade que depois se transformou em 
sentimento misto de mágoa e de admiração. De facto, 
indispunha-nos o esforço do executante, suprindo a falta de 
vista por poderosa e fatigante concentração mental, e 
surpreendia-nos a habilidade e a relativa correcção com que 
deu conta do difícil programa. 

Foi para nós uma sensação inédita apreciar como uma 
criatura sem vista pode familiarizar-se com a técnica dum 
ingrato instrumento como é o piano e empregá-la nos efeitos 
que desejava arrancar. 

Joaquim Guerrinha evidenciou-se seguidor de boa 
pedagogia pianística e possuidor de excelente cultura 
musical. 

Se bem que não seja lícito exigir de quem não vê, 
segurança absoluta nos saltos e na sucessão rítmica, o facto 
é que ao distinto pianista não se pode negar temperamento 
artístico, alma e musicalidade na execução. 

Joaquim Guerrinha é um artista em toda a extensão da 
palavra e só pode queixar-se da sua infelicidade física. 
Pudesse ele amanhã, por milagre de Deus ou da ciência, ver 
a luz do dia, que imediatamente se tornaria pianista de valor. 

Para tal julgarmos, deu ele bastas provas no seu 
concerto. 

Não ter vista é o seu único defeito, um defeito que 
revelamos e que todos têm obrigação de esquecer para 
avaliarem com justiça das suas magníficas qualidades 
artísticas. 

O concerto, porque o merecia, causou a melhor 
impressão no público, que não regateou palavras, obrigando 
o artista a dar extra-programa um número de música russa - 
Trepack. 

Ao artista Joaquim Guerrinha endereçamos as nossas 
sinceras felicitações. 

C. S.  O JORNAL, 13. 02. 1936 
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“Não ter vista é o seu único defeito, um defeito que revelamos e que todos têm obrigação de esquecer para 
avaliarem com justiça das suas magníficas qualidades artísticas.” 

IDEM, IBIDEM 

O articulista, mercê de uma visão aberrante e distorcida, diz que para se poder valorizar o Artista, era 
mister que se “esquecesse o seu defeito”. Ironia das ironias!! 

Numa só pessoa … Cego e Virtuoso … de costas voltadas, em absoluta incompatibilidade!! 

“Joaquim Guerrinha é um artista em toda a extensão da palavra e só pode queixar-se da sua infelicidade física. 
Pudesse ele amanhã, por milagre de Deus ou da ciência, ver a luz do dia, que imediatamente se tornaria pianista de valor”. 

Li e reli estas frases, sobretudo a segunda, e creio que ela despertou em mim feios sentimentos de repulsa. 
Não sei, se por saber antecipadamente que este periódico estava ligado ao Clero e, por isso, esperar com 
expectativa, uma análise mais consentânea com a sua elevada cultura; se, por ver reflectida, naturalmente, uma 
orientação tendenciosa e bastante hermética; se, porque interpreto esta frase como a súmula máxima da paragem do 
intelecto, naqueles que, por obrigação e devoção deveriam estar preparados para aquilatar do valor do ser humano, 
independentemente da sua aparência fisiológica ou material. 

Porém, e é bom que o diga também, numa análise profundamente sentida, que o confronto entre todo este 
sucesso e o percurso real do meu Pai nos últimos trinta anos de vida… desgastando-se em privações e angústias até 
partir para outras dimensões, me fazem dar razão à frase daquele Sacerdote que redigiu o comentário ao Concerto. 

Se, de facto, Guerrinha pudesse “ver a luz do dia”, a sua vida teria dado aquele salto vertical, numa 
projecção única, que ganharia contornos universais. E, se assim não aconteceu, foi talvez porque o Mundo dos 
homens partilhava daquela dimensão raquítica e medieval que, por fobias acumuladas, não deu sentido ao 
Provérbio: “Os homens não se medem aos palmos!” 

Por outro lado e, porque devemos saber tirar partido de tudo, mesmo daquilo que nos magoa, entendo que 
algumas passagens de O JORNAL intervêm didacticamente na formação de algumas camadas menos esclarecidas 
da população, acerca das potencialidades de uma pessoa cega: 

“Pela primeira vez assistimos, anteontem, a uma audição de piano dada por um cego.(…) 
Foi para nós uma sensação inédita apreciar como uma criatura sem vista pode familiarizar-se com a técnica dum 

ingrato instrumento como é o piano e empregá-la nos efeitos que desejava arrancar.” 
IDEM, IBIDEM 

Viremo-nos agora para o íntimo de Guerrinha e tentemos interpretar o atordoamento que terá 
vivido naqueles primeiros minutos após o Concerto, num confronto com o sucesso: 

Tão sentidos e veementes aplausos, na sonoridade de uma sala cheia com a dimensão do Teatro Arriaga, 
eram infindas carícias que alimentavam e fortaleciam o seu ego, reforçado nesta nova batalha pela competência e 
pela afirmação. Deixara-se penetrar totalmente pelo carinho e pelo calor do público. 

Qualquer Artista precisa de público – um receptor plural e multifacetado que o compreenda, que o 
valorize, que o incentive, que o faça sentir vivo, em suma, que o aplauda. Por todas estas experiências Guerrinha 
passou com intensidade! E, foi mais além! … Terá sonhado com uma vida futura de Concertista, que lhe daria a 
sublime dimensão de despertar emoções pela Música!! 

Porém, a maioria dos Músicos teve grandes Mecenas a apoiá-los. 
Guerrinha, de indiscutível talento, também teve o Rotary Club. 
Reconheço e louvo a sua mão amiga e protectora que o lançou na Madeira mas, ao mesmo tempo, 

compreendo que meu Pai ficou “prisioneiro” de um sistema de beneficência que não lhe permitiu espraiar-se nem 
arranjar contratos que diversificassem, no tempo e no espaço, o seu auditório, naquela dimensão que qualquer 
artista anseia. 

Que me perdoe o Espírito Rotário esta aparente ingratidão que assumo como filha de Joaquim Guerrinha, 
mas é tão só por lamentar que a sua carreira de Músico não tivesse prosseguido com aquela dimensão fulgurante! 

É óbvio que o Rotary Club se envolveu, de alma e coração, mas… sinais dos tempos! Os acessos, as 
sensibilidades, os obstáculos psicológicos erguidos por uma sociedade de muros e protocolos, não permitiu que, 
relativamente a Guerrinha, os Rotários desempenhassem o papel de Mecenas em todo o limiar da grandeza, não se 
limitando ao presente mas preparando-lhe o futuro, através de uma espécie de “empresário” dos tempos modernos 
que lhe dinamizasse e formalizasse contratos, isto é, um amigo pessoal que se tivesse envolvido plenamente…  

Pudera ele ter encontrado a tal mão amiga a dar-lhe visibilidade, que, mercê do seu temperamento 
optimista, das suas incontestáveis capacidades e de um estudo constante, teria atingido no seu tempo, a notoriedade 
que hoje, todos reconhecemos, por exemplo, a um ANDREA BOCELLI ! 

E, posto isto, posso concluir que analisámos o “antes” do Concerto e o “durante”. Tecemos longas 
reflexões, também elas didácticas, assim as entendo, a propósito do “depois”. Não dissecámos, contudo, os 
sentimentos que Joaquim Guerrinha terá experimentado no mais íntimo de si próprio… 

Ao ouvir ler as notícias da Imprensa, é fácil presumir-se que, mais uma vez, o seu ego tenha saído 
reforçado por palavras tão gratificantes, vaticinando novos êxitos; mas, também terá sentido alguma revolta 
in/contida pela previsão de um destino de “asas cortadas” amarrado à deficiência. 

Regressemos, então, à sequência natural dos factos: 
A 14 de Fevereiro é escrita uma Carta de Agradecimento em nome do Instituto de Cegos “Luz nas 

Trevas” e que veio a lume no dia 15 no D.N. e a 16 no D.M. 
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Também neste último jornal, saiu no mesmo dia um Artigo sobre a Admissão de Internados naquele 
Instituto, graças ao grande dinamismo de Guerrinha que o levou a dar corpo a uma extraordinária campanha de 
divulgação, recorrendo para tal a todos os meios ao seu alcance: a sua escrita, a sua arte e os contactos que, 
naturalmente desenvolveu. 

Sensibilizou a população, nomeadamente as pessoas mais influentes, não só no plano financeiro, como 
pelos lugares que ocupavam na hierarquia social, para a necessidade absoluta de proteger uma obra nascente, de 
cunho filantrópico, afinal ao serviço de todos os madeirenses. 

 

Guerrinha era imparável! 
Enquanto preparava o Concerto que acabou de ser referido, iniciou na Imprensa a sua missão didáctica. 
Vemo-lo a escrever naqueles três Jornais, já de todos conhecidos. 

 Entre 23 de Janeiro e 17 de Maio de 1936 publica, no DIÁRIO DA MADEIRA uma Série de 
dezasseis Artigos sobre “OS CEGOS ATRAVÉS DOS TEMPOS”; 

 A 6 de Fevereiro de 1936, no DIÁRIO DE NOTÍCIAS um pequeno Artigo intitulado 
“ESCOLAS DE CEGOS EM PORTUGAL”; 

 A 6 de Fevereiro de 1936, no JORNAL um pequeno texto a que deu o nome de 
“A RELIGIÃO, ESTEIO ESPIRITUAL DOS CEGOS”; 

 A 9 de Fevereiro de 1936, de novo no DIÁRIO DA MADEIRA, um texto informativo sobre a 
“A ACÇÃO DO ‘ROTARY CLUB’ NO AUXÍLIO AOS CEGOS ” 

 A 12 de Maio de 1936, ainda no DIÁRIO DA MADEIRA, uma Carta dirigida ao 
“CÍRCULO BANDOLINÍSTICO DA MADEIRA”. 

Os dois primeiros trabalhos estão incluídos na SEGUNDA PARTE deste livro, cuja leitura recomendo 
vivamente a quem quiser conhecer as vicissitudes, os atropelos e algumas vitórias de que os CEGOS foram 
protagonistas, desde os tempos mais remotos até aos anos trinta. 

Na DEFINIÇÃO DE CONTEÚDOS e na NOTA EXPLICATIVA com que se inicia essa Segunda Parte, 
integro um curto comentário, pelo que me dispenso de o repetir aqui. Lá, encontrará ainda o leitor a necessária 
orientação para ler adequadamente esses textos, que são identificados sequência a sequência. 

Instituto de Cegos  

Admissão de internados  

Acabam de ficar internados no Instituto de Cegos “Luz 
nas Trevas”, Leontina da Silva Relva, de 6 anos (…) e Maria 
Gouveia Martins, de 8 anos … 

Nestes últimos tempos têm sido dirigidas à Direcção 
daquele Instituto várias solicitações para a admissão de 
ceguinhos pobres … 

Com a visita ao Funchal de Joaquim Guerrinha, o 
pianista cego que há dias se apresentou no “Arriaga”, sob o 
patrocínio dos ROTÁRIOS DA MADEIRA, o ambiente 

promete modificar-se, pois que à importante receita do 
espectáculo, destinada inteiramente ao cofre do Instituto, 
juntar-se-á doravante o produto das quotas com que 
algumas pessoas da nossa melhor sociedade 
generosamente se inscreveram, acudindo ao apelo que lhes 
foi dirigido pelos respectivos directores. 

Oxalá que se desenvolva o carinho do público em 
proveito do útil estabelecimento de caridade de maneira a, 
daqui a dias, podermos noticiar com o maior aprazimento, 
a admissão de alguns daqueles infelizes que agora não 
foram recebidos por absoluta falta de receitas. 

DIÁRIO DA MADEIRA, 16. 02. 1936, Pág. 2 

Instituto de Cegos  

“Luz nas Trevas” 

Agradecimento 

O Director do Instituto de Cegos “Luz nas Trevas” vem 
por este meio tornar público o seu profundo reconhecimento 
para com todas as entidades oficiais e particulares que, de 
qualquer modo, deram a sua valiosa cooperação para o bom 
êxito do concerto realizado na Terça-feira última no Teatro 
Arriaga, pelo pianista cego Joaquim Guerrinha, em benefício 
daquela instituição. 

Dum modo especial o Instituto de Cegos endereça os 
melhores agradecimentos a S. Ex.ª o Sr. Governador Civil, 

comandante Goulart de Medeiros, pela sua generosa dádiva 
à Ex.ma Comissão Administrativa da Câmara pela cedência 

do Teatro sem quaisquer encargos, à Companhia da Luz 
Eléctrica pela oferta da luz, ao concessionário do Teatro, 

Sr. Capitão José Betencourt da Câmara, pelas facilidades 
concedidas ao pessoal da mesma casa de espectáculos, à 
Polícia e aos Bombeiros, que ofereceram os seus salários e 
ao Rotary Club do Funchal sob cujo generoso e profícuo 
patrocínio se realizou o concerto. 

Para todas estas entidades e também para as pessoas 
que se dignaram assistir ao concerto vai a gratidão de 
todos quantos no Instituto “Luz nas Trevas” encontram o 
indispensável amparo e a luz espiritual que tanto 
necessitam. 

Funchal, 14 de Fevereiro de 1936 

O Director 

Américo Joaquim de Jesus 

DIÁRIO DA MADEIRA, 16. 02. 1936, Pág.3 
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Assim… 
Na sequência B – NOTAS PRELIMINARES, Joaquim Guerrinha dá início à Série “OS CEGOS 

ATRAVÉS DOS TEMPOS”, escrita na Ilha da Madeira, onde aproveita para fazer intensa propaganda ao Instituto 
de Cegos “Luz nas Trevas” 

“Como tem sido pouco abordado o capítulo referente aos indivíduos cegos, julgo não provocar o tédio, alargando-
me em considerações adequadas ao assunto e historiando, simultaneamente, a vida do cego, embora mui sucintamente, desde 
a sua aparição na Sociedade até aos nossos dias. (…)” 

DIÁRIO DA MADEIRA, 23. 01. 1936, Pág.1 , J. G. 

Na sequência C – Seguem-se os QUINZE ARTIGOS, propriamente ditos, num compromisso entre os 
textos publicados no Funchal e no Continente, sobre o mesmo tema. 

“Estando há dois anos no Funchal, aproveitei a oportunidade de escrever no Diário da Madeira uma série de 
dezasseis artigos subordinados ao tema ‘Os Cegos através dos tempos’. (…) 

Hoje, cumpro o grato dever de aceder ao honroso convite de alguns amigos, imerecida honra, pois de antemão sei 
que incomodarei os leitores deste jornal com a leitura de assuntos que pouco ou nenhum interesse poderão trazer-lhes.” 

DEMOCRACIA DO SUL, 24. 02. 1938, P. 4, J. G. 

Na sequência D – “ESCOLAS DE CEGOS EM PORTUGAL”, lê-se o tal pequeno Artigo 
publicado no Diário de Notícias da Madeira, a 6 de Fevereiro de 1936, com a mesma ideologia dos textos 
anteriores, e também com um especial destaque para a intervenção do Instituto “Luz nas Trevas”. 

O terceiro, o quarto e o quinto trabalhos, são simples cartas, duas das quais integro agora nesta Biografia. 

Versátil, Joaquim Guerrinha adapta-se à linha ideológica de cada matutino para onde escreve. 

Possivelmente, a Redacção de “O JORNAL” terá comentado a ausência dos alunos do Instituto de Cegos 
“Luz nas Trevas” nos ofícios religiosos, pelo que Guerrinha, “com o fogo na guelra” e incapaz de “ouvir e calar” 
mas, também ele formado nos preceitos da Religião Católica, responde por Carta, sensivelmente uma semana antes 
do Concerto. 

A  R el i g i ão ,  E s t e io  

E sp i r i tu a l  dos  C ego s  

Há muita gente que imagina que o 
Cego é destituído de todo o sentimento 
religioso, porque o não vê frequentar 
assiduamente a Igreja. Julgar pelas 
aparências é sempre um erro crasso. O 
Cego, é na sua generalidade, e não 
pode deixar de ser, essencialmente 
religioso. Como prova desta verdade, 
basta apontar o Artigo 25 dos 
Estatutos do Instituto de Cegos 
“Branco Rodrigues”, que preconiza 
que o ensino religioso seja obrigatório, 
pelas seguintes palavras: 

“Aos alunos desta Instituição, se 
deve ministrar o ensino cuidadoso da 
Sagrada Religião Católica Apostólica 
Romana. Os internados devem assistir 
ao Santo Sacrifício da Missa todos os 
domingos e dias santos.” 

O Asilo de Cegos de Nossa Senhora 
da Saúde em Lisboa e o de Nossa 
Senhora da Esperança em Castelo de 
Vide, têm a mesma indicação nos seus 
regulamentos. O Asilo-Escola António 
Feliciano de Castilho em Lisboa não 
prevê o ensino obrigatório, mas posso 
afirmar, com perfeito conhecimento de 
causa, que se ministra o ensino 
religioso a par das lições de 
Civilidade, Moral e Higiene. 

No Instituto de Cegos “Luz nas 
Trevas”, fundado no Funchal a 

11. 01. 1932 pelo meu prezado 
Colega JOÃO JOAQUIM DE JESUS, 

também o ensino religioso é 

largamente desenvolvido, nem outra 
coisa se podia esperar, pois toda a sua 
família se guia pelas preciosas 
verdades da Doutrina Católica. 

 -- Mas, se isso é verdade, porque 
não vão todos os Domingos à Missa?! - 
perguntarão os cépticos. 

A resposta não se faz demorar, pois 
é fácil e simples: todos os internados 
são Católicos e têm já ido muitas vezes 
à Missa; mas hoje, porque não possam 
assistir, nem por isso deixarão de 
seguir os Santos princípios em que 
foram educados. 

É que esta escola já teve quem 
pudesse acompanhar os alunos, e 
actualmente, vê-se na triste 
contingência de nem poder sustentar 
um criado. A renda da casa, ascende a 
400 escudos mensais, e dificilmente a 
receita atinge 600. As fardas já 
precisariam de ser renovadas, mas a 
escassez de recursos não o permite. A 
necessidade de auxílio é muita, mas 
pouco compreendida. 

Américo de Jesus, que é Director 
dessa prestimosa Instituição, tem-se 
esforçado para que os seus pupilos não 
conheçam a fome e partilha com eles o 
seu ganho diário; mesmo assim, se não 
fosse a Junta Geral, muitas vezes eles 
teriam de passar por maiores 
necessidades. 

O meu Colega ensina sem livros, 
procurando guiar-se pelos imensos 
conhecimentos que adquiriu na Escola 
e que conserva ainda bem de memória.      

Toda a sua família se sacrifica pela 
Escola, prejudicando a sua vida, sem 
que tais sacrifícios sejam conhecidos 
do público! 

Se o fossem, tenho a absoluta 
certeza de que não faltariam 
providências. 

Modificai, pois, o erróneo conceito 
que fazeis do Cego; averiguai primeiro 
e concluí depois! 

Pena é, que esta Escola não tenha 
Capelinha, pois assim os internados 
poderiam ter a suprema consolação de 
poder cumprir os seus deveres para 
com Deus, porque não careciam de 
companhia, nem se repararia tanto na 
sua indumentária, podendo assistir até 
diariamente ao Santo Sacrifício. 

A todos os que acreditam nas boas 
intenções dos que fundaram esta 
Escola, peço que se interessem pelo 
seu progresso, procurando incutir no 
espírito das famílias que têm filhos 
Cegos, o dever de os mandar educar, 
em vez de permitirem que eles passem 
uma existência degradante, entregues à 
mendicidade e ao escárnio deste e 
daquele, imersos nas trevas do 
analfabetismo, desconhecendo os 
Santos Preceitos do Divino Mestre, 
visto o seu intelecto inculto lhes não 
facultar o conhecimento consciente de 
tal felicidade. 

Apelo para todos os corações bem 
formados, para que auxiliem na 
medida do possível esta utilíssima 
Instituição. 

Indubitavelmente, ela tem sido e é 
abençoada por Deus, pois só a Infinita 
Misericórdia, Bondade e Justiça do Pai 
Eterno, poderiam inspirar aos seus 
fundadores, tão nobre e profícuo 
procedimento. 

Joaquim Guerrinha 

O JORNAL, 06. 02. 1936 , Pág. 2 
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Quem sabe! Algumas frases mais directas desta carta, terão gerado uma certa fricção entre Guerrinha e o 
Clero madeirense, razão daquele “qui pro quo” na crítica ao Concerto… 

“Há muita gente que imagina que o Cego é destituído de todo o sentimento religioso, porque o não vê frequentar 
assiduamente a Igreja. Julgar pelas aparências é sempre um erro crasso. (…) Modificai, pois, o erróneo conceito que fazeis 
do Cego; averiguai primeiro e concluí depois! ” 
 

A  a c ç ã o  d o  “ R o t a r y  C l u b ”  n o  a u x í l i o  a o s  c e g o s  

Já não há quem, em todo o nosso país, ignore os relevantes serviços que o Rotary Club, incansavelmente vem 
prestando à instrução. É igualmente do conhecimento geral, a acção benéfica que a todos os humildes se estende e que a 
todas as instituições de ensino dispensa. 

Não é meu propósito escrever aqui a elevada finalidade desta humanitária Associação (nem para tal tinha 
competência); o que pretendo frisar é o desvelado carinho com que o Rotary Club tem sempre olhado a classe invidente. 

Em Lisboa, o Rotary Club, com a iniciativa das «Bengalas brancas», modificou imensamente as condições de vida 
dos privados da vista; a essa inovação não ficou indiferente o Rotary Club do Funchal, promovendo também em toda a 
ilha a sua distribuição. Nós, cegos, não somos tão gratos ao Rotary Club pela dádiva da «Bengala branca», como pelo 
seu significado. 

É que a «Bengala branca» não nos foi dada apenas para que fossemos mais acarinhados pelo público; se a sua 
aplicação se limitasse somente ao auxílio que nos prestam, ao desviarem-nos de qualquer obstáculo, o beneficio, em si, 
seria pura e simplesmente o mesmo que o pedinte usufrui da caridade pública, e isso não seria admissível para os 
bondosos corações de aqueles, que dão com a mão direita o que entendem, sem que a esquerda tenha conhecimento. 

Se, em vez de considerarmos o elementaríssimo auxílio que, neste caso, constituirá para nós tal oferta, e o 
apreciarmos como um feliz embrião de progresso, o passo dado representa alguma coisa de importante. A vantagem que 
no uso da «Bengala branca» encontramos, é indubitavelmente grande, visto caminharmos mais confiada e 
apressadamente, o que nos permite maior expansão à nossa vida de profissionais. Sob o ponto de vista intelectual, 
acaricia-nos o espírito a satisfação de Portugal se encontrar, neste ponto, equiparado aos países onde ela se usa. É já 
um precioso incentivo a novos cometimentos que não duvidaremos empreender, seguros de que o «Rotary Club» estará 
ao nosso lado, certos de que, com tão dedicados auxiliares, a vastíssima obra de reorganização do ensino aos cegos terá 
de começar. 

Diz-nos isso a «Bengala branca», atestou-o já o Exmo. Sr. Prof. Cruz Felipe na sua conferência «Os Cegos perante a 
Sociedade», por ele pronunciada na «Sala do Algarve», da Sociedade de Geografia, em 11.12.1935, e confirma-o a 
louvável atitude do «Rotary Club» do Funchal, patrocinando a realização do meu concerto em beneficio do Instituto de 
Cegos «Luz nas Trevas», desta cidade. Este Instituto já tem, por vezes, sido alvo da benemerência do «Rotary Club»; 
entre os muitos benefícios recebidos, conta-se o oferecimento de uma máquina de escrever, que de muito tem servido 
para o bom regulamento da escrituração deste estabelecimento de ensino, bem como, por várias vezes, géneros 
alimentícios. 

São benefícios que não podem olvidar-se e é bem natural a gratidão dos internados, bem assim a que me leva a 
escrever estas linhas, em que não encontro vocábulos capazes de exprimir o que sinto. 

É a vós, arautos do Bem, que eu me dirijo, apelando para a vossa inequívoca generosidade a fim de nos ajudardes na 
campanha contra o analfabetismo em que jazem cerca de 95 por cento dos cegos existentes em Portugal! 

É a vós, pioneiros da filantropia, que eu peço auxílio para que se não inutilizem os esforços do meu grande amigo 
João Joaquim de Jesus, para a manutenção da Escola “Luz nas Trevas”! Sei que não rogo em vão, pedindo-vos o 
amparo para a nascente Instituição, porque nunca vos escusais a prestar o vosso concurso a obras de reconhecida 
utilidade. 

Esta, tendo-vos por protectores, progredirá rapidamente, e seus internados darão publicamente provas do seu 
desenvolvimento. Assim, a Escola, hoje quase impossibilitada de produzir qualquer coisa de grande utilidade, será 
amanhã o amparo dos cegos madeirenses habilitando-os capazmente para o porvir, dando-lhes a máxima alegria que 
anseiam: 

A  d e  s e  g o v e r n a r e m  h o n r a d a m e n t e ,  s e m  s e  v e r e m  c o a c t o s  a  e s m o l a r  o  s e u  p ã o !  
Tem sido este o meu pensamento constante depois que saí do Instituto “Branco Rodrigues”, onde fui educado e estive 

doze anos. Felizmente, tenho podido viver sem esmolar. Mas se não tivesse sido auxiliado pelo Rotary Club poderia dizer 
isso hoje? 

É a razão porque, ao falar com qualquer Rotário, mesmo que o não conheça, sinto por ele afeição e veneração, 
porque cada um deles é a personificação do altruísmo, porque, unidos por laços de indissolúvel amor ao próximo, 
praticam o bem por um modo tão delicado, que o protegido não fica vexado ao receber das suas mãos o beneficio. 

A propósito, citarei um caso que jamais esquecerei, passado comigo e que me não cansarei de o apregoar: 
Quando pensei em concorrer ao prémio do Conservatório, faltavam-me os recursos para tal empresa. O Exmo. Sr. 

Prof. Cruz Felipe, que se digna ser meu grande amigo e benfeitor, apresentou aos seus colegas rotários a minha ideia, 
que foi amistosamente acolhida. Deferindo o meu pedido, enviaram-me uma carta que começava assim: 

« J u n t o  e n v i a m o s  o  d o n a t i v o  d e  7 0 0  e s c u d o s ,  e t c . » .  
Na carta, lida pelo Secretário, o Exmo. Sr. Engenheiro Bastos, foi modificada a palavra «donativo», que passou a ser 

«importância». Esta mudança, foi talvez feita para tirar a esta ajuda todo o carácter de auxílio, como podendo vexar-me. 
Não é atraente e simpática uma instituição, cujos membros procedem tão generosamente para com o próximo, 

praticando a Caridade, não como vulgarmente se usa, mas como um «Dever Sagrado», que não melindra, pois é a 
Caridade inspirada na Solidariedade pura? 

Espíritos deste quilate não abundam, infelizmente. São esses que desmentem as palavras de Camilo: 
“O homem é, de sua natureza, mau!…” 
São esses que eu desejaria, do fundo do coração, ver associados à obra da Escola de Cegos desta cidade, para a 

transformar numa Instituição que possa mostrar aos Madeirenses que o cego não é um «ente inútil», que o cego não é, 
como se pensa na generalidade, um «ente destituído das faculdades mentais». 

Joaquim Guerrinha 
DIÁRIO DA MADEIRA, 9. 2. 1936, págs. 1 e 5 
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Esta Carta , que veio a lume no “Diário da Madeira”, é simultaneamente um elogio público ao tipo de 
intervenção social do Rotary Club, quer do Funchal, quer de Lisboa e também um apelo à prossecução da sua obra. 

Guerrinha louva a acção humanitária dos Rotários, não só em prole das Instituições ligadas à Instrução, 
como junto de todas as pessoas humildes que vivem privações, como também dos deficientes visuais. Deu destaque 
a iniciativas como a da “Bengala Branca”, aos patrocínios (Concurso a Prémio e Concerto no Arriaga) e ainda a 
diversas ajudas pontuais no Instituto “Luz nas Trevas”… 

O apelo tem um alcance futuro. Pede, directamente, a intervenção do Rotary Club do Funchal, para que 
aquele Instituto tenha o seu apoio e possa, assim, progredir e gerar felicidade nos deficientes visuais que a ele se 
acolham. 

“São esses (Os Rotários do Funchal) que eu desejaria, do fundo do coração, ver associados à obra da Escola de 
Cegos desta cidade, para a transformar numa Instituição que possa mostrar aos Madeirenses que o cego não é um ‘ente 
inútil’, que o cego não é, como se pensa na generalidade, um ‘ente destituído das faculdades mentais’.” 

Entretanto, em Lisboa, também se noticiam os êxitos de Joaquim Guerrinha no Funchal, através do 
BOLETIM DO ROTARY CUB DE LISBOA, que reproduz, na íntegra, todas as notícias publicadas pelo DIÁRIO 
DA MADEIRA, entre 10 de Janeiro e 13 de Fevereiro de 1936, que o leitor poderá reler nas páginas anteriores. 

Limito-me a transcrever aqui apenas o texto que introduz todas essas notícias as quais, obviamente, não 
repetirei: 

“O Clube do Funchal continua a sua acção dominadora pelo carinho e pelo bem. 
Nos nossos boletins anteriores muito temos dito da intensa actividade deste Clube, mas não podemos deixar de 

fazer referência à carinhosa dedicação que dispensou ao cèguinho Joaquim Guerrinha, artista de alto merecimento. 
Temos presente uma carta de Guerrinha em que nos relata, profundamente agradecido, todas as gentilezas de que 

foi alvo por parte do Rotary do Funchal, por ocasião do seu concerto no Teatro Arriaga. 
Pelas notícias do Jornal Diário da Madeira se pode, de facto, aquilatar do interesse que despertou o valor artístico 

de Joaquim Guerrinha e, por isso mesmo, devem estar satisfeitos os Clubes do Funchal e de Lisboa pelo concurso que têm 
prestado a tão simpático artista que, apesar de pobre, quis que os lucros do seu Concerto revertessem para o Asilo dos 
Cèguinhos Luz nas Trevas, do Funchal. Foi um acto magnânimo que muito se coaduna com o espírito rotário, que levou os 
Clubes do Funchal e de Lisboa a dispensarem todo o seu carinho a Joaquim Guerrinha. 

E; para que fiquem arquivadas estas notícias, com a devida vénia, aqui as transcrevemos, aproveitando o ensejo de 
patentear ao Diário da Madeira o nosso reconhecimento pelas atenções com que distinguiu o artista-cego.” 

BOLETIM MENSAL DO ROTARY CLUB 
MARÇO DE 1936, REUNIÃO DO DIA 27, IDEM, IBIDEM 

O outro eixo da intervenção de Guerrinha na Madeira está ligado à escolarização dos alunos do Instituto. 
Enquanto reside na Ilha, colabora nessa missão a par do seu amigo e ex-colega João Joaquim de Jesus. 

Referências a este trabalho didáctico, encontramo-las em 1938 quando, em Évora, num Jornal daquela 
cidade, reedita a Série de dezasseis Artigos sobre “OS CEGOS ATRAVÉS DOS TEMPOS”: 

“Estando há dois anos no Funchal,(…) 
Ocupava-me, então, a leccionar um pequeno número de cegos, alunos de uma modesta Escola, fundada nessa 

cidade em Janeiro de 1932, por um colega meu, que, apesar de muitíssimo pobre, desejava proporcionar aos seus colegas de 
cegueira, o maior bem estar possível, dando-lhes pela educação e pelo desenvolvimento táctil, a consolação de poderem ler e 
escrever, prazer esse que não há meios de fortuna que o possam exceder. 

Encontrando-me também nessa escola, não podia deixar de lhe emprestar toda a energia de que pudesse dispor e, 
por isso, tentei, em artigos feitos segundo os meus poucos conhecimentos, fazer a máxima propaganda possível dessa humilde 
e simpática Instituição.” 

 (DEMOCRACIA DO SUL, 24. 02. 1938, Pág. 4, J. G.) 

Uma das vertentes lectivas de Guerrinha, presume-se que seja o ensino do Piano, instrumento 
provavelmente oferecido ao Instituto, mediante diligências dos Rotários, como ele próprio parece sugerir: 

“Vemo-nos coactos a permanecer de braços cruzados, (…) depois de tantas provas de boa vontade da parte do 
Rotary Club, os internados começam já a aprender Piano, com a avidez natural de um desempregado que procura um modo 
honrado de ganhar a vida.” 

“OS CEGOS ATRAVÉS DOS TEMPOS” 
13. A CULTURA DOS CEGOS EM PORTUGAL 

(DIÁRIO DA MADEIRA, 29. 03. 1936,  Pág. 4, J. G.)  

Apesar de tantas actividades – lectivas, literárias e artísticas, Guerrinha ainda dispunha de tempo 
para alguns momentos de lazer: 

→ Uns, vividos em sã camaradagem, com rapaziada da sua idade… Ele mesmo os testemunha, em 
curtas referências que se podem ler numa outra série de Artigos que escreve em Évora, em 1938, sobre a Psicologia 
Experiencial da Pessoa Cega, ao abordar o tema “Temeridade”. Aliás, quer por estes Artigos, quer pelo teor de 
algumas notícias já aqui divulgadas, quer ainda por testemunhos orais, Guerrinha movimentava-se com perfeito à 
vontade nas ruas do Funchal, tendo-se integrado na vida da cidade melhor do que muitos naturais. Assim o 
confirma Carlos Isidoro de Jesus, o irmão mais novo de João Joaquim, hoje com oitenta e um anos: 
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“O Guerrinha não tinha problemas. Não precisava de companhia; andava sempre sozinho por aqui e por ali … 
Logo que chegou ao Funchal, parecia ele que sempre estivera habituado àqueles trajectos… pois deslocava-se com grande 
desembaraço por ruas e becos…Tinha um extraordinário sentido de orientação! Era ele, quantas vezes, que incutia coragem 
aos outros! Eu era garoto, mas lembro-me muito bem!” 

CARLOS ISIDORO DE JESUS 

“Na Ilha da Madeira, onde há precipícios com dezenas e centenas de metros de profundidade, conheci alguns cegos 
que não duvidavam atravessá-los, apesar de ser difícil transitar por eles, porque, quando alguém passava, corria o risco de 
escorregar. (…) 

Um dia, um colega meu, indo comigo dar uma volta pelo Funchal que, então, tinha as principais ruas em obras, deu 
uma canelada num automóvel. Sempre que saía comigo, a sua única preocupação era não ir de encontro a outro automóvel. 

Outra vez, ouvimos dizer: 
_ Tomem cuidado, que está aí a ribeira!. Ele ficou com tanto medo de tomar um banho na ribeira, que não mais 

quis sair comigo. Não obstante, sabia perfeitamente que, da água, nos separava um grande muro.” 

“PSICOLOGIA EXPERIENCIAL  DO CEGO” 
8. A TEMERIDADE 

NOTÍCIAS D’ÉVORA, 05. 05. 1938, Pág.2, J. G. 

Esse extraordinário sentido de orientação que Guerrinha possui e põe, naturalmente, a funcionar no seu 
próprio interesse e no de outros companheiros, serve-lhe de tema a dois Artigos da citada Série “PSICOLOGIA 
EXPERIENCIAL DO CEGO” que publica dois anos mais tarde, em Évora. 

Vejamos como inicia o segundo desses Artigos: 

“Quando nos é necessário ir para qualquer cidade, vila ou aldeia, o nosso primeiro cuidado é saber o nome da rua 
e o número da casa onde nos fixamos.(…) 

Ao pretendermos conhecer a terra, perguntamos o nome de todas as ruas por onde passamos e delineamos no 
cérebro uma espécie de mapa topográfico, no qual se apresentam nitidamente as ruas, com as particularidades que mais nos 
interessam: se têm ou não passeios, se são largas ou estreitas, etc. As casas não figuram nessa espécie de mapa, por nos ser 
impossível precisar-lhes a estrutura. Há, contudo, algumas, que gravamos nesse mapa, mas, na maior parte dos casos, é o 
interior da casa que nele desenhamos e não o exterior. 

No reconhecimento que desejamos fazer de qualquer terra, a nossa atenção concentra-se especialmente na parte 
central, donde partem as artérias para quase todas as direcções. Conhecido o centro, em breve nos familiarizamos facilmente 
com o resto.” 

“PSICOLOGIA EXPERIENCIAL DO CEGO” 
1111..  AA  OORRIIEENNTTAAÇÇÃÃOO  ((CCOONNCCLLUUSSÃÃOO))  

NOTÍCIAS D’ÉVORA, 11. 06. 1938, Pág. 2, J.G. 

→ Outros momentos de lazer em ambientes mais recatados, onde consegui chegar através de escassos 
testemunhos orais, bastante deficitários, é certo, pela idade e pela doença dos familiares que mos prestaram. 

Quase sempre, ao fim da tarde, Guerrinha e o amigo João Joaquim visitavam a casa de D. Bela e de sua 
Irmã D. Carolina, senhoras que se dedicavam de alma e coração ao Instituto, numa entrega absoluta, 
desempenhando mesmo, voluntariamente, funções administrativas; aquela, em particular, geria toda a burocracia. 
Disso, é testemunho um artigo do Diário da Madeira, onde, por detrás do articulista se escondem as palavras de 
João Joaquim de Jesus, e se relata a visita do Sr. Governador Civil ao Instituto de Cegos “Luz nas Trevas”, cuja 
inauguração oficial ficaria marcada para o Domingo de Páscoa desse ano, 27 de Março de 1932. 

Ainda criança, o meu Tio João (parentesco que a seu tempo explicarei) contou-me que nutria por D. Bela 
uma paixão platónica, por isso, nunca consumada. 

 

O INSTITUTO DE CEGOS DO FUNCHAL  

“Com o auxílio das nossas Corporações Administrativas, 
em maior escala da Junta Geral do Distrito que forneceu do 
Lazareto Gonçalo Aires quase todo o mobiliário existente no 
Instituto, e com a ajuda valiosíssima de particulares em cujo 
número se contam distintas senhoras da melhor sociedade 
desta terra, foi possível ao Sr. João Joaquim de Jesus, autor 
da iniciativa e inteligente director da nova casa de caridade, 
realizar a sua abertura, (…) 

Para isso muito tem contribuído a dedicação e acrisolado 
carinho pelos cegos, de duas senhoras: 

D .  B e l a  P e r e i r a  d e  C a n h a  e  s u a  i r m ã  
D .  C a r o l i n a  A m é l i a  d e  C a n h a , 

cujos relevantes serviços em prol da fundação do Instituto, 
quer como propaganda, quer como auxílio material e 
monetário ultrapassam toda a expectativa. 

A primeira daquelas beneméritas, a quem o Sr. João 
Joaquim de Jesus, com justiça, dá o honroso tratamento de 
fundadora da Instituição que, em boa hora, criou entre 
nós, tomou a si o encargo de dirigir o serviço estranho ao 
ensino que, no Instituto se ministra, com notório 
aproveitamento dos educandos. (…) 

A inauguração oficial do Instituto de Cegos “Luz nas 
Trevas” deve fazer-se no próximo mês de Março , em 
domingo de Páscoa, (…) 

DIÁRIO DA MADEIRA, 20 DE JANEIRO DE 1932 
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Ora … os dois cavalheiros, por entre um chá ou um café, tinham assim oportunidade para actualizar a 
conversa e as notícias, de acordo com a sua percepção intelectual e os limites que impunha a finura de trato com 
duas damas! Além do mais, havendo nesta casa um Piano, nem precisamos de um grande esforço de concentração 
para concluir que Guerrinha estaria “nas suas sete quintas”, proporcionando excelentes serões e fazendo as delícias 
da sua pequena assistência, não fora a Música, no dizer de Tolstoi, “A arte que desenvolve a simpatia e a 
sociabilidade”. Neste Piano, enquanto deleitava os outros, ao mesmo tempo trabalhava e apurava a sua técnica, 
tornando-se digno das palavras veementes e acaloradas que lhe eram dirigidas após as suas actuações. 

Soube também que meu Pai terá despertado algumas inocentes paixões no seu contacto mais ou menos 
regular com algumas meninas de família… por exemplo, com uma delas, a PRIMA ALDORA,36 filha de 
MAURÍCIO, irmão da Mãe de João Joaquim. A Menina viveu algumas emoções, contrariadas e totalmente 
impedidas pela Tia, que não queria incluir na Família outra pessoa cega. 

A vida, porém, mercê de desígnios insondáveis, prega-nos partidas … e a ela, à Tia de Aldora, reservou---
-lhe uma dura prova! Assim contava minha Mãe, nos meus tempos de infância e juventude… 

Para além de outros contactos que Guerrinha, naturalmente, terá desenvolvido e, dos quais não me 
chegaram informações, é óbvio que, sobretudo pelo trabalho que desempenhou no Instituto, conheceu de perto toda 
a Família do seu colega, os Pais e alguns dos sete Irmãos, com eles se cruzando no quotidiano e partilhando 
também, de algum modo, aquela pobreza material, de que, aliás, dá conta nos seus escritos. Cite-se, por exemplo, a 
carta, já atrás incluída, que Guerrinha dirige ao JORNAL, publicada a 6 de Fevereiro de 1936, e onde ele sintetiza 
essa situação. Enfim, basta percorrer os textos e, logo se encontra, aqui e ali, referências à vida de uma Família 
que não se deixa esmagar pela escassez de dinheiro; muito pelo contrário, pressente-se espírito de iniciativa, 
ultrapassam-se obstáculos e, com calor humano e determinação, coopera-se na construção de um mundo melhor! 

“Ocupava-me, então, a leccionar um pequeno número de cegos, alunos de uma modesta Escola, fundada nessa 
cidade em Janeiro de 1932, por um colega meu, que, apesar de muitíssimo pobre (…)” 

“OS CEGOS ATRAVÉS DOS TEMPOS” 
EXPLICAÇÕES PREAMBULARES 

DEMOCRACIA DO SUL, 24. 02. 1938, Pág. 4, J. G. 

“O que deveras é lamentável é a falta de interesse que se tem manifestado por esta obra de grande originalidade, 
pois um Cego foi o seu autor. Toda a família deste meu colega tem contribuído com a sua cota parte para que a Escola 
progrida, o que até agora ainda não se tem notado muito, devido à falta de recursos com que tem lutado, e talvez continue a 
lutar, se não pensarem seriamente em a auxiliar. (…) Américo Joaquim de Jesus, DIRECTOR da ESCOLA, tem-se sacrificado 
tanto por ela, que tem chegado a despender metade dos seus proventos, prejudicando-se a si e à Família, para que seus 
pupilos não se sujeitem a maiores privações.” 

DIÁRIO DE NOTÍCIAS, FUNCHAL, 06. 02. 1936, Págs. 1 e  4, J. G. 

Conheçamos então um pouco melhor a Família deste cego madeirense, fundador do Instituto “Luz 
nas Trevas” e que aparecerá sistematizada na Árvore Genealógica Nº 4, no final da Biografia. 

JOÃO JOAQUIM DE JESUS 37 nasceu a 30 de Junho de 1883 na Freguesia e Concelho de Santana. 
Tinha a profissão de Sapateiro. Sua mulher, PACÍFICA DA CONCEIÇÃO DE JESUS,38 nascida a 13 de Março no 
Paúl do Mar – Calheta, era doméstica, embora, por vezes, trabalhasse na Casa de Bordados, no Funchal. 

Tiveram nove filhos mas, os dois primeiros, JOÃO JOAQUIM DE JESUS e AGOSTINHO JOAQUIM 
DE JESUS foram vitimados pela epidemia da Varíola, que grassava, avassaladora, por volta de l907. 

O bebé não resistiu e morreu; João Joaquim, nascido a 3 de Outubro de 1904, ao tempo com dois anos e 
meio, cegou e o seu rosto ficou para sempre marcado pelas cicatrizes dessas bexigas negras. 

Depois, até 1923, nasceram mais sete filhos. 
AMÉRICO JOAQUIM DE JESUS, veio ao mundo a 4 de Março de 1908, tendo-se tornado um elemento 

imprescindível na dinâmica e na direcção do Instituto, que seu Irmão havia de fundar. 
Seguiram-se cinco raparigas, espaçadas sensivelmente dois anos: MARIA DE LOURDES DE JESUS, 

robusta e sadia, foi a primeira menina a brindar os Pais, a 25 de Fevereiro de 1911; vem depois a CONCEIÇÃO 
DE JESUS, nascida em 1913, no dia da festa do Senhor Santo Amaro, a 15 de Janeiro, em que “por tradição … 
se comia tremoços e pão”. Era uma bebé frágil e marcada por crises de anemia, que a tornaram de saúde delicada. 

Até aqui, todos os filhos deste casamento, nasceram no FUNCHAL, na Freguesia de S. Pedro, por todos 
conhecida como a Freguesia dos “Fidalgos”. O Pai João, como Sapateiro, trabalhava a sua arte numa pequena loja 
que tinha, por baixo da casa. Porém, por contingências várias que já não consegui apurar, a vida do casal mudou 
para O PAÚL DO MAR, uma terra de pescadores donde Pacífica era natural. João, no andar inferior da casa onde 
habitavam, no Sítio da Igreja, abriu uma grande oficina, obviamente no mesmo ramo. 

Tinha trabalhadores que vinham do Funchal e foi aí que o seu segundo filho, o Américo, quando já era 
rapazito, se iniciou também na arte de Sapateiro. Foi, portanto, no Paúl do Mar que nasceram os últimos quatro 
filhos deste casal. 

 
36 Aldora terá nascido a 26 de Dezembro de 1905 e sua Mãe faleceu quando a menina tinha aproximadamente doze anos, 

pelo que passou a ser criada por sua Tia, partilhando a Família, como se de outra filha se tratasse. 
37 Faleceu no Funchal, a 7 de Setembro de 1945. 
38 Faleceu em Lisboa, a 14 de Julho de 1955. 
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Assim, a 7 de Abril de 1915, entrou neste mundo a pequena MARIA BERNARDETTE DE JESUS, que 
se veio a transformar numa linda moçoila; a 31 de Dezembro de 1917, na magnífica noite de S. Silvestre e 
envolvida numa atmosfera feérica, nasceu a GABRIELA DA CONCEIÇÃO DE JESUS, que, segundo ouvi dizer, 
“era a Menina do Papá”; a penúltima filha, EULÁLIA DA CONCEIÇÃO DE JESUS, fez-se esperar mais um ano, 
quebrando a delicada simetria que, curiosamente, marcava os partos naquela Família, de dois em dois anos, pois 
nascera a 29 de Novembro de 1920. 

E a encerrar a imensa lista de filhos, tão comum até ao primeiro quartel do século vinte, fechando o 
circuito, tal como abrira, um menino nasceu a 4 de Abril de 1923, CARLOS ISIDORO DE JESUS, o último 
rebento desta “árvore” chamada Pacífica, quando contava já 38 anos de idade.  

A Família manteve-se ainda alguns anos no Paúl do Mar, até o pequeno Carlos concluir a Instrução 
Primária, tendo depois regressado ao Funchal, não só para ele se matricular na Escola Comercial e Industrial, como 
também para acompanhar de perto o filho mais velho que, ao regressar do Instituto onde fora instruído, em Lisboa, 
procurara implementar na Capital da Ilha uma iniciativa congénere, abrindo uma Escola de Cegos. 

Foi esta imensa Família que Guerrinha encontrou, ao corresponder ao apelo do seu amigo João Joaquim. 
O Carlos, o mais novito, ainda com doze anos nos inícios de 1936, já colaborava bastante com o Irmão, dezanove 
anos mais velho do que ele, acompanhando-o aqui e ali, talvez porque, pela sua idade, estava mais disponível do 
que as Irmãs. Porém, bastante cedo veio para Lisboa, onde concluiu a Escola Comercial, para depois frequentar a 
Marinha Mercante…. 

Só a Maria Bernardette, por contingências da vida, estava em Lisboa havia já algum tempo, como pude 
aperceber-me por legendas de fotografias: Março de 1935, nos seus vinte anos; Dezembro de 1936 e, 
posteriormente, 27 de Março de 1938, em companhia dos Tios que, na verdade, acabaram por acolher quase todos 
os sobrinhos nas suas deslocações ao Continente, como a seguir se verá. 

Bernardette voltara entretanto ao Funchal, para de novo regressar ao Continente, então na companhia de 
sua Irmã Conceição, sensivelmente em 1940, pelo que Guerrinha, só deverá tê-la conhecido, nessa altura, na 
Capital. 

Quanto à Maria de Lourdes, a quem todos chamavam Mariazinha, deverá ter vindo para Lisboa com vinte 
anos, para acompanhar os mesmos Tios – TIA CLAUDINA 39 e marido, domiciliados em Lisboa, em casa própria, 
situada na Calçada de Arroios Nº 3, já que encontrei fotografias suas entre Junho de 1931 e Março de 1932. 

Posteriormente, regressa ao Funchal “perdida de saudades”. Em 1938/39 ainda se mantém por lá e só 
deve regressar definitivamente à metrópole em 1944, de novo para acompanhar a Tia até aos seus últimos 
momentos, em 1954. 

Há notícias do Américo em Lisboa, em Junho de 1931, através de uma fotografia tirada com a Mariazinha 
no Jardim Zoológico mas, pela dedicatória de outra foto tirada na Casa dos Tios, em 27 de Dezembro desse ano, 
em que, para além do casal figura a Mariazinha e uma outra Menina, percebe-se que, nessa data, ele já está na sua 
terra natal, pois pode ler-se o seguinte “recado”: 

“Para o Américo ver onde está Ela e mostrar à Mãe, Avó e todas as pessoas conhecidas.” 

João Joaquim, o JOÃOZINHO, como todos lhe chamavam, ter-se-á mantido pelo Funchal mas, pelo 
menos em 25 de Fevereiro de 1946 estava em Lisboa a baptizar uma sobrinha, que passou a ser sua afilhada e a 
quem deu o nome Bíblico de DALILA. 

As filhas mais “moças”, a Gabriela e a Eulália, mantiveram-se por mais tempo na Ilha da Madeira. 
Por ora basta de datas, estimado leitor! Aliás, penso estar a interpretar correctamente o seu 

pensamento!… Porquê tantas informações sobre a FAMÍLIA JESUS que nada tem a ver com a pessoa de 
Guerrinha?! 

De facto, aparentemente assim é, mas … prometo em breve demonstrar como o acaso une as pessoas e as 
transforma numa família alargada! 

Falta ainda dizer que, durante a sua estada no Funchal, Joaquim Guerrinha residiu no Instituto de Cegos 
“Luz nas Trevas”, a convite do seu amigo João Joaquim de Jesus, onde terá encontrado também à sua disposição 
um Piano, instrumento que, aliás, não podia dispensar. 

Era uma casa muito ampla, situada no Funchal, no Caminho da Achada Nº 66, QUINTA 
ERNESTINA, residência onde o Instituto se manteve até ao dia em que, por falta de patrocínios, teve que encerrar 
as suas portas. Ficava contígua à casa da Família do seu fundador. 

 
Não foi, no entanto, 

nesta residência que, com seis 
alunos, o Instituto abriu as suas 
portas, mas noutra, como nos 
informa o “Diário da Madeira”: 

 
39 Irmã de ANA MARQUES, Mãe de João Joaquim de Jesus (Pai), portanto sua Tia e Tia-Avó dos seus nove filhos. Casara 

em Lisboa com Daniel Joaquim Brandão, Director da Alfândega. (Árvore Genealógica Nº 4) 

“ L U Z  N A S  T R E V A S ”  
O  I N S T I T U T O  D E  C E G O S  D O  F U N C H A L  

“Longe ainda de se encontrar convenientemente preparado para o 
benemérito fim a que se destina, no respeitante a mobiliário e outros acessórios 
indispensáveis ao melhor conforto dos internados, o Instituto de Cegos “Luz nas 
Trevas”, com sede à Rua da Imperatriz D. Amélia, desta cidade, principiou a 
funcionar a 11 do corrente, com seis alunos: três internos e três externos.” 

DIÁRIO DA MADEIRA, 20 DE JANEIRO DE 1932 
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De entre as muitas referências que Guerrinha faz ao seu amigo madeirense, seleccionei uma que, pelo seu 
conteúdo, tem um alcance diferente de todas as que foram noticiadas nos Jornais do Funchal. 

“João Joaquim de Jesus é um dos cegos que sentiu bem de perto a acção benéfica de Branco Rodrigues; por isso, 
empenhado em fazer perdurar a sua memória, procura seguir as pisadas de tão ilustre tiflologista, criando uma Escola de 
Cegos nesta cidade, mas que em breve se verá obrigada a encerrar as suas portas, se a generosidade dos madeirenses não for 
em seu auxílio, enquanto é tempo. Se todos assim o seguissem, Branco Rodrigues veria, lá das regiões onde subiu, que o seu 
nobre exemplo é seguido e que os seus pupilos o não esquecem, antes procuram honrá-lo como devem.” 

“OS CEGOS ATRAVÉS DOS TEMPOS” 
BRANCO RODRIGUES 

DIÁRIO DA MADEIRA, 17 .05. 1936, Pág. 3, J. G. 

Guerrinha destaca também um pormenor que tem que ver com a correcta inserção do deficiente visual na 
Sociedade, numa tentativa de valorizar a orientação que os Directores da Escola pretendem imprimir ao 
estabelecimento: 

“Quando o aluno sai duma das escolas portuguesas, encontra-se só, a braços com a vida, sem experiência alguma, 
sem preparação para entrar em contacto com a Sociedade, que desconhece quase completamente. Apesar dos conhecimentos 
adquiridos na Escola, fica, por vezes, mal colocado, porque não sabe apresentar-se devidamente. É este problema que tem 
preocupado os directores do Instituto de Cegos “Luz nas Trevas”, desta cidade. Felizmente, nestes últimos dias, tem-se 
inscrito um apreciável número de protectores o que, se estas adesões forem mais frequentes, permitirá orientar o ensino de 
modo completamente diferente do observado nas escolas congéneres do nosso país.” 

“OS CEGOS ATRAVÉS DOS TEMPOS” 
LOUIS BRAILLE E A SUA OBRA 

DIÁRIO DA MADEIRA, 01. 03. 1936, Pág.3, J. G. 

Valoriza ainda e sublinha a forma ímpar como o segundo Director da Escola se envolve neste Projecto, a 
ponto de despertar e de pôr em prática as suas capacidades criativas: 

“Seu Irmão, AMÉRICO JOAQUIM DE JESUS, dedicou-se com afinco ao estudo do Sistema Braille. 
Depois de o conhecer perfeitamente, descobriu um engenhoso processo de imprimir livros, o que proporcionou a 

criação de uma Revista Portuguesa para Cegos, suspensa um ano após a sua publicação, por falta de meios.(…) 
Abnegações desta natureza, são raríssimas, o que é pena!” 

DIÁRIO DE NOTÍCIAS, 06. 02 1936, J. G. 
ESCOLAS DE CEGOS EM PORTUGAL 

Entretanto, envolvido de alma e coração em todas estas actividades, Guerrinha prolonga a sua estada no 
Funchal até 21 de Maio desse ano; aliás, o último Artigo da Série “Os Cegos Através dos Tempos” é publicado 
pelo Diário da Madeira, exactamente a 17 de Maio. 

Foi também pelo mesmo Jornal que foi dado conhecimento público de um Convite feito pela Direcção do 
CASINO DA MADEIRA a Joaquim Guerrinha, para mais um Concerto. 

Os três Periódicos já nossos conhecidos, continuam, no seu papel informativo, a anunciar esse evento 
para o dia 29 de Abril de 1936 como se pode avaliar, através das notícias que surgem, agora, só de véspera, 
mesmo em cima do acontecimento, uma vez que já fora ultrapassada aquela fase do insólito… do extraordinário… 
do mito… Isto é, Guerrinha já tinha sido observado, escutado e aplaudido por olhares indecisos, intensos, 
perscrutadores … e por mentes incrédulas mas expectantes, a pouco e pouco convertidas pela força do seu 
virtuosismo. 

O PIANISTA CEGO 
Joaquim Guerrinha 

a p r e s e n t a - s e  a m a n h ã  
n o  C a s i n o  d a  M a d e i r a  

A direcção do Casino da Madeira 
teve a feliz iniciativa de convidar o 
distinto pianista cego Joaquim 
Guerrinha, que há dias se exibiu no 
Teatro Arriaga com absoluto êxito, para 
um concerto naquela casa, que está 
marcado para amanhã. 

Guerrinha dispensa quaisquer 
adjectivos de reclame. 

As suas qualidades de pianista muito 
distinto foram sobejamente demons-
tradas a quando do seu concerto no 
Arriaga, onde o público, que então 
enchia completamente a casa, lhe 
tributou uma ovação. 

Os habitués do Casino vão ouvir 
amanhã um artista, que, sendo cego, 
conseguiu pelos seus incontestáveis 
méritos, um lugar de justo relevo entre 
os melhores pianistas portugueses. 

DIÁRIO DA MADEIRA, 28.04.1936, Pág.1 

Joaquim Guerrinha 
n o  C a s i n o  d a  M a d e i r a  

O distinto pianista cego Joaquim 
Guerrinha, (1.º prémio do Conservatório), 
que tão aplaudido foi quando da sua 
apresentação há meses no nosso primeiro 
teatro, vai amanhã à noite deliciar os 
«habitués» do Casino da Madeira, 
proporcionando-lhes um concerto que, 
certamente, constituirá mais um triunfo a 
juntar aos muitos que já tem obtido durante 
a sua carreira artística. 

Joaquim Guerrinha, apesar de privado 
da vista é contudo um dominador do 
teclado, executando e interpretando 
superiormente trechos que constituem 
verdadeiras provas de exame pelas suas 
dificuldades de técnica e segurança. 

O programa que noutro lugar 
publicamos é de molde a despertar o maior 
interesse pelo que é de esperar amanhã à 
noite, no Casino da Madeira uma 
extraordinária concorrência. 

DIÁRIO DE NOTÍCIAS 
Terça-feira, 28. 04.1936, Pág.4 

C A S I N O  D A  
M A D E I R A  

RECITAL DE PIANO 

No Casino da Madeira, 
realiza amanhã um concerto, o 
distinto pianista cego Joaquim 
Guerrinha, que já se exibiu no 
nosso primeiro teatro com geral 
agrado. 

Apesar da sua enfermidade, 
Joaquim Guerrinha, possui 
verdadeiro temperamento de 
artista e merece ser escutado. 

Escrupuloso na organização 
dos seus programas, interpreta os 
autores com notável correcção o 
que equivale a dizer que o 
concerto de amanhã será mais um 
triunfo para o artista e agradável 
prazer espiritual para os 
frequentadores do Casino. 

Agradecemos a gentileza do 
convite que nos foi dirigido. 

O JORNAL, 28. 04. 1936, Pág. 1 
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O pianista cego Joaquim Guerrinha 
que realiza hoje à noite um Concerto no 

“Casino da Madeira” 

DIÁRIO DA MADEIRA, 29. 04.1936, Pág 1 
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29. 04. 1936, Pág.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 DIÁRIO DA MADEIRA 
 29. 04. 1936, Pág.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
É de referir que o Diário de Notícias, ainda no dia 28, igualmente na Pág. 4, apresenta o Programa do 

Concerto em cartaz idêntico ao do Diário da Madeira. No próprio dia do Concerto, repete o Programa, com o 
mesmo grafismo, tanto em Português (Pág.4), como em Inglês (Pág. 6). 
 

CASINO DA MADEIRA 
Quarta-feira, 29 de Abril, às 22 horas 

Grande Concerto pelo 

Pianista Cego 
J o a q u i m  G u e r r i n h a  

1.º prémio do Conservatório 

Programa: 

PRIMEIRA PARTE 

1- Cantiga de amor (a pedido) ……… Viana da Mota 

2- Rondo Brillant …………………… Weber 

3- Berceuse …………………………. Chopin 

4- Marcha Militar …………………... Schubert 

SEGUNDA PARTE 

1- Nocturno IV …………………….. G. Fauré 

2- Rumores de la Caleta ………….... Albeniz 

3- Chant d’Amour …………………. Stojowski 

4- Polonaise en mi majeure …...…… Liszt 

Seguido de Música de Dança pela 

“Orquestra Nacional” 

CASINO DA MADEIRA 
Wednesday, 29th April 

at 10 p.m. 

Concert by the blind pianist  

J o a q u i m  G u e r r i n h a  

Awarded 1.º prize as a student at the Lisbon College 

of Music 

Foto  
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O Jornal não faz menção, mas, ao tecer a apreciação a 3 de Maio, pronuncia-se sobre cada número 
executado. 

Como já vem sendo hábito, ficará registado, em colunas paralelas, essa avaliação do Concerto, à excepção 
do D. de Notícias, que não se pronunciou. 
 

 

Interpretando estes comentários e comparando-os com os anteriores, parece que se renovam os mesmos 
elogios, tanto na Composição do Programa, como no ardor da execução. Desaparece apenas aquele 
deslumbramento inicial, se assim se pode chamar, pelas razões que atrás apontei. 

O Jornal até valoriza o gesto da Direcção do Casino ao convidar J. Guerrinha para um Concerto, pelo 
prazer que ele proporciona aos ouvintes: 

“ …felicitamos a Direcção do Casino da Madeira, por mais uma vez proporcionar aos seus frequentadores, 
belas horas de prazer espiritual.” 

O Diário da Madeira anuncia um novo Concerto antes do regresso do Pianista ao Continente, mas se 
assim aconteceu, os Jornais não noticiaram, a menos que se tenha realizado nalguma Sociedade Recreativa ou na 
Sede de qualquer entidade particular, sem compromissos publicitários. 

Por outro lado, é totalmente omissa a intervenção dos Rotários. 
Presume-se também que o produto deste Concerto tenha sido destinado ao próprio executante, uma vez 

que nada se declara em contrário. Assim, Guerrinha, não estará de todo desprevenido financeiramente ao reiniciar 
as suas actividades na Capital. 

Quero ainda referir uma Carta escrita por meu Pai, antes da sua partida para Lisboa, dirigida ao Círculo 
Bandolinístico da Madeira, que o Diário da Madeira teve a gentileza de publicar no dia 12 desse mês de Maio e 
que, por mero acaso, eu consegui localizar. 

Através dessa Carta pode perceber-se que os contactos de Guerrinha, na Ilha da Madeira não estão 
limitados apenas àquelas pessoas e/ou entidades até agora referidas: Rotários, Administração dos três Jornais, o 
Amigo e seus familiares, bem como um grupo restrito já mencionado episodicamente. 

É provável que a divulgação do seu nome, os seus Concertos e os Artigos nos Jornais tenham gerado à 
sua volta um círculo de amigos, cujo número não me é possível dimensionar, nem por palpite. 

Aliás, esta minha reflexão acaba por ser confirmada pelo próprio Diário da Madeira: 

(Guerrinha) “granjeou inúmeras simpatias sobretudo entre o elemento musical desta ilha”. 

V I D A  A R T Í S T I C A  

O concerto de Joaquim Guerrinha 

no “Casino da Madeira” 

Como estava anunciado, o pianista - cego Sr. 
Joaquim Guerrinha, 1.º prémio do Conservatório 
Nacional de Música, realizou anteontem no 
“Casino da Madeira” perante uma selecta 
assistência de nacionais e estrangeiros, um 
magnifico concerto que foi muito apreciado por 
todos. 

O simpático artista executou todo o 
programa, mui inteligentemente confeccionado, à 
altura dos seus comprovados méritos de pianista 
de categoria. 

Não destacando qualquer número do concerto 
de anteontem, porque todos nos pareceram 
perfeitos, julgamos fazer o melhor elogio a 
Joaquim Guerrinha a quem felicitamos por este 
seu novo triunfo na Madeira. 

Consta-nos que o distinto pianista, antes de 
deixar o Funchal, vai apresentar-se, mais uma 
vez, ao público desta cidade, com um programa 
inteiramente novo. 

DIÁRIO DA MADEIRA, 01. 05. 1936, Pág. 1 

 

 

 

Quando do seu primeiro concerto no Teatro “Arriaga”, dissemos 
possuir Joaquim Guerrinha verdadeiro temperamento artístico. Assim 
o revelou a sua execução quente e espontânea accionada por másculo 
sentimento. Esta opinião radicou-se no concerto de anteontem no 
Casino da Madeira. 

Joaquim Guerrinha apresentou um programa de valiosa literatura 
pianística e notável dificuldade técnica, dele se desempenhando de 
maneira a merecer com justiça os aplausos da assistência. Deveras 
interessante a maneira como depois da Berceuse, de Chopin, atacou a 
difícil Marcha Militar, de Schubert, no final da primeira parte e, 
igualmente, idêntica transição dinâmica, na segunda parte com a 
escabrosa Polonaise em Mi Maior, de Liszt, depois de Rumores de la 
Coleta, de Albeniz, e Chant d’ Amour, de Stojowski. 

Como se vê, Joaquim Guerrinha é um pianista de fôlego que se 
abraça a obras de grande responsabilidade técnica e interpretativa. 

Por esse motivo, e pela maneira como se houve neste concerto, 
endereçamos-lhe as nossas felicitações, da mesma maneira como 
felicitamos a Direcção do Casino da Madeira, por mais uma vez 
proporcionar aos seus frequentadores, belas horas de prazer espiritual. 

Renovamos os nossos agradecimentos pela gentileza do convite que 
nos foi enviado para este concerto 

O JORNAL, 03. 05. 1936, Pág. 1 
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E, é nesse contexto, que recebe um convite para assistir a um Ensaio de uma ORQUESTRA DE 
PALHETA, o que, de imediato, o transforma num Comentador de Arte, na área Musical, como se pode verificar 
a seguir: 

Entretanto, Guerrinha prepara-se para a partida e promete regressar no ano seguinte, quem sabe se, 
porque o coração lhe fica preso no Funchal, se porque o seduz a expectativa de novos Concertos, se ainda porque 
pretende continuar a colaborar com o amigo na revalorização do Instituto “Luz nas Trevas” ou, o mais provável, 
por todos estes apelos em simultâneo… 

Pelo Paquete Lima, JOAQUIM GUERRINHA sai da Madeira às 10 H. do dia 21 de Maio e atraca 
em Lisboa, pelas 15 H do dia 23. 

J O A Q U I M  G U E R R I N H A  

Pelo paquete “Lima” retira hoje para a Capital o distinto 
pianista e nosso amigo Sr. Joaquim Guerrinha que veio de 
propósito à Madeira realizar alguns concertos, demorando-
se uns meses nesta cidade onde granjeou inúmeras simpatias 
sobretudo entre o elemento musical desta ilha. 

Joaquim Guerrinha, 1.º prémio do Conservatório 
Nacional de Música e cujos méritos artísticos ficaram 
sobejamente comprovados nos recitais levados a efeito no 
Teatro “Arriaga” e “Casino da Madeira”, pensa visitar, de 
novo, o Funchal em princípios de 1937, contando nessa 
altura realizar aqui mais alguns concertos que, estamos 
certos, serão aguardados com o interesse que merecem. 

Durante a sua estadia entre nós, o apreciado pianista 
cego, que além de bom músico é bastante inteligente e 

instruído, dedicando-se desde muito novo, pela Conferência 
e na imprensa, a uma intensa propaganda da Causa Tiflófila, 

escolheu o nosso jornal para a publicação duma série de 
artigos, versando aquela matéria e sob o título de 

“A VIDA DOS CEGOS ATRAVÉS DOS TEMPOS”, 
escritos estes que têm sido muito apreciados. A Joaquim 
Guerrinha, a quem agradecemos os seus cumprimentos de 
despedida, desejamos uma óptima viagem e todas as 
felicidades na sua triunfal carreira artística, ao mesmo 
tempo que nos confessamos gratos pela interessante 
colaboração oferecida ao “Diário da Madeira”. 

* 
Joaquim Guerrinha solicitou-nos o favor, que 

gostosamente cumprimos, de, por intermédio deste jornal e 
por não o poder fazer pessoalmente, apresentar os seus 
agradecimentos e despedidas a todas as pessoas que nesta 
cidade o honraram com a sua amizade e, dum modo especial, 
aos Ex.mos Rotários do Funchal que o distinguiram com 
tantas e valiosas finezas que, esquecê-las neste momento, 
seria ingratidão imperdoável. 

A todos os madeirenses em geral, deseja o artista que 
também transmitamos os seus cumprimentos de despedida. 

DIÁRIO DA MADEIRA,21. 05. 1936, Pág.1 

C í r c u l o  B a n d o l i n í s t i c o  d a  M a d e i r a  

C a r t a  

Acedendo, com muito prazer, ao amável convite de um amigo, fui na passada Quinta-feira a um ensaio do grupo regido 
por Carlos Santos. Das 21 às 22 horas, o tempo correu veloz, quase sem que eu desse por tal, pois a deliciosa hora de arte 
que tão gentilmente me proporcionaram, deixava-me deveras maravilhado, não só por apreciar muito a música, mas 
porque aquela esplêndida Orquestra de Palheta excedeu em muito a minha expectativa. 

Sem lisonja de espécie alguma as obras de responsabilidade que ouvi, primorosamente executadas, revelam 
nitidamente a elevada dose de conhecimentos estéticos que possui o seu distinto regente. 

O modo como os elementos atacam as partes imponentes de qualquer peça, é incontestavelmente magistral, atingindo 
especialmente em Wagner, o cunho da sua magnifica preparação. 

Wagner, compositor sublime, traduzido em instrumentos de palheta, chega a parecer incrível; mas este grupo dá-nos 
perfeitamente a ideia do genial polifonista, quer nos subtis pianíssimos, quer nos estrepitosos acordes que nos transportam 
a regiões paradisíacas, sugestionando-nos pelo magnético poder das suas maravilhosas combinações harmónicas. 

Interpretando impecavelmente tão belas páginas, o grupo de Carlos Santos é uma viva demonstração de que em 
Portugal ainda se cultiva esmeradamente a orquestra de palheta, e pena é que os mal coordenados grupos do Continente 
não tenham oportunidade para apreciar devidamente a estrutura desta, por todos os motivos perfeita, quer na escolha dos 
componentes do grupo quer ainda na distribuição dos instrumentos e na rigorosa selecção de interessantes programas. 

Ao ouvir-se um trecho, não se nota o ruidoso palhetar que é tão frequente em quase todos os grupos a esmo espalhados 
pela nossa Capital. As notas são feridas tão subtilmente que o trinado é extremamente correcto; a dificuldade que muita 
gente experimenta ao procurar subir às diferentes posições, é por estes artistas vencida com relativa facilidade, e é quase 
imperceptível a deslocação da mão sobre o braço, ou dos dedos no ponto do instrumento. 

Em suma: Carlos Santos é em tudo digno dos maiores encómios; para ele e para todos os componentes do seu grupo, 
as minhas sinceras felicitações acompanhadas pelos calorosos votos que faço para se apresentarem no Continente, onde 
(ouso dizê-lo), merecidos triunfos os aguardam. 

DIÁRIO DA MADEIRA, 12. 05. 1936, Pág. 4 
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Uma vez no Continente, novos desafios o esperavam. 
Em ligeira retrospectiva, o ano de 1935, na Associação, fora particularmente agitado, conforme 

Guerrinha descreve na sua Monografia “História Geral da Associação de Beneficência Louis Braille desde a sua 
Fundação”. 

Guerrinha, que abandonara a Comissão de Iniciativa e Melhoramentos, passou a integrar a recém criada 
Comissão de Propaganda. Nomeado depois Primeiro Secretário da Direcção, veio a ceder o seu lugar nessa 
Comissão a António Oliveira, apesar de a ela continuar ligado como delegado da Direcção. 

Ausentando-se para a Madeira, urgia desligar-se de todos os cargos na Colectividade. 

“Como Joaquim Guerrinha tinha convidado o Senhor Professor José da Cruz Filipe a pronunciar uma Conferência 
sobre Cegos na sala Algarve da Sociedade de Geografia, só depois da sua efectivação, em 11 de Dezembro, apresentou a sua 
demissão, sob o pretexto de que era forçado a ausentar-se, em razão dos seus afazeres profissionais.” 

“HISTÓRIA GERAL DA ASSOCIAÇÃO DE BENEFICÊNCIA 
LOUIS BRAILLE DESDE A SUA FUNDAÇÃO”, CAPÍTULO VI, IDEM 

Um observador atento, ao consultar a PARTE III deste livro, poderá compreender melhor a razão pela 
qual Guerrinha é bastante pródigo em palavras, relativamente à problemática associativa no ano de 1936. Apenas 
refere o rescaldo do caso “Henrique Cardoso” e a dissolução da Comissão Central de Propaganda. 

“No entretanto a Comissão Central de Propaganda dissolvia-se em fins de Dezembro de 1936, (…)” 
IDEM, IBIDEM 

Com o seu regresso, não refere quaisquer responsabilidades nesse ano, na Associação, talvez porque 
outras funções o envolvam totalmente, já que, nem um mês passado, dá um novo Concerto no GRÉMIO LÍRICO 
PORTUGUÊS, situado no PALÁCIO PALMELA, ao Calhariz - Travessa das Mercês, Nº 3, notícia que captei no 
Boletim dos Rotários e que me levou à procura exaustiva nos Jornais da época. 

“Carta do invisual Joaquim Guerrinha a enviar bilhetes para um concerto que vai realizar no próximo dia 19, no 
Grémio Lírico Português.” 

BOLETIM MENSAL DO ROTARY CLUB 
9. 06. 1936 (LEITURA DO EXPEDIENTE) 

 

C o n c e r t o  p e l o  p i a n i s t a  c e g o  
JOAQUIM GUERRINHA 

O distinto músico Joaquim Guerrinha, consagrado pelo 
Conservatório com um dos seus mais altos prémios e que, 
há tempos, realizou no Funchal dois admiráveis concertos, 

apresenta-se ao público, no próximo dia 19 às 21 e 30, 

N O  G R É M I O  L Í R I C O  P O R T U G U Ê S  
executando um inteligente programa de música clássica, com 
composições de Bach, Beethoven, Schumann, Chopin e 
Liszt. 

Os poucos bilhetes que restam estão à venda na Casa 
Sassetti, Salão Neuparth e no Grémio Lírico. 

DIÁRIO DE LISBOA, 16  06. 1936, Pág. 9 

A MÚSICA 

Concerto Joaquim Guerrinha 

Este pianista que é cego, apresentou-se no salão nobre 
do Grémio Lírico, num programa de responsabilidade em 
que fez admirar os seus excepcionais dotes musicais. É 
lindo, mas não é espantoso que tenha uma visão interior 
cheia de vida, de sinceridade; o que é espantoso, é que 
tenha uma técnica que lhe permita exteriorizar essa visão. 

Nós bem sabemos, a mão, os dedos devem conhecer a 
distância e ter firmeza nas posições; mas vai uma margem 
que é um precipício entre conhecer essa distância e ter essa 
firmeza com o auxilio rápido e discreto da vista, ou sem 
este auxilio. É sabida a tendência dos cegos pela música, 
onde têm a consciência que falta a muitos que vêem, de que 
existe um universo não só de emoções mas também de 
formas e cores. É conhecida a sua perseverança, os seus 
dotes de memória. 

O que é muito mais raro é que possam atingir a carreira 
de concertista, justamente pelo arrojado das exigências 
técnicas. 

DO PROGRAMA EM QUE  

O  C O N C E R T I S T A  J O A Q U I M  G U E R R I N H A  

s e  f e z  o u v i r  a g o r a ,  
gostámos em espec ial  de  toda a primeira  parte:  

Abertura da 28ª cantata de Igreja de Bach - Saint-Saëns e 
Sonata «Clair de Lune», de Beethoven. 

Da terceira parte, «Tabatière à Musique» de Liadoff e 
Scherzo em si bemol menor de Chopin. 

Figuravam ainda os Estudos Sinfónicos de Schumann, o 
«Chant d’amour» de Stojowski, o 4.º Nocturno de Fauré, os 
«Rumores de la Caleta» de Albeniz, e os «Jeux d’eau à la 
Ville d’Este» de Liszt. 

Ninguém no-lo disse, contudo, é natural que Joaquim 
Guerrinha tenha ainda mestre e um bom mestre. Mas tem já 
personalidade na emoção, que é calorosa, como acima 
frisámos, e a sua concepção é vigorosa e nítida. 

Foi aplaudido com carinho e vivo entusiasmo. 

DIÁRIO DE LISBOA, 24. 06.1936, Pág.15 
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Onze dias após este novo êxito, Guerrinha, como sinal de gratidão para com os ROTÁRIOS, 
disponibiliza-se a abrilhantar, com um Concerto, as festividades que iriam marcar A PRIMEIRA REUNIÃO 
MAGNA daquele Clube filantrópico, a decorrer na CURIA. através de um Concerto a incluir no PROGRAMA. 

Não sabemos como, nem com quem se deslocou…O que se sabe, isso sim, é que ficou profundamente 
marcado pelo isolamento a que se viu forçado, sem conhecer a região e impossibilitado de frequentar os 
riquíssimos salões dessa estância turística, onde a Família Rotária confraternizava. 

A sua presença nos convívios e nos passatempos seria uma nota dissonante… Então, no seu recolhimento 
forçado, dedicou-se intensamente à escrita, preparando Artigos, Conferências, Palestras que, provavelmente, veio a 
utilizar mais tarde, na sua dinâmica associativa. Colhi esta informação no Dr. Isidro Rodrigues que recordou alguns 
desabafos que o meu Pai tivera com ele. 

Guerrinha, na sua Conferência “O PAPEL DAS ASSOCIAÇÕES E A ACÇÃO DAS ESCOLAS”, aborda este 
assunto de uma forma muito discreta quando alude às diligências que ele próprio fez em 1947, em nome da 
Associação, indo pessoalmente apresentar ao Ministro do Interior, uma Exposição que preparara sobre a 
ORGANIZAÇÃO NACIONAL DOS CEGOS DE ESPANHA. 

“Sua Excelência atendeu tão bem o nosso pedido, que nomeou imediatamente uma COMISSÃO para ir estudar o 
assunto a ESPANHA – Comissão presidida pelos senhores doutores (…) 

Ainda fui convidado a ir, mas os meus encargos familiares, as minhas condições de indumentária, a dificuldade de 
me fazer substituir nos empregos e, porque não dizê-lo também, a circunstância de ser forçado a estar tantos dias em contacto 
com individualidades tão importantes e, completamente alheias ao meu convívio habitual, impediram-me, em primeiro lugar, 
de aceitar. E ainda é preciso notar que, de todos esses elementos, eu só não conhecia o Presidente da Comissão. 

O que sucedeu há 32 anos, não se repetiria agora mas, justamente nessa altura, é que se impunha que tal não 
sucedesse!” (*) 

Ao incluir esta Conferência na Terceira Parte do livro, preparei a nota de rodapé 134, exactamente a 
propósito desta descrição que o meu Pai fez, e onde ele se demarca, de forma clara, “daquilo” que “justamente 
nessa altura se impunha que não sucedesse!” E, posto que a Biografia está a ser trabalhada separadamente das 
restantes partes e que o leitor poderá optar por uma leitura parcial deste trabalho, permito-me citar aqui um excerto 
dessa nota: 

(*)“Provável referência ao período de tempo em que Joaquim Guerrinha esteve na CURIA –  na Primeira Reunião 
Magna dos Rotários – 27 e 28 de Junho de 1936, saindo do quarto do Hotel apenas para, como MÚSICO, deliciar a 
Assistência com o Concerto que se propôs apresentar e lá regressando de imediato, por não ter havido sensibilidade para lhe 
disponibilizarem um braço amigo na deslocação.” 

Foi também através da Publicação Mensal dos Rotários que, no Suplemento ao Boletim do Mês de Maio, 
vi incluído o Programa das Festas para essa Reunião Magna, o que motivou nova procura, também ela exaustiva, 
sobretudo nos Jornais do Centro e Norte do País, que seria lógico pronunciarem-se sobre tão grande acontecimento. 

Nessa óptica, analisei com detalhe o SEMANÁRIO REPUBLICANO “A IDEIA LIVRE” – ANADIA 
por ele próprio se intitular “O Defensor dos Interesses da Bairrada”. Contudo, nada encontrei que aludisse à 1ª 
Reunião Magna Rotária. Vi apenas referidas as Termas do Concelho, com particular destaque para a Curia, em 
riquíssimas páginas de encantar… pela literatura e pela imagem. 

Para ilustrar a dimensão quase paradisíaca que, ao tempo, se atribuía às Termas da Curia, permito-me 
citar duas pequenas frases – uma, como legenda de fotografias; outra, publicitária. Quanto a mim, sintetizam bem 
toda a auréola criada a propósito dessa estância turística: 

“A Curia no século passado era um diamante em bruto, 
perdido a um recanto da Bairrada. Hoje é um Brilhante da 
mais pura água, trabalhado pelos mais hábeis joalheiros.” 

“ N A  C A L C U L O S E  R E N A L  
P R I M E I R O  A  C U R I A  

D E P O I S  O  B I S T U R I ! ”  

A IDEIA LIVRE, ANADIA, SÁBADO 25 DE JULHO DE 1936 

Penso poder afirmar que esta determinação de Guerrinha, de colaborar com um Concerto na 1ª Reunião 
Magna Rotária, deve ter sido tomada logo que regressou do Funchal, em 23 de Maio e teve conhecimento do 
evento, a ponto de estabelecer o Programa e do mesmo ter sido incluído ainda no Suplemento ao Boletim de Maio. 

Apenas encontrei a cobertura do evento no JORNAL DE NOTÍCIAS DO PORTO, pelo que darei a 
conhecer, em paralelo, essa reportagem e o excerto do Boletim Rotário, ambos relativos a meu Pai. 
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O jornalista que redigiu a notícia, por engano, terá trocado os tempos verbais: anuncia para um futuro 
próximo uma situação já vivida num passado recente (Madeira) mas, ao falar da ida de Guerrinha ao Porto, 
origina, isso sim, uma nova série de investigações, quer em Jornais, quer nos Boletins do Rotary de Lisboa e do 
Porto, infelizmente, sem resultados. 

O produto da “quête” foi, decerto, magnânimo em termos materiais, se nos imaginarmos em 1936, mas 
não terá sido suficiente para anular e fazer esquecer as marcas psicológicas que atingiram Guerrinha no mais íntimo 
de si próprio, mercê do isolamento a que se viu forçado. 

Também não é suposto saber por quanto tempo mais se manteve na Curia, ou se foi solicitado para 
qualquer outra manifestação artística, talvez espontânea, isto é, não programada, já que, segundo conta Isidro 
Rodrigues, o meu Pai referia-se a um período de tempo longo, portanto superior a dois dias e a vários Concertos. 

Porém, a vida prossegue e há que saber contorná-la… 
À escala europeia soavam, entretanto, os primeiros horrores da Guerra Civil de Espanha, obviamente com 

uma maior repercussão em Portugal, não só pela proximidade geográfica, como também pelo sentimento que unia 
estes dois povos Irmãos, vítimas sufocadas de um regime fascista. 

O nome de Guerrinha, outra vez na Capital, aparece de novo no Boletim Rotário do Mês de Julho de 
1936, na Leitura do Expediente das Reuniões de 14 e de 21, respectivamente para agradecer e para solicitar 
colaboração, como se pode comprovar: 

“Carta do invisual Joaquim Guerrinha a agradecer todas as atenções dos Rotários, na sua Reunião Magna, na 
Curia.” 

“O invisual Joaquim Guerrinha, que o Rotary de Lisboa já tem auxiliado, resolveu durante esta época de férias, 
percorrer as praias e campos, onde desejaria poder contar, no maior número possível desses locais, com um rotário para o 
auxiliar. Solicita por isso dos Rotários de Lisboa, por intermédio do Clube, a indicação dos pontos onde poderá contar com o 
seu precioso auxílio.” 

1 ª  R e ü n i ã o  M a g n a  

Programa das Festas e Regulamento do “Rallye” 

Dia 27 de Junho de 1936 
9 horas 
10 ½ horas 
13 horas 
15 ½ horas 
16 ½ horas 
20 horas Jantar Rotário. Festa Regional 

FESTA REGIONAL 

Esta festa, a realizar depois do jantar rotário do dia 27, 
constituirá uns momentos de boa disposição e de passatempo 
agradável. 

A Comissão Organizadora, no intuito de conseguir que esta 
festa marque bem uma recordação da primeira Reunião Magna 
Rotária, continua activamente a procurar os elementos que lhe 
dêem a graça e a vivacidade típicas das festas desta natureza. 

JOAQUIM GUERRINHA 

Este notável pianista cego, primeiro prémio do Conservatório 
Nacional de Música e que o Rotary Club de Lisboa tem 
acompanhado com o interesse que merece o seu talento, quis ter 
a amabilidade, ao saber da nossa festa, de tomar parte nela como 
preito de homenagem aos rotários, porque, assim o acentua na 
carta que nos escreve, muito deseja provar a sincera gratidão 
que sente por todos os rotários de Lisboa e do Funchal. 

Este grande artista executará o seguinte programa ao piano: 

Chant d’amour                                Stojowski 
Rondo brillant                                 Weber 
Berceuse                                           Chopin 
Polonaise en mi majeur                   Liszt 

Dia 28 de Junho de 1936 

………………………………………………… 

BOLETIM MENSAL DO ROTARY CLUB 
MAIO, 1936, IDEM, IBIDEM 

CURIA E BUÇACO, ESTANCIAS 

MARAVILHOSAS 

NO SEIO DA FAMILIA ROTARIA 

PORTUGUESA 

O pianista cego Guerrinha ou a mais 
tocante das notas de reportagem 

Houve no jantar de ontem, no Palace da Curia, 
uma nota que os verdadeiros Rotários não esquecerão 
nunca – o concerto do pianista cego Joaquim 
Guerrinha. 

Este rapaz, primeiro prémio do Conservatório 
Nacional de Música, tem sido acompanhado, 
carinhosamente, pelo Rotary Club de Lisboa. 

A sua arte merece crónica à parte. A sua arte, a 
sua emoção e os seus nobres sentimentos… 

Irá brevemente ao Funchal realizar dois concertos. 
Pobre – quer que o produto do seu primeiro concerto 
reverta para o asilo dos cegos daquela cidade. Não é 
nobre? 

Mas antes de ir ao Funchal, Guerrinha irá ao 
Porto. Os Rotários Portuenses tudo farão para que 
assim seja. E podem contar connosco! 

No jantar de ontem, por sugestão de Baillot, fez-se 
uma «quête» para este simpático rapaz. O Dr. Vasco 
Nogueira de Oliveira, nobre e singelamente, levantou-
se para recolher os donativos. Em menos de dez 
minutos, – juntaram-se 1.152$00, que Guerrinha, 
comovido até ás lágrimas, vivamente agradeceu. 

JORNAL DE NOTICIAS, PORTO 
SEGUNDA -FEIRA, 29. 06. 1936, Págs. 1 e 2 

 



 37 

Claro que estas notícias não me deixaram indiferente pois, sempre que uma luz aponta numa direcção, é 
uma nova esperança que renasce… na expectativa de reconstituir, com a maior autenticidade possível, a trajectória 
de meu Pai, no mundo que o acolheu e que ele serviu. 

Logo dirigi novas consultas, em periódicos ou pequenas publicações regionais, ligadas ao litoral 
português –  CORREIO DO VOUGA, CORREIO DA FEIRA (Vila da Feira), DEFESA DE ESPINHO, DIÁRIO DE 
COIMBRA, CORREIO DE COIMBRA, GAZETA DE COIMBRA, NOTÍCIAS DE COIMBRA, REVISTA 
TRANSTAGANA, O SETUBALENSE, ECO DE SETÚBAL, bem como aos Boletins Rotários de outras cidades – 
ROTARY CLUB DE VISEU, DE MATOSINHOS, DO PORTO (Antas), DE ABRANTES, DE SANTO TIRSO, DE 
AVEIRO, DA FIGUEIRA DA FOZ… 

Foi uma pesquisa infrutífera, como quantas outras, mas, do meu íntimo, não se apagou mais esta imagem 
de uma vida itinerante… naquele Verão de 1936. Acredito que o meu Pai, pela sua persistência, pelo fôlego dos 
vinte anos, pela necessidade de sobreviver e pela vontade de enfrentar o desconhecido… tenha sabido equacionar 
os seus próprios valores e, tirando partido da Música, transformar em festa a sua chegada a cada terra, actuando em 
pequenos Concertos! 

E esta convicção, apesar de não ser fundamentada em documentos fidedignos que comprovem os factos, 
apoia-se não só naquela informação inserta no Boletim dos Rotários, de 21 de Julho, como numa outra de 15 de 
Setembro, que a seguir se lerá e ainda, de certo modo, na “desmontagem” do Conto “Vingança dum Comunista”, 
onde Guerrinha retrata os problemas da Música ambulante associada à mendicidade, que rejeitou para si, mas que 
teve de enfrentar enquanto dirigente da Associação “Louis Braille”. 

“Nos meus tempos de rapaz havia só MÚSICOS e pseudo-músicos que, não tendo um emprego, recorriam à RUA – 
O GRANDE PATRÃO, como se dizia nesse tempo. 

Os que, como eu e outros, capricharam em não lançar mão desse recurso, passaram misérias, encheram-se de 
dívidas e não ganharam nada com isso!” 

“O PAPEL DAS ASSOCIAÇÕES E A ACÇAO DAS ESCOLAS” 
J. G., 1969, IDEM, IBIDEM 

Ignora-se, no entanto, como Guerrinha idealizaria esses Concertos. 
Tocaria a Solo ou com um pequeno grupo? Acordéon e/ou Instrumentos de Corda? 
O Piano estaria reservado a Casinos, Hotéis, Sociedades Recreativas, Salões de dança…das terras onde 

passava e, graças à simpatia que dele irradiava e aos contactos que estabelecia, seria possível ir perspectivando a 
curto prazo, como quem diz, ao sabor do imprevisto, novos espaços… novas recepções… mais um Concerto! 

Parece-me, pois, possível que uma tal experiência, um Concerto em cada terra, tenha feito parte do seu 
“Curriculum Vitæ”. 

Veja-se agora como através do Sr. Silva, recuamos até aos “aedos” da antiga Grécia, ou, se quisermos, a 
uma espécie de Trovador da Idade Média que deambulava de castelo em castelo, para, num colorido muito 
próprio, dar expressão aos problemas da Música Ambulante que, sobretudo, a partir de Agosto de 1937, Joaquim 
Guerrinha é chamado a resolver, entre a Associação e o Governo Civil de Lisboa, numa luta que durou quase duas 
décadas, como mais tarde se verá. 

“Sentei-me junto de um Guitarrista Cego que, enquanto duas dúzias de comensais aguardavam o jantar, ia 
tocando vários fados, cantando, com voz sonora, glosas recheadas de ideias comunistas. Terminada a sua actuação, a 
assistência aplaudiu entusiasticamente o fadista, o senhor Silva, muito conhecido em todo o país, pois podia gabar-se de 
conhecer todas as importantes feiras, os principais mercados e as vendas mais bem afreguesadas.” 

“VINGANÇA DUM COMUNISTA” 
CONTO, J. G. , 1974, B.N.L. 

Quase em jeitos de conclusão desta minha pesquisa nos Boletins do Rotary Club de Lisboa, onde se 
relatava, com meticuloso pormenor, qualquer iniciativa, todos os gestos solidários, cada registo de correspondência 
e respectivo conteúdo, eu encontrei um Guia extraordinário que, nestes anos – 1935/6 – me orientou no rasto 
de meu Pai e, naturalmente, estou muito grata por isso. 

Foi nesse sentido, que procurei avidamente em todas as actas, na secreta esperança de encontrar um 
nome, um Rotário… que se disponibilizasse, aqui ou ali, a dar o seu braço a um cego, correspondendo assim 
àquele pedido deste, acima referido: 

“(…) desejaria poder contar, no maior número possível desses locais, com um rotário para o auxiliar”. 

De facto, nada encontrei que figurasse nas Actas e creio que a solicitação de meu Pai ficou sem resposta, 
até porque, na Leitura do Expediente, não se dá nota da sua habitual carta a devolver os agradecimentos. 

Posteriormente, no Boletim de Setembro, Reunião do dia 15, Guerrinha tenta de novo, assim o diz o 
Secretário da reunião, nestes termos: 

“O invisual Sr. Joaquim Guerrinha, que tem o 1º Prémio do Conservatório, solicita do Rotary de Lisboa que lhe 
obtenha trabalho, isto é, que possa realizar uns pequenos concertos nas praias. O rotário do Porto, Sr. Roberto Cudell, que 
assiste ao almoço,40 tem a gentileza de se encarregar de ver o que é possível fazer neste sentido em relação ao Casino da 
Póvoa  

 
40 A título meramente informativo, é importante esclarecer que todas as reuniões rotárias decorriam e ainda decorrem num 

almoço de confraternização dos consócios. Em Lisboa, por esses anos, as reuniões tinham lugar no Avenida Palace Hotel, 

depois no Café Chave D’ Ouro; regressaram ao Avenida, donde passaram para a Casa do Alentejo. 
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Noutro local desta Acta, o Presidente da Reunião toma a palavra e, de entre várias ocorrências, agradece o 
gesto do rotário do Porto “de ter tomado a seu cargo ver se é possível conseguir trabalho para o Sr. Joaquim 
Guerrinha, no Casino da Póvoa do Varzim.” 

Continuando o raciocínio um tanto empírico que vínhamos mantendo, podemos calcular que Guerrinha 
terá vivido os meses de Julho e de Agosto dentro de um esquema análogo. Em Setembro, ter-lhe-ão faltado 
contactos, pelo que terá recorrido novamente aos Rotários. 

Entretanto, o seu nome deixa de aparecer referenciado nestes Boletins e, apenas em Outubro de 1940, há 
notícia de uma Carta sua. 

A promessa da Póvoa do Varzim terá caído no esquecimento?! 
Sabe-se, contudo, que Guerrinha continuava a relacionar-se com alguns Rotários, pelo menos com o Prof. 

Cruz Filipe, que, por sua iniciativa, se mantinha ligado às cúpulas da Associação de Beneficência “Louis Braille”. 
Passado este período de Verão, entrecortado, talvez, com visitas à sua terra e, acompanhando, em 

paralelo, o desenrolar das atrocidades na vizinha Espanha, Guerrinha regressaria naturalmente a Lisboa, ao quarto 
da R. Esperança do Cardal, vivendo no último trimestre de 1936, como já atrás referi, uma actividade associativa 
menos activa, porque desprovida de cargos. 

É possível que tenha tirado partido desta pausa para “dar largas”, ainda que nas restrições impostas pela 
clandestinidade, ao seu sentimento político, o que até à data, segundo um raciocínio lógico, não teria podido 
conciliar muito bem com a vida intensa que teve de enfrentar desde que saíra do Instituto “Branco Rodrigues”. 

Por outro lado, a dimensão do espírito que urgia aprofundar, tornara-se para ele um apelo cada vez mais 
forte… num mundo sem Deus, esvaziado da noção de transcendência! 

Curiosamente, e porque tive a graça de conhecer esse lado profundo de meu Pai, resolvi prestar-lhe, no 
final deste Capítulo, uma homenagem muito especial: analisar os seus êxitos e a radiação electromagnética da sua 
AURA, nestes anos de 1935-1936, à luz da ASTROLOGIA KÁRMICA. Creio que, se lhe tivesse sido facultado o 
acesso a estes “Mapas”, isso dar-lhe-ia um prazer e um gozo inexcedíveis! 

Também estou profundamente convicta de que, na dimensão em que hoje habita, ele terá, através do seu 
CORPO MENTAL ou ETÉRICO, a percepção deste trabalho e, por certo, se regozijará! 

 

J O A Q U I M  G U E R R I N H A  

SELECÇÃO DOS TRÂNSITOS PLANETÁRIOS  

ENTRE 1935-1936 

RESPONSÁVEIS PELO ÊXITO SOCIAL E 
REALIZAÇÃO DOS OBJECTIVOS PESSOAIS 

O aniversário do nativo em questão, coincidiu, em 
01.02.1936, com um período feliz. Os Astros, em 
trânsito na sua Carta Natal, conjugaram-se com um 
período de realização pessoal, material e social, que já 
se vinha a manifestar do ano anterior. 

Júpiter em trânsito na primeira casa em trígono ao 
Sol Natal na Terceira Casa, coincidiu com um tempo de 
maior realização pessoal, em que o nativo se sentia 
feliz, expansivo, cheio de vitalidade, generoso, sociável, 
cheio de uma alegria de viver comunicativa e de um 
enorme optimismo, estando como que num estado de 
graça, em que tudo lhe corria bem. 

Saturno, o planeta do tempo, da disciplina, da 
estrutura e maturidade fez trígonos a Júpiter, “O grande 
benéfico” e a Marte, “O planeta da acção”, durante um 
período em que o nativo deu mostras de um maior 
sentido prático nas suas acções, estando também mais 
realista e dono de uma solidez a toda a prova. 

 

Por sua vez, Urano, “O Planeta das mudanças 
imprevistas”, estava em trânsito na Casa V, a Casa da 
individualidade e da criatividade. 

Urano também fez aspectos a Júpiter Natal, conferindo 
ao nativo uma rara ocasião de oportunidades e de uma 
maior autonomia nos seus actos, dando livre curso ao seu 
espírito empreendedor e uma maior amplitude de visão. 

Entretanto, Urano também em aspecto ao Plutão Natal, 
na Casa das Uniões e Sociedades, coincidiu com uma altura 
em que o nativo se encontrava especialmente decidido nos 
seus actos, intransigente e sem concessões, fazendo 
absoluta abstracção das circunstâncias, dos outros e do 
mundo exterior, tendo apenas em conta os seus objectivos e 
intuitos. 

Este ciclo culmina com o Planeta Neptuno, “O Planeta 
da transcendência e da inspiração”, a transitar pelo Meio-
Céu e pela décima Casa, a Casa da independência social e 
material, fazendo trígono a Júpiter e a Marte, situados na 
segunda casa, no Tema Natal. 

Este foi um período em que o nativo se mostrou muito 
mais eficaz nos seus actos e alcançando os seus objectivos 
com uma maior certeza, trabalhando para a Comunidade 
com mais zelo, de forma mais construtiva e muito generosa, 
tendo como propósito levar a cabo uma missão delicada, de 
forma brilhante, de se realizar plenamente e obter ganhos 
materiais. 

ASHRAM DE EL-MORYA 

O  p r ó x i m o  C a p í t u l o  e x p l i c a  a  i n i c i a ç ã o  d e  G u e r r i n h a  n e s t a s  m a t é r i a s ,  
d e  p e r m e i o  c o m  o u t r a s  c o n v i c ç õ e s ,  

e n q u a n t o  p r o c u r a  a l g u m a  e s t a b i l i d a d e  e c o n ó m i c a .  
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CCC AAA PPP ÍÍÍ TTT UUU LLL OOO    888  

CCOONNVVIICCÇÇÕÕEESS  PPOOLLÍÍTTIICCAASS  EE  PPEENNSSAAMMEENNTTOO  EESSOOTTÉÉRRIICCOO  

U M  H O M E M ,  U M A  A R T E ,  V Á R I A S  S A Í D A S  P R O F I S S I O N A I S !  

Joaquim Guerrinha partilhava, por convicção, os ideais comunistas que nortearam a sua vida, numa linha 
contínua, desde a juventude até aos seus últimos momentos. De tal modo os interiorizou, no sentido evangélico da 
palavra, que nesta passagem transitória da existência, se deu totalmente, numa entrega permanente de si próprio. 
Familiares e amigos conheciam bem a sua postura fraterna e as ideias políticas que defendia, as quais, aliás, deixa 
transparecer nos seus trabalhos escritos. 

Recordo, a este propósito, alguns desabafos do meu Pai, quando, por qualquer motivo, se revoltava contra 
as medidas governamentais, fruto da ditadura Salazarista em que meus Irmãos e eu crescemos e fomos educados: 
infalivelmente, nos contava algumas proezas da sua juventude… em especial “a passagem” de folhetos do Partido 
Comunista, então na clandestinidade, o que fazia com grande à vontade, pois por ser cego, circulava com eles na 
algibeira, sem despertar suspeitas. 

Quando o questionávamos sobre os perigos que corria nessa altura, dizia tranquilamente que nenhum 
“Pide” desconfiaria de um Cego, ainda por cima “novato”, pois, perante as autoridades e a sociedade em geral, o 
Cego era inofensivo, sem discernimento … apenas associado à mendicidade. 

Também nos contava que, um dia, estando no Conservatório, assistiu à prisão, pela PIDE, de 
FERNANDO LOPES GRAÇA, enquanto aluno, em plena prova de exame. 

A ânsia por um Movimento político libertador, com que sempre sonhou desde a juventude, ainda a 
apaziguou no seu coração. Viveu, com alvoroço e júbilo, todos os comunicados transmitidos pela Rádio, na manhã 
do dia 25 de Abril de 1974. 

“Confesso que, quando ouvi o comunicado das sete da manhã desse memorável dia em Rádio Clube Português, o 
coração se me dilatou e minha alma vibrou intensamente, possuída duma alegria indescritível, pois desde os meus dezoito 
anos suspirava ardentemente por este ditoso momento.” 

ENSAIO SOBRE A LIBERDADE 
JOGOS FLORAIS 

BIBLIOTECA NACIONAL DE LISBOA 
OUTUBRO 1974 

Esta propensão interior de Guerrinha por uma ideologia de esquerda liga-se, provavelmente, às suas 
raízes alentejanas, à vivência de um povo curvado ao jugo dos grandes latifundiários da região, que impunham 
trabalho duro, em condições sub-humanas, sem garantirem aos seus criados a sobrevivência da Família nem a 
dignidade pessoal. Captou, talvez, no útero materno este sentimento acumulado por sucessivas gerações e, 
instintivamente, solidarizou-se com a sua gente. Depois, a sua condição de Cego, transformado em objecto de 
comiseração, para render algumas moedas a bem da Família, fez recrudescer esta intuição. 

A partir dos sete anos, a Escola modificou a sua vida mas… depressa se apercebeu que, se nem ele nem 
os seus colegas passavam privações, era porque o Instituto onde residia se mantinha, graças à solidariedade das 
pessoas bem posicionadas na vida, que retiravam a esmola do que lhes sobrava. 

À medida que crescia e que acompanhava as notícias do mundo, ia compreendendo que o pobre não tinha 
lugar na Sociedade, enquanto o rico esbanjava… e que o ódio, gerado entre os homens, dava lugar a guerras 
injustas e a vítimas inocentes, massacradas sem dó nem piedade… pensamentos que, aliás, reproduz muito mais 
tarde nos seus versos, numa linha de intervenção social e também nos textos em prosa: 

“Não há lugar na Terra para o pobre, 
Despreza-se o labor do operário! 
Negando a quem trabalha o seu salário, 
Em proveito do rico, forte e nobre! 

Justiça social que o mal encobre, 
Só tendo real valor o usurário! 
Milhões gastam do público erário, 
Sem que p’ra os miseráveis nada sobre!” 
…………………… 

PRIMEIROS JOGOS FLORAIS DA A.B.L.B 
COMPOSIÇÕES POÉTICAS: SONETO Nº 3 

J. G. JULHO DE 1968 

……………………… 
“Como conciliar perseguições 
Que cristãos, uns aos outros feito têm? 
A boca adora a Deus; os corações 
Só amam as ideias que convêm! 
Arrasam-se completas povoações… 
De tais actos, que bênçãos lhes advêm? 
Jesus pede o perdão dos seus algozes… 
E que fazemos nós? Crimes atrozes!” 
…………………………. 

JOGOS FLORAIS DA B.N.L. 
POEMA PARADOXOS 

J. G.1974 
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(…)“Não é meu propósito, neste pequeno conto, descrever essa lamentável guerra 41que, como em todas, findou 
com terríveis retaliações, julgamentos sumários, fuzilamentos em massa, além dos milhares de mutilados – civis e militares – 
que legou à posteridade, exemplo flagrante dos processos seguidos por países eminentemente católicos, em teoria, mas 
inteiramente contrários aos evangélicos preceitos de Cristo, na prática.” 

CONTO “VINGANÇA DE UM COMUNISTA” 
INTRODUÇÃO  J. G. 1974 

JOGOS FLORAIS DA BIBLIOTECA NACIONAL 

Ao mesmo tempo, o regime de internamento em que Guerrinha estava inserido, reproduzia de algum 
modo o retrato da sociedade civil que se agitava lá fora…em que o poderoso imperava sobre o desprotegido. 
Também ali, havia hierarquias que subjugavam os mais fracos, isto é, os alunos, como já demos conta. 

Depois, dezanove anos feitos, viu-se só e sem quaisquer recursos, a enfrentar uma sociedade de 
protocolos, que desconhecia as potencialidades de qualquer deficiente. Lutou sempre pela sua emancipação e pela 
de seus pares, numa luta desigual e por isso mais dura, para demonstrar que não basta encararmos poeticamente o 
conceito de que o O SOL QUANDO NASCE É PARA TODOS! Há que levá-lo à prática, percorrer a via da 
integração, desmascarar a “caridadezinha”, típica de mentes enfermas e retrógradas e implementar um sistema de 
igualdade de oportunidades. 

Não é, pois, de estranhar, face a esta breve síntese, que o nosso jovem tenha sentido viva atracção por 
uma linha política que, ainda para mais vivia na clandestinidade, mas que defendia um ideal democrático, 
alicerçado na igualdade, na fraternidade e na paz, pela abolição da propriedade privada. 

Infiltrou-se numa Célula do Partido sem que se conheça o processo e, dentro das suas possibilidades, 
colaborou na divulgação dos ideais comunistas, tal como relatava em Família, emprestando essa dinâmica à sua 
personagem de eleição Zé Guedes: 

“Mais do que nunca, por toda a parte fazia larga distribuição do Jornal “Avante”, do programa da “Frente 
Nacional Popular” e de folhetos de “propaganda subversiva”, como então se dizia, nos quais vinham referências ao 
malogrado “movimento de 26 de Agosto de 1932” que, em poucas horas, originou terrível repressão, após sangrenta luta.” 

CONTO “VINGANÇA DE UM COMUNISTA” 
J. G. IDEM, IBIDEM 

Portanto, dizia eu, esta entrega a um ideal político a que Guerrinha se consagrou também, era mais uma 
vertente da sua personalidade, que encaixava perfeitamente naquele espírito de intelectual ousado e dinâmico, 
empreendedor e um tanto boémio, típico de um artista pobre e sonhador, que recebe com uma mão e dá com a 
outra!... 

No quarto onde se hospedara, na R. Esperança do Cardal, nº 14, 2º, também ganhou a estima e a amizade 
sincera da dona da casa, D. Laura Barbosa, enquanto esta senhora viveu, até finais da década de cinquenta. Tratava-
-se de uma professora aposentada do Ensino Primário que, de entre outros gestos que teve para com ele, recortou 
dos Jornais, ordenou e guardou em Pastas as notícias do seu Concurso a Prémio, bem como alguns artigos de 
Joaquim Guerrinha, que foram, afinal, o móbil de toda esta investigação que ficará consagrada em livro. O meu Pai 
tratava-a carinhosamente por AVÓ; os meus Irmãos e eu, bem mais tarde… ajustávamos à nossa idade e à nossa 
inocência … esse tratamento, AVÓ DO GATO, devido ao seu pachorrento bichano. 

Mas, a que propósito vos falo desta Senhora?! 
É que ela exerceu sobre o meu Pai um tal ascendente que operou nele uma conversão profunda dos seus 

horizontes …entenda-se, numa perspectiva esotérica, ganhando a sua vida uma nova dimensão. 
Agiu junto dele como um “GURU”, isto é, como um guia que o colocava diante de dimensões espirituais 

desconhecidas, a ponto de lhe subordinar a existência a determinadas técnicas de concentração, de auto-sugestão e 
de elevação do espírito. Percurso místico intenso, que lhe conferiu a noção do livre arbítrio e a consequente 
responsabilidade pessoal, num plano universal, do qual todos somos construtores. 

Sem que ninguém mo tenha dito, foi fácil atribuir a Laura Barbosa essa missão, depois de eu ter reunido 
diversos elementos que se interligam perfeitamente. Além do mais, não seria de esperar que ela se parecesse com o 
Mestre espiritual convencional, nem tão pouco lhe surgisse com a “roupagem” tradicional de um Guru, já que a 
iluminação tem tantas formas quantos os mestres e os discípulos… 

Sigamos, então, o meu raciocínio: 
A primeira referência explícita à casa de Laura Barbosa é feita por meu Pai, ao pedir isenção de propinas 

a 10 de Setembro de 1934, aos vinte e um anos, declarando residir na Rua da Esperança do Cardal, 14 - 2º. 
A 19 de Maio de1941, aos vinte e oito anos, numa das Cartas que dirige a sua noiva, internada de 

urgência no Hospital, em estado muito crítico – IV PARTE deste livro – cuja leitura aconselho pela intensa 
sensibilidade que se desprende de cada palavra, de cada frase, de cada conselho… Guerrinha escreve assim: 

“Dizem que os prazeres que sentimos, não são tão grandes como os desgostos que nos apoquentam. Acredito que 
assim seja, porque o desgosto que sofri, o maior que até agora tenho tido, me deixou deveras abatido. 

Se fosse há seis ou sete anos, quando ainda não tinha desenvolvido apreciáveis níveis de concentração, nem 
dominava a força do pensamento, não sei se teria resistido. 

Agora, que tenho também aprendido a encarar mais serenamente as coisas, resisti, sem que soubesse, todavia, que 
se podia experimentar tão fortemente um desgosto.” 

 
41 O autor refere-se à Guerra Civil de Espanha (1936-1939) 
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Ora, fora exactamente há seis ou sete anos, que Guerrinha conhecera Laura Barbosa … 
Este facto, isoladamente, pouco ou nada significaria se eu não tivesse em meu poder livros esotéricos, 

com o carimbo de Laura Barbosa e por ela oferecidos a meu Pai, tais como: 

 EM SEU NOME - Publicações da Ordem da Estrela do Oriente, 1926 
 A LEI DA REINCARNAÇÃO - Edições ISIS - Revista Teosófica Portuguesa (Opúsculo) 
 SHANTINIKETAN (O Asilo da Paz) 1925 - Conferência realizada em 11 de Maio de 1923 na Sociedade 

Teosófica de Portugal 
 PARA ALÉM DA PERSONALIDADE, Edições Gama, Lisboa, 1946 
 O LIVRO DOS ESPÍRITOS - Allan Kardec, Editora Pensamento, S. Paulo 
 COMO EVITAR PREOCUPAÇÕES E COMEÇAR A VIVER - Dale Carnegie, 1951 

Sei, além disso, por informações que colhi no seu amigo e confidente Dr. DUARTE BALSEIRO, que 
meu Pai frequentava, desde longa data, a SOCIEDADE TEOSÓFICA, na R. Passos Manuel e a FEDERAÇÃO 
ESPÍRITA PORTUGUESA. 

Creio, pois, que estas ocorrências, por si só, nos permitem concluir que Guerrinha tenha sido 
sensibilizado e instruído por Laura Barbosa nestas trajectórias do espírito e, até mesmo, levado por ela a essas 
“Escolas de Mistérios”. É evidente que não podemos falar de uma aprendizagem pontual, como se se tratasse de 
disciplinas de natureza prática, já que a sensibilização a níveis interiores implica um processo, mais ou menos 
longo, consoante os intervenientes. O que não se sabe é se, entretanto, o discípulo suplantou o Mestre! 

Em Maio de 1941, através das tais Cartas que dirigiu a minha Mãe, pressente-se que passou por todo um 
percurso iniciático na ORDEM ROSA CRUZ, organização místico-filosófica, onde parece movimentar-se com 
alguma desenvoltura, tanto a nível de contactos pessoais como a níveis interiores. Leiam-se algumas dessas 
passagens: 

“Mais de duzentas pessoas dirigem diariamente a Deus o seu pensamento fortemente treinado, invocando as tuas 
melhoras. Tu, que deste provas de tanta coragem, não te deixes invadir pelo desalento nem um só momento, pois que um 
espírito forte, é o suficiente para nos dar o triunfo, mesmo nas dificuldades mais graves da nossa vida.” 

CARTA DO DIA 13 DE MAIO DE 1941, J. G. 

“O teu Cartão de Identidade não foi na Carteira, porque é preciso para estar na Ordem, por causa da 
fotografia…” 

2ª CARTA DO DIA 14 DE MAIO DE 1941, J. G. 

“Vai-te auto-sugestionando, isto é, vai pensando constantemente que hás-de ter uma saúde perfeita, porque a 
obterás. Pensa sempre fortemente na tua saúde, afastando os pensamentos tristes com decidido ânimo, para que eles não 
venham a assenhorear-se do teu organismo e o enfraqueçam. 

Tudo quanto é triste deprime e destrói e tudo quanto é alegre, conforta e constrói.” 

2ª CARTA DO DIA 15 DE MAIO DE 1941, J. G. 

“Hoje, não posso ir, como tu me pediste ontem, à Ordem, mas nada receies, pois já desde Domingo que alguns dos 
seus membros começaram a fazer concentrações especiais em teu favor. Fui lá na Segunda-feira e todos foram já avisados, 
pelo que, desde antes de ontem todos se concentraram por ti.” 

IDEM, IBIDEM 

“Lá por teres, agora, papel com fartura, não vá acontecer que passes o dia e a noite a escrever… 
Quando não, dou daqui um grito, que até faço fugir o LÁPIS para onde eu determinar!” 

2ª CARTA DO DIA 16 DE MAIO DE 1941, J. G. 

A última passagem é uma alusão às experiências de concentração e às técnicas de domínio do pensamento 
trabalhadas nos Grupos Esotéricos, mas ditas em tom agarotado. 

“Todas as manhãs, quando te forem levar a água para te lavares, deves procurar chamar ao teu cérebro,  
pensamentos de calma, de serenidade, de paciência e de coragem, para te ajudarem a passar o dia. Verás como eles 
decorrerão incomparavelmente menos monótonos!” 

1ª CARTA DO DIA 17 DE MAIO DE 1941, J. G. 

Estas diferentes opções que, em tão curto espaço de tempo absorvem a espiritualidade de Joaquim 
Guerrinha, não devem ser entendidas como sinal de superficialidade ou de inconstância, antes são o reflexo 
de uma intensa procura interior, fruto daquele desejo insaciável que move o Homem na busca do Deus que 
nele habita! 

_______________________________________________________________________ 

Entretanto, Guerrinha, mediante compromissos anteriormente assumidos, ter-se-á deslocado ao Funchal 
no início do ano de 1937, sem que a sua viagem tenha sido noticiada na Imprensa. De facto, a ausência de 
patrocínios silenciava a sua presença, tornando-a discreta. 
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Porém, numa consulta atenta a um dos Jornais que descreveu o seu apogeu no ano anterior, a minha 
atenção recaiu sobre o título de um Artigo. Encontrara assim, nesse ano, o primeiro rasto de meu Pai no Funchal, 
onde chegara, pelo menos, antes de 24 de Fevereiro de 1937: 

Posteriormente, só a 18, 19 e 22 de Junho, o DIÁRIO DA MADEIRA e o DIÁRIO DE NOTÍCIAS 
voltam a falar de meu Pai, como mais à frente se verá. 

Presume-se que, neste entretanto, o nosso Artista tenha ocupado o seu tempo no Funchal, leccionando no 
Instituto de Cegos “Luz nas Trevas”. Nas suas horas livres não lhe faltariam contactos, quer no meio musical da 
Ilha, quer junto dos amigos que fizera no ano transacto, quer ainda e, muito especialmente, em visitas de cortesia, 
no seio dos familiares e na roda de amigos de João Joaquim. Eram autênticos momentos de lazer, em que, sempre 
que se tornava oportuno e havia como, este jovem deleitava os outros com a sua Arte! 

Por outro lado e, segundo julgo saber, Guerrinha “partia os corações” a muitas Meninas, o que seria 
também para ele um entretenimento bastante agradável… Por exemplo, o interesse mútuo gerado entre o jovem e 
Aldora, teria ressurgido ou a severa proibição de Pacífica inibira, de faço, essa relação?! 

E, perante tal vigilância, teria ele tido coragem de imaginar sequer, um possível enlace com alguma Irmã 
do amigo?! A ver, vamos! 

Agora, e já num outro âmbito, creio poder afirmar que, enquanto meu Pai viveu no Funchal, tanto em 
1936 como em 1937, teve oportunidade para debater as suas filosofias místicas e, até mesmo sintonizar-se com o 
amigo Américo Joaquim de Jesus, homem de grande profundidade espiritual que, pela vida fora, enveredou 
seriamente pelos caminhos esotéricos. 

Em momentos e locais diversos, percorreram ambos as mesmas “Escolas” – SOCIEDADES 
TEOSÓFICAS, ORDEM ROSA CRUZ, MOVIMENTOS ESPÍRITAS. 

Longas conversações e experiências privadas sobre estes ensinamentos, terão preenchido, naturalmente, o 
tempo de ambos. 

Contudo, passados anos, Guerrinha, mercê das muitas responsabilidades que assumira, a nível 
profissional, familiar e associativo, viu-se forçado a abdicar dessas reuniões, das muitas sessões em que tivera 
assento, das Conferências… 

O espírito, porém, jamais se desprendeu dos princípios que o orientaram naqueles anos, 
entregando-se, então, com muita frequência, a experiências pessoais, como oportunamente referirei. 

Entretanto, no silêncio da Imprensa, Guerrinha diligenciava um novo Concerto, previsto para o TEATRO 
MUNICIPAL que, como já se disse, dava pelo nome de “ARRIAGA”, antes da actual designação de Baltasar Dias. 

Como se pode observar, este músico cego preparou um Programa totalmente diferente, se compararmos 
com os Concertos anteriores. O produto, revelam os Jornais, é para si próprio. 

N O  C A S I N O  D A  M A D E I R A  
A  a c ç ã o  d o s  R o t á r i o s  d o  F u n c h a l  

e m  f a v o r  d o s  p o b r e s  

Continuando na sua benemérita cruzada de acudir aos 
infelizes, ontem, pelas 12 horas, nos jardins do Casino da 
Madeira, um distinto grupo de “Rotários”, de que faziam 
parte, entre outros os Srs. Dr. João Abel de Freitas, Dr. 
Frederico de Freitas,(…) fez-se a distribuição a 12 crianças 
pobres (…) 

A seguir, realizou-se no mesmo local a distribuição de 
bengalas brancas aos internados do Instituto de Cegos “Luz 
nas Trevas” os quais compareceram ali envergando os novos 
uniformes que, na véspera, como noticiámos, lhes foram 
oferecidos pelos Rotários. 

No regresso do Casino da Madeira, os Srs. João Joaquim 
de Jesus, digno director do Instituto, e Joaquim Guerrinha, 
acompanhados dos alunos cegos, tiveram a gentileza de vir 
cumprimentar o Diário da Madeira, deferência que muito 
agradecemos. 

DIÁRIO DA MADEIRA, 24. 02. 1937, Pág. 1 

N o  T e a t r o  M u n i c i p a l  

R e c i t a l  d o  p i a n i s t a - c e g o  

JOAQUIM GUERRINHA 

No Teatro Municipal realiza-se amanhã um espectáculo 
em benefício do distinto pianista - cego Sr. Joaquim 
Guerrinha. 

Na primeira parte será exibido o esplêndido filme “Um 
advogado em calças pardas”, que é uma comédia de 
indiscutível valor. 

Na 2.ª parte, com que fecha o programa, o Sr. Joaquim 
Guerrinha executará o programa que se segue: 

Astúrias.                                                Albeniz 
Dolorosas n.º 4                                      Óscar Silva 
Estudo de concerto                               Mac Dowell 
Rondo Capricioso                                 Mendelssohn 
Momento musical n.º 3                         Schubert 
Nocturne                                                Chopin 
Eroic (Estudo de execução transcendente) Liszt 

É de esperar bastante concorrência, não só pelo 
programa, que é magnifico, mas também por se tratar dum 
espectáculo com RECITAL DE PIANO em que os preços são 
os habituais das sessões de cinema. 

DIÁRIO DA MADEIRA, 18. 06. 1937, Pág. 1 
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No mesmo dia, mas na Pág.3, outro anúncio destacado, que se repete, aliás, no dia 19, também na Pág. 
3, apenas com alternância das palavras AMANHÃ/HOJE 

O DIÁRIO DE 
NOTÍCIAS dá as seguintes 
informações: 

O pianista cego Joaquim Guerrinha 
E s p e c t á c u l o  e m  s e u  b e n e f i c i o  

n o  T e a t r o  A r r i a g a  

No nosso primeiro teatro realiza-se amanhã um 
espectáculo extraordinário em benefício do 

PIANISTA CEGO JOAQUIM GUERRINHA . 
A primeira parte do programa é constituída pela 

comédia cinematográfica «Um advogado em calças 
pardas», com Fernand Gravey e Edwige Feilliere. 

A segunda parte é constituída por um recital de piano 
em  que JOAQUIM GUERRINHA, pianista distinto que o 
Funchal já teve ocasião de apreciar, executará músicas de 

Albeniz, Óscar da Silva, Mac Dowell, Mendelssohn, 
Schubert, Chopin e Liszt. 

Os preços são os do costume para espectáculos do cinema. 

DIÁRIO DE NOTÍCIAS, 18. 06. 1937, Pág.1 

O pianista cego Joaquim Guerrinha 
Dá hoje o seu anunciado recital no  

“Teatro Arriaga” 

Com um programa organizado por forma a satisfazer 
até os mais exigentes, realiza-se hoje no nosso primeiro 
teatro um espectáculo em beneficio do pianista cego e 
artista distinto Joaquim Guerrinha. 

A primeira parte do espectáculo é constituída pela 
exibição do magnifico filme 

« Um advogado em calças pardas» 
A segunda parte por um concerto de piano em que 

JOAQUIM GUERRINHA executará musicas dos mais 
célebres compositores. 

Por todos os motivos e, principalmente, porque se trata de 
auxiliar um grande artista cego, o Teatro Arriaga deve 

registar hoje uma concorrência numerosa. 

DIÁRIO DE NOTÍCIAS, 19 . 06. 1937, Pág.1 

O DIÁRIO DA MADEIRA foi o único Jornal que fez uma ligeira apreciação ao Concerto. 

Vim a saber, mais uma vez através de contactos com ex-
alunos do Instituto Branco Rodrigues, que o pagamento desta segunda 
viagem de Guerrinha ao Funchal e respectivo regresso a Lisboa, a 
expensas suas, terá talvez sido obtido a troco de trabalho, num 
contrato prévio com a Companhia Insulana de Navegação. 

Como é do conhecimento público, a bordo dos Barcos havia 
sempre uma Orquestra para animar as “Soirées”, pelo menos da 1ª 
Classe. Terá Guerrinha recebido um Bilhete de ida e volta, em 
recompensa dos seus préstimos musicais? 

E já terá sido assim, na primeira viagem patrocinada pelos 
Rotários?! 

“O Professor Júlio Almada contava que um ou dois alunos cegos 
tinham conseguido fazer uma viagem de Barco sem pagar, para as Ilhas ou 
para o Brasil, não me recordo… em troca dos seus serviços como Músicos… 

Esta ideia ficava um pouco confusa nas nossas cabeças de 
crianças e misturávamos realidade com ficção. Corria, então, entre nós o 
boato de que o Guerrinha tinha entrado no Barco… sem ninguém perceber, 
escondido por entre as pessoas e, quando, mais tarde foi descoberto sem 
bilhete, já o barco ia no mar alto!...  

À volta do Guerrinha criaram-se muitos mitos, alimentados pelos 
alunos mais novos!!” 

MANUEL MARQUES 

TEATRO MUNICIPAL 
AMANHÃ - Sábado, 19 

Espectáculo extraordinário a BENEFÍCIO do 

P i a n i s t a  c e g o  J o a q u i m  G u e r r i n h a  

1.ª PARTE - A comédia com Fernand Gravey e Edwige Feilliere 

Um advogado em calças pardas 

Teatro Municipal  

Recital de 

JOAQUIM GUERRINHA 

Com o esplêndido programa aqui 
anunciado, o distinto PIANISTA CEGO 
J o a q u i m  G u e r r i n h a  
realizou no Sábado último um recital no 

Teatro Municipal. 

Nesta audição, o talentoso artista teve 
ocasião de pôr novamente em evidência as 
sua notáveis qualidades de pianista, por 
cujo motivo foi calorosamente aplaudido 
pela selecta assistência que teve o prazer 
de ouvi-lo. 

Por mais este êxito, endereçamos a 
Joaquim Guerrinha as nossa felicitações. 

DIÁRIO DA MADEIRA, 22. 06. 1937, Pág.l 
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“Recordo-me vagamente do Guerrinha ter contado que chegou a ser CONCERTISTA A BORDO!” 

DUARTE BALSEIRO 

Sabe-se que Joaquim Guerrinha regressou a Lisboa a 8 de Julho de 1937. Penso, no entanto, que o 
seu coração lhe tenha ficado no Funchal, aonde, segundo parece, nunca mais terá regressado, mas … “se Maomé 
não desce à Montanha… a Montanha desce a Maomé!”, como oportunamente se verá. 

Esta informação foi obtida não já pelos Jornais, mas através dos seus próprios escritos, onde diz ser 
esperado, com muita expectativa, por uma determinada faixa associativa. 

 “Por morte do Senhor Tenente-Coronel João Luís de Moura, Governador Civil de Lisboa e grande benemérito da 
Associação, sucedeu-lhe no cargo o Tenente-Coronel Lobo da Costa que, em 1937, reprimiu severamente o exercício da 
música ambulante, reduzindo muitos cegos a uma situação verdadeiramente desesperada. 

A Direcção não procedeu como convinha nesta emergência, pelo que um grupo de sócios exigiu em Assembleia 
Geral, a readmissão de Joaquim Guerrinha que, chegando a Lisboa no dia 8 de Julho, foi imediatamente convidado a 
pertencer a uma Comissão, com o fim de tentar resolver tão momentoso problema.” 

“HISTÓRIA GERAL DA ASSOCIAÇÃO DE BENEFICÊNCIA 
LOUIS BRAILLE DESDE A SUA FUNDAÇÃO”, CAPÍTULO VI, IDEM 

Guerrinha dedicou-se de alma e coração a esta problemática, embora sem resultados, dado o conluio 
existente entre o novo Governador Civil e a Direcção da Associação, que esquecia a situação verdadeiramente 
desesperada de muitos cegos portugueses e suas famílias, como se pode perceber, em pormenor, pela leitura atenta 
da Monografia referida e da Conferência “O Papel das Associações e a Acção das Escolas”, III PARTE. 

Talvez se possa inferir que a prolongada ausência de Guerrinha, no Funchal, por dois anos consecutivos, 
tenha contribuído para a não resolução atempada desta inquietante situação, já que a Direcção vigente se acomodou 
ao cargo, não lutando pelos sócios cegos e não havendo força exterior, fortemente implicada, que a desinstalasse. 

Contudo, é conveniente lembrar que todas as incompatibilidades suscitadas pela Música Ambulante 
tiveram muitos contornos, redundando em longos processos, tal como o próprio Guerrinha o diz: 

“Convidado a fazer parte da DIRECÇÃO em fins de 1941, impus, como condição, a resolução do angustioso 
problema dos Músicos ambulantes, o que foi prometido.” 

“O PAPEL DAS ASSOCIAÇÕES E A ACÇAO DAS ESCOLAS”J. G., 1969 

“Evidentemente que, por mais vezes, ainda tivemos que importunar as autoridades para esses assuntos, a última 
das quais, se bem me recordo, há, mais ou menos, uns dez anos 42… representantes da LIGA e da ASSOCIAÇÃO deslocaram-
se à DIRECÇÃO-GERAL da ASSISTÊNCIA para resolver esse problema.” 

IDEM, IBIDEM 

Guerrinha, apesar de tudo e, já a uma distância considerável, tenta justificar as atitudes daqueles que não 
quiseram ou não puderam dar o seu melhor, na qualidade de dirigentes: 

“Se analisarmos, com um espírito imparcial, as condições em que a Direcção trabalhava em prole dos Cegos, 
somos forçados a desculpar tantas irregularidades, especialmente 31 anos depois, quando a calma já permite apreciar melhor 
os casos dessa época.” 

“HISTÓRIA GERAL DA ASSOCIAÇÃO”, IDEM, IBIDEM 

Não esqueçamos, contudo, a dimensão artística de Guerrinha! 
Apesar de todos os contratempos da vida associativa, a MÚSICA continuava a encher-lhe a alma, alma 

subtil, destruindo o efeito de pensamentos vis e acentuando a sua predisposição sonhadora. 

De facto, já dizia PLATÃO que “A Música é a educação da alma.” 

O RÁDIO NACIONAL, órgão da EMISSORA NACIONAL, cujo primeiro número saiu a 1 de Agosto de 
1937 e se manteve até meados da década de sessenta e O RÁDIO SEMANAL, Suplemento do JORNAL DO 
COMÉRCIO E DAS COLÓNIAS (1934-1939) foram os meus principais guias na descoberta dos compromissos 
musicais de meu Pai, quer actuando a solo, quer em conjunto. 

Contudo, e sempre na busca de mais e melhor informação, foram exaustivamente consultados outros 
Boletins da Rádio, que revelaram pouca ou nenhuma informação, a saber: RÁDIO MUNDIAL, Suplemento do 
JORNAL O SÉCULO, RADIO CONTINENTAL, AQUI LISBOA, BOLETIM DO RÁDIO CLUBE PORTUGUÊS, 
RÁDIO - Semanário de Radiofonia, RÁDIO FUNCHAL, RÁDIO JORNAL, BOLETIM DA RÁDIO LISBOA, RÁDIO 
OUVINTE, RÁDIO PORTUGAL, RÁDIO REVISTA, RADIOFÓNICO, RADIO MOÇAMBIQUE, RÁDIO CIÊNCIA, 
RADIÓFILA, RÁDIO REVISTA,RÁDIO PENINSULAR,RÁDIO GRAÇA, RÁDIO NOVIDADES… 

Mas é de salientar algumas investigações que se revelaram mais proveitosas, concretamente no 
ARQUIVO MUSICAL PORTUGUÊS, de César Leiria, na ARTE MUSICAL, na GAZETA MUSICAL, no 
BOLETIM DE MUSICA e no BOLETIM DA EMISSORA NACIONAL de Henrique Galvão. 

 
42 Tendo sido a Conferência realizada em Dezembro de 1969, significa que os problemas da Música Ambulante exigiram 

negociações entre os Organismos Associativos e as Autoridades, até 1959/60. 
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E, posto isto, cumpre dizer que, mesmo nas fases mais acaloradas no que respeita à polémica dos Músicos 
Ambulantes, Joaquim Guerrinha dá um Concerto na Emissora Nacional, a 10 de Agosto de 1937, às 20,45H, e 
esse tempo de antena, figura como rubrica seleccionada, com as seguintes referências: 

RÁDIO NACIONAL “QUEIRA OUVIR DE PREFERÊNCIA…” TERÇA-FEIRA 

……………………………………………………………………………………………. 

20.45 – Recital de piano por Joaquim Guerrinha: 
Obras de Mac Dowell, Óscar da Silva, Rachmaninoff, Cyrill Scott e Liszt. 

…………………………………………………………………………………………… 

RÁDIO SEMANAL “EMISSÕES RECOMENDADAS” 

20.45 – Recital de piano por Joaquim Guerrinha: 
Obras de …………………………………………… 

Na programação normal, desde a abertura da “Emissora Nacional” ao fecho da estação – das 12.00 às 

24.00, pode ler-se, em ambos os Jornais, o Programa do Concerto, assim discriminado: 

É provável que mais alguns Concertos 
tenham decorrido, quer na Emissora Nacional, quer  
no Rádio Clube Português… ou noutros postos 
radiofónicos de menores dimensões, onde 
Guerrinha confessa ter feito muitas palestras sobre 
a deficiência visual e os objectivos da Associação. 
Tenho, porém, de confessar que a procura nestes 
boletins da Rádio, sem qualquer orientação é “um 

tiro no escuro”, é como ler uma Lista Telefónica de uma ponta à outra, ou seja “encontrar agulha em palheiro”! 

Assim sendo, neste ano de 1937, não consegui localizar mais nenhum Concerto. 
Por outro lado, e que eu saiba, o meu Pai, independentemente da música clássica que tocava em 

Concertos, era contratado, em simultâneo e, habitualmente em período nocturno, por vários Cafés, Salões de 
Festas, Sociedades Recreativas, Bares, Cabarés… 

Segundo me informou o Sr. Guilhermino, JOAQUIM GUERRINHA, para além do CAFÉ PORTUGAL, 
terá tocado também na LEITARIA ÁUREA, na R. do Crucifixo, fazendo parte de um Trio: ele era o Pianista; o Sr. 
Abílio, Saxofonista; o Sr. António Sá, Violinista. 

“Ao Guerrinha nunca lhe faltava trabalho, pelo menos no tempo em que eu também já estava cá fora… Era muito 
procurado, porque era muito expressivo e dinâmico!” 

Com memória extraordinária, aquele octogenário cita os nomes dos Salões, Clubes e Cabarets ou 
Dancigs. Localiza-os e enumera os outros componentes do grupo musical em que o meu Pai tocava. Só não 
especifica com exactidão o período de tempo em que ele trabalhou num ou noutro local. Sabe-se, no entanto, que 
após o contrato no Café Portugal, os outros contratos foram-se sucedendo pela vida fora… 

Cita, por exemplo, o RIVOLI, Salão de Festas chique, na R. Eugénio dos Santos, onde Guerrinha era 
efectivo ao Piano e Joaquim da Silva Bolota na Bateria. 

“Um dia em que o Bolota faltou, o Guerrinha chamou-me para eu o substituir e… lá fui eu. Ainda estava no 
Instituto, deveria ter uns vinte e cinco anos. Depois até fiquei a dormir em casa do Guerrinha,43 onde a dona era madeirense e 
tinha um gato chamado “Rabicho”. Ainda me lembro… o gato não me deixava em paz e ela chamava-o, com aquela 
pronúncia muito carregada: 

– Anda cá, Rabei… cho!” 
MANUEL FERREIRA GUILHERMINO 

Para os Clubes Recreativos, os Músicos só eram chamados em dias de festas. Esta mesma fonte, 
menciona OS MACAVENCOS na Rua das Pretas e OS CARAPAUS na Bica para onde Guerrinha era sempre 
requisitado. 

Refere-se depois a diversos Cabarets ou Bares de Camareiras onde eram mesmo preferidos Músicos 
Cegos para não terem contacto visual com o cenário de devassidão que então se gerava: 

A BOÉMIA, no Poço do Borratém, onde tocava um Trio: Guerrinha ao Piano, Edmundo Macedo no 
Acordéon e Joaquim da Silva Bolota na Bateria. 

 
43 Se Guilhermino tinha 25 anos, Guerrinha estava quase nos 33 e, portanto, já era casado e vivia em casa da “famosa Tia 

Claudina” 

20:45 - Recital de piano por Joaquim Guerrinha 

“Estudo de concerto em fá sustenido maior”, Mac Dowell 

“Dolorosas n.º4”, Óscar da Silva; 

“Prelúdio em dó sustenido menor”, Rachmaninoff; 

“Lotusland”, Cyril Scott; 

“Eroic” (estudo de execução transcendente), Liszt 
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O BAR S. DOMINGOS, no Largo do mesmo nome, onde se exibia um Quarteto. Aqui, podia ver-se 
Guerrinha ao Piano, Carlos Luís no Saxofone, Genciano no Acordéon e, na Bateria, ora o Batalha, ora o Galante. 

O dono deste último Dancing, o Sr. Machado, era conhecido no meio dos Cegos por ser sócio da 
Associação “Louis Braille”. Foi aí que, presumivelmente em 1933, se deu um encontro, meramente ocasional, entre 
o filho mais velho do Padrinho de registo de Joaquim Guerrinha, JOSÉ DA SILVA CAMPOS, então com onze anos, 
que estava de passagem por Lisboa com sua Mãe que viera fazer exames médicos. Hospedados numa pensão 
situada próximo daquele Cabaret, o dono da mesma, sabendo que o Menino era de Sines, levou-o lá, para que 
cumprimentasse um Músico que, por sinal era da sua terra. Este Menino, agora com oitenta e dois anos lúcidos, 
embora marcados pela doença, recorda as palavras do dono da pensão: 

– Vai ali cumprimentar aquele Senhor, que também é de Sines!… 

Entretanto, pelas perguntas que Guerrinha lhe terá feito, chegaram à conclusão de que o rapazito vinha a 
ser um dos filhos de FRANCISCO DA SILVA CAMPOS, lavrador do GAIO, para quem os familiares paternos do 
Músico trabalhavam. 

A visita do garoto acabou por ser compensada com uma mão cheia de rebuçados… 
Hoje, passados setenta anos, e graças à simpatia do actual Presidente da Junta de Freguesia de Sines, Sr. 

CORREIA, pessoa que, aliás, tem posto todo o empenho na recuperação dos valores patrimoniais do Concelho de 
SINES, consegui chegar ao contacto desta Família na tentativa de reconstituir algumas memórias, através de 
FRANCISCO DA SILVA CAMPOS, exactamente o neto do Padrinho de meu Pai e a quem coube o seu nome 
completo. 

O outro Irmão de José da Silva Campos, mais novo quatro anos do que este, e que recebera também o 
nome completo de seu Pai, foi vítima aos setenta e oito anos de um acidente de trabalho, no dia 17 de Maio de 
2004, exactamente no momento em que eu estava a inquirir estes factos, pelo que me solidarizo, naturalmente com 
a Família enlutada. 

Porém, este episódio passado em 1933, veio levantar uma questão de natureza ética. Nessa época, 
Guerrinha estava a frequentar o Conservatório, em plena pujança. Pedira autorização em Dezembro de 1932 para 
tocar no Café Portugal, um espaço de elite, eventualmente frequentado por individualidades do Conservatório. No 
seu processo não se encontra mais nenhum Requerimento com idêntico pedido de autorização, o que, à partida, 
pode significar que ele arriscaria tocar em público, transgredindo o Regulamento da sua Escola, talvez por saber 
antecipadamente que não lhe seriam deferidos pedidos para trabalhar em Bares nocturnos, de reputação algo 
duvidosa e com clientela bem diferente. Mas, a necessidade de subsistir, a isso o obrigava. 

Numa fase mais tardia, talvez na década de quarenta, Guerrinha trabalhava no ALECRIM BAR, nas 
Escadinhas do Alecrim, onde se exibia um Trio: ele ao Piano, António Sá no Violino e Graciano Martins da Silva 
ao Saxofone. O meu Irmão João, nascido nos finais do ano de 1943, não associa o “Alecrim” à sua infância, ou 
porque nem sequer tivesse nascido ou porque ainda fosse pequeno quando o Pai lá tocava. Contudo, em casa, eu 
própria me recordo de ouvir falar no Alecrim Bar. 

Por último, o BOLERO BAR, na R. de S. Lázaro, Nº 10. Um trio formado por Guerrinha - Pianista; 
Augusto Coelho - Acordeonista; Álvaro - Baterista. 

Durante alguns anos assim foi, mas em determinada ocasião, Augusto Coelho, pretextando grande 
cansaço físico devido ao Acordéon, estava prestes a perder o trabalho, quando Guerrinha, desde sempre contratado 
como O PIANISTA da casa, não permitiu, pela sua natural bondade, que o amigo abdicasse e propôs-lhe inversão 
de posições, ficando ele na Concertina e Coelho ao Piano. 

Assim passou a ser até ao final, sem que, naquele gesto, Guerrinha tenha sequer dimensionado o desgaste 
físico a que se exporia também, quando, ainda para mais, havia que conciliar este trabalho com algum período de 
descanso, para poder cumprir outras actividades diurnas. 

Parece que até oiço a voz da minha Mãe, quando o meu Pai se mostrava fatigado: 

“Agora não aguentas… andas rebentado… quem não tem cabeça, o corpo é que paga!… Não devias ter feito essa 
troca… Se o Coelho ficasse sem o trabalho… pelo menos não tinha família para sustentar!” 

Durante longos anos, recebera como salário por cada noite de Música, 50$00. Ao mudar para o Acordéon, 
passou para 60$00 e, mais tarde, 70$00. Lembro-me de ouvir o meu Pai dizer: 

“Este ordenado de miséria tem a vantagem de ser certo o que já é muito bom mas só é valorizado pelas gorjetas que 
recebo: 50 centavos de um lado, 1 escudo de outro, 25 tostões ou 5 escudos, de vez em quando…” 

Também aqui os Músicos eram aplaudidos com euforia, sobretudo quando tocavam as músicas pedidas 
pelos clientes, mas… quantas vezes, pela vida fora, Guerrinha terá ouvido interiormente o som das palmas do 
ARRIAGA … do CASINO DA MADEIRA … do CASINO DA CURIA … do GRÉMIO LÍRICO … ou do 
CONSERVATÓRIO …?! 

Hoje, no lugar do “Bolero”, existe um armazém de roupas, chamado A Casa Chinesa. 

Eu própria me lembro, talvez, desde os meus cinco anos … o meu Pai lá ia todas as noites para o 
“Bolero”… entrando às 21.30 H. e regressando, de madrugada, cerca das 5.30. Morámos sempre relativamente 
perto, em quatro casas diferentes por onde passámos e, à vez, os meus Irmãos, quando mais crescidinhos, quase 
sempre o acompanhavam até à porta do Bar, regressando de imediato. 
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“Quando morávamos na Rua do Telhal, já o Papá trabalhava no Bolero! Lembro-me muito bem.” 
Mais tarde, já homem, eu também lá entrava uma vez ou outra e toda aquela clientela estava sempre de volta do 

papá, pedindo uma determinada música, ou que ele fosse para o Piano. Então, batiam-lhe sempre muitas palmas porque ele 
tocava com invulgar expressividade e vigor, pondo toda a gente a dançar, como convinha! 

Na véspera de partir para Angola, em destacamento, Agosto de 1967, passei lá a noite com um Alferes da minha 
Companhia e o panorama ainda era o mesmo. O papá não parecia evidenciar grande cansaço mas, quando regressei de 
Angola, em 1969, ele já tinha desistido há muito de trabalhar de noite. 

JOÃO JOAQUIM DE JESUS GUERRINHA 

Numa Carta que o meu Pai escreveu a minha Mãe a 10 de Setembro de 1954, uma espécie de exame de 
consciência dos seus treze anos de casados, da qual, oportunamente, revelarei algumas passagens, ele refere que 
habitámos a R. do Telhal entre Abril e o final do ano de 1951, o que significa que, pelo menos desde essa data, o 
Bolero era o seu ganha-pão nocturno. 

“Em Abril de 1951, (…) abandonámos novamente a casa da Tia e fomos para a Rua do Telhal. (…) e em finais do 
mesmo ano mudámos para a Rua da Alameda …” 

E assim foi a sua vida, noite após noite, ininterruptamente, até bem próximo do final de1967, sem Noite 
de Natal no seio da Família, sem noite de Ano Novo, sem sábado de Aleluia, sem noites de aniversário… A meio 
de qualquer jantar de Família, lá se despedia o meu Pai, sempre com o seu ar prazenteiro, no escrupuloso 
cumprimento do dever, deixando aos outros a partilha e o gozo da sua casa e da sua Família! 

“– Boas Festas 44 para todos! Adeus, “piquenos”! Conchita Mia! Até à próxima, Comandante! 45 Ó Comadre, 46 
não se esqueça desse licorzinho para a hora da minha morte!... 

  – Ó Guerrinha, nem sequer me diga uma coisa dessas, que eu já fico nervosa!… 

  – Quinito, não venhas tarde!” 

  – Papá, papá, eu amanhã precisava de cinco tostões para comprar um caderno… não se esqueça!” 

Na Vigília de Natal, à primeira badalada da meia-noite, antes de comermos a tradicional espetada 
madeirense, telefonávamos para o BOLERO BAR e pedíamos para falar com o Sr. Guerrinha. 

O Natal tocava toda a gente! Também tinha chegado àquele espaço nocturno … e os Músicos estavam 
parados. 

O meu Pai vinha ao telefone e, um a um, todos lhe desejávamos Boas Festas. Ficaria contente, 
certamente, por se sentir em comunhão espiritual com toda a Família! 

Na noite de Ano Novo e no Sábado de Aleluia repetiam-se os telefonemas. Os Músicos interrompiam 
sempre, próximo da meia-noite, porque entre eles, os patrões (Sr. Pinto e Sr. Malhão) e a clientela, também se 
trocavam cumprimentos e se faziam votos. 

E era sempre igual todos os anos … e foi deste modo que se gastou uma boa parte da vida de meu Pai! 

Assim, noite dentro… apagava-se o Concertista para restar apenas o Músico; ausentava-se o 
Marido para que a Esposa tivesse meios de governar a casa; faltava o Pai para que aos filhos não faltasse o 
mínimo essencial! 

Ainda me lembro! Cinquenta escudos diários que o meu Pai colocava rigorosamente sobre a cómoda, 
antes de se deitar, ou em nota, ou em várias moedas sobrepostas; por baixo as maiores, como seria lógico… 
exactamente o seu salário. 

Depois, no quarto dos filhos, como resultado das gorjetas, os tostões correspondentes ao transporte de 
cada um para o Ateneu Comercial de Lisboa e mais tarde para a Escola Comercial Veiga Beirão ou, no caso do 
meu Irmão Carlos, para o Liceu Camões, enfim …eléctrico, autocarro ou o Elevador de Santa Justa, no tempo em 
que ainda não havia passes sociais. 

Eu, pessoalmente, já uns anos mais tarde, quando ia para o Liceu D. Filipa de Lencastre ou D. Leonor, 
recebia dezasseis tostões, oito para cada viagem. 

As horas que o meu Pai dormia eram quase sempre agitadas por acessos de tosse, fruto de uma bronquite 
crónica, que sucessivamente nascia e se suavizava, agravada pelos ambientes nocturnos viciados e pelo incorrigível 
hábito dos cigarros, que já trazia do tempo do Instituto “Branco Rodrigues”, tornando-se com os anos, um fumador 
inveterado. 

“O Guerrinha fumava muito, às escondidas!” 

MANUEL FERREIRA GUILHERMINO 

 
44 A saudação habitual de Guerrinha, em qualquer ambiente conhecido, familiar ou de trabalho, independentemente da época 

do ano, era sempre: “Boas Festas!” “Boas Festas por aqui !” ou “Ora Boas …!” 
45 O Comandante, assim designado por meu Pai, pelo facto de ter sido marinheiro, era primo direito de Conceição e casara-se 

tardiamente com uma Irmã desta, a Maria de Lourdes, chamada Mariazinha. 
46 A Comadre Mariazinha era a Madrinha de Baptismo da filha de Guerrinha. 
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Dado o rumo, até para mim inesperado, que tomou a parte final deste Capítulo, é o momento 
oportuno para enquadrar aqui uma Carta de meu irmão JOÂO, em resposta a um pedido que lhe fiz: um 
testemunho escrito sobre as memórias que tem do Pai. 

Vancouver, 10 de Setembro de 2003 

Querida Dalila: 

Como deves compreender, não é fácil para mim escrever em português, após quase trinta 
anos de Canadá. 

As recordações do papá são imensas e no dia a dia há sempre algo acontecendo que 
me obriga a comparar o presente com o passado. 

A mais viva memória dele é, sem dúvida, a maneira carinhosa como o papá todas as 
madrugadas ao regressar do trabalho, vinha ao nosso quarto, para confirmar se nós 
estávamos abafados, muito em especial no Inverno. 

Acredita ou não, ainda hoje sonhando, sinto o lençol a cobrir-me a meio da noite. 

Não sei se achas que isto é criancice, mas penso que tudo o resto já terás focado na 
biografia que estás escrevendo. (…) 

Joanito 47 

Curioso! Às vezes, seguimos percursos inesperados!… 
Ao falar do trabalho nocturno de meu Pai, deu jeito estabelecer uma sequência mas, na realidade, seria 

suposto não ultrapassar tão rapidamente tantas etapas da sua vida, isto é, transpô-lo para o lar e para a Família, sem, 
na realidade, o ter chegado a casar… uma vez que estávamos ainda no ano de 1937!! 

Porém, com esta antecipação, acabei por desvendar alguns pormenores que gostaria de ter reservado para 
a altura própria… 

Acidentes de percurso ou técnicas narrativas, pouco importa! 
O fundamental é que a comunicação passe, que a leitura seja cativante e se gere interacção entre o 

emissor e os receptores. 

R e g r e s s e m o s  e n t ã o  o n d e  e s t á v a m o s  …  
a  i n i c i a r  o  a n o  d e  1 9 3 8 ,  

d e p o i s  d e  t o d a  e s t a  p a n ó p l i a  d e  s a í d a s  
q u e  a  M ú s i c a  p r o p o r c i o n a v a  a   

J O A Q U I M  G U E R R I N H A !  

 
47 Nome, como em Família, foi sempre tratado o meu Irmão João. 
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Desde 1938 até, sensivelmente, aos finais de 1941, Joaquim Guerrinha dá-nos da Associação uma 
imagem algo degradada e, até mesmo corrompida por Direcções que não visavam o interesse colectivo dos sócios 
cegos e contra as quais nada se poderia fazer, por estarem patrocinadas pelo Governador Civil. 

Relativamente a este período, portanto, há pouca informação, exactamente por falta de iniciativas em 
prole dos associados, como refere Guerrinha no Capítulo XII da HISTÓRIA GERAL, mesmo antes do EPÍLOGO: 

“Todas as Colectividades sofrem, de vez em quando, graves crises, mas das quais, se não fracassam, resulta um 
período progressivo. 

Foi o que aconteceu na Associação de Beneficência «Louis Braille». 
Não constitui segredo para ninguém a grave crise directiva que, durante tantos anos, afectou a Associação; se a 

Colectividade resistiu, foi porque a sua obra é das que não soçobram facilmente e porque, ao fim e ao cabo, todas as situações 
anormais deram lugar a uma consciencialização da massa associativa, que lhe permitiu deixar trabalhar em paz os que 
abnegadamente se sacrificam pelo bem de todos.” 

Noutro momento da mesma obra, Capítulo VI, comenta este estado de coisas, com uma visão mais dura: 

“Se houve vantagem em conservar durante muitos anos os mesmos Corpos Gerentes, houve, manifestamente, grave 
prejuízo colectivo com tal crónica estagnação, pois se não dava ocasião a experimentar novos elementos que, pelo menos, 
trariam mais calma ao ambiente associativo, tantas e tantas vezes perturbado. 

O maior benefício que um cego recebia sem acarretar despesas à Associação, consistia na cedência do Salão para 
Organização de Concertos Musicais ou de bailes com variedades. Todo aquele que conseguisse passar bem a Casa, ficava 
suficientemente compensado do trabalho que tivera. Este benefício, porém, era muito contestado e, por isso, durante largos 
anos, havia certa dificuldade em autorizar, igualmente, qualquer sócio a usufruir dessa regalia.” 

Posto isto, acompanhemos então Guerrinha noutros percursos e noutras andanças, mais próximo 
das suas origens. 

Como já atrás foi dito, até em vários contextos, o nosso jovem aproveitava todas as oportunidades para 
dar um salto ao Carapinhal e rever-se na alegria sã da Família. Mãe, Irmãos, Sobrinhos e Primos!… Uma autêntica 
terapia pela via do amor! Uns dias… umas horas… era quanto bastava para que a sua alma permeável encontrasse, 
naquele último refúgio, um placebo miraculoso para toda a agitação e alguma insegurança, que arrastava consigo 
da Capital. As brincadeiras com os garotos, então, despertavam plenamente a criança que nele havia, como se 
quisera partilhar e eternizar o sentimento Pessoano… e, naquela comunhão que então se gerava… o tempo era 
escasso para tantos folguedos e promessas de um breve regresso! 

Sim… Guerrinha já podia partir! Estava leve… solto… e o peso dos problemas desvanecera-se como por 
encanto, porque… afinal… “o melhor do mundo são as crianças! ” 

Desta vez, porém, a viagem era mais curta. O seu destino continuava a ser o ALENTEJO! Lá ia ele… em  
direcção a Évora! Uma espécie de … “Vá para fora… cá dentro!” numa dimensão regional… 

Que apelos o chamavam a Évora?! 
Amores?… Convívio musical…? Amigos, simplesmente…? Algum contrato de trabalho...? 
Talvez tudo isto, em simultâneo…! Lembre-se, a propósito, os tais Concertos de terra em terra…! 
Mas, deixemo-nos de especulações e vamos analisar dados concretos! 
Comecemos pelo Jornal DEMOCRACIA DO SUL,48 Diário Republicano editado em Évora. 
O nome de Joaquim Guerrinha aparece vinculado a este Jornal, através de uma Série de dezasseis Artigos, 

aliás já aqui referenciados, “OS CEGOS ATRAVÉS DOS TEMPOS”, os quais são publicados, com carácter 
semanal, entre 24 de Fevereiro, pouco depois de ter concluído o seu 25º Aniversário, e 2 de Julho de 1938. 

Por uma análise de pormenor, pude aperceber-me que, de um modo geral, nem todos os textos enviados à 
Redacção desse matutino, estavam devidamente datados pelo Autor, isto é, não referiam a data, nem o local onde o 
texto fora escrito. Quando continham estes elementos, a sua publicação dava-se quatro a cinco dias depois, 
provavelmente o tempo protocolar exigido. Particularidade aparentemente irrelevante, que tem para mim um 
alcance especial, como o leitor perceberá, dentro em breve. 

Os Artigos saídos a 7 e a 14 de Abril, sétimo e oitavo, os primeiros completamente referenciados, foram 
escritos em Lisboa, respectivamente a 2 e a 10 desse mês e enviados, talvez, pelo Correio. Estas pequenas 
imprecisões, ajudam, contudo, a perceber que os seis primeiros textos tenham sido redigidos em Évora, não 
tendo Guerrinha mencionado a localidade, pelo facto de estar mesmo no local onde o Diário se edita. 

 
48 Nasceu no início do século XX, 1901 e findou em 30 de Julho de 1974. 
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Se respeitarmos os tais “cinco dias”, significa que os Artigos publicados a 24 de Fevereiro, a 3 e a 10 de 
Março, foram escritos no mês de Fevereiro, a 19 e a 28 e ainda a 5 de Março. 

O 4º, 5º e 6º Artigos, editados respectivamente a 17, 24 e 31 de Março, presumo que meu Pai os tenha 
levado, em bloco, por mão própria, antecipadamente, talvez a 12 de Março, já que o mesmo Jornal noticia a 17 
desse mês o seu regresso a Lisboa, retomando depois o processo na Capital, como já vimos, a 2 de Abril. 

Passemos, então, à notícia: 

J o a q u i m  G u e r r i n h a  

Retira hoje para Lisboa o nosso colaborador 
ocasional Sr. Joaquim Guerrinha, o cego-artista que 
aqui esteve tocando piano na orquestra do Café 
Académico. 

Joaquim Guerrinha toca amanhã das 22 às 22:35 no 
Rádio Club Português, e no dia 26 do corrente, das 21:10 
às 21:30, na Emissora Nacional. 

Agradecemos a Joaquim Guerrinha não só a 
colaboração como a gentileza dos cumprimentos de 
despedida que nos fez, desejando-lhe as melhores 
felicidades. 

DEMOCRACIA DO SUL, 17. 3. 1938, 5ª FEIRA 

Estimado leitor, para quem, que, como eu, procura linhas orientadoras para se sintonizar com o percurso 
de meu Pai, esta pequena notícia oferece, “gratuitamente”, uma série de informações: 

De Joaquim Guerrinha, fica-se, então, a saber que: 

 esteve em Évora; 
 foi colaborador ocasional no “Democracia do Sul”; 
 deu a conhecer a sua feição artística; 
 tocou Piano na Orquestra do Café Académico; 
 a 17 de Março regressa a Lisboa; 
 ainda no mês de Março dá dois Concertos na Rádio, com indicação do Dia, Hora e Posto Radiofónico. 

Quanto ao tempo que permaneceu em Évora, não se sabe exactamente… mas, também aqui a 
SEMÂNTICA dá um jeito: a perífrase usada pelo jornalista “esteve tocando” 49 significa que a situação se terá 
prolongado no tempo, quem sabe, desde o início do Ano… até meados de Março. 

Com algum índice de probabilidade e um “cheirinho” de poesia, Guerrinha terá passado o Natal de 1937 
com a Família, no Carapinhal, tendo, depois, seguido para Évora, onde terá emprestado a sua emoção artística e 
vitalidade aos Bailes da passagem de ANO. Daí até ficar a tocar Piano na Orquestra do Café Académico … terá 
sido obra de momento. 

O seu aniversário, a 1 de Fevereiro, tê-lo-á passado em Évora, por entre amigos. 
O que o motiva a escrever na DEMOCRACIA DO SUL não são as mesmas razões que o incentivaram , 

dois anos antes, na Ilha da Madeira. Vejamos os seus  argumentos: 

“O que me leva a escrever hoje neste jornal, não é o mesmo motivo, visto que em Évora não existe nenhum 
estabelecimento de ensino para os indivíduos privados da vista. 

Hoje, cumpro o grato dever de aceder ao honroso convite de alguns amigos, imerecida honra, pois de antemão sei 
que incomodarei os leitores deste jornal com a leitura de assuntos que pouco ou nenhum interesse poderão trazer-lhes. 

Porém, é também meu veemente desejo que toda a gente saiba que o CEGO não é um ente inútil, que o CEGO é um 
homem como qualquer outro, desde que seja convenientemente educado e instruído, que o CEGO tem uma única desvantagem 
– a falta de vista física, mas essa falta não interfere, como geralmente se supõe, com a actividade mental, desde que o 
indivíduo não tenha cegado por qualquer complicação cerebral.” 

“OS CEGOS ATRAVÉS DOS TEMPOS” 
EXPLICAÇÕES PREAMBULARES 

DEMOCRACIA DO SUL, 24. 02. 1938, Pág. 4, J. G. 

Sobre o conteúdo destes Artigos, já muito foi dito nesta Biografia e voltar-se-á a falar deles na II PARTE 
do livro, onde se incluem. 

Recordo, apenas, que foram exactamente os textos do DEMOCRACIA DO SUL que Laura Barbosa 
recortou e guardou em pastas. Um dia, como relatei na INRODUÇÃO, encontrei-os em arrumações domésticas… 
já lá vão uns bons quinze anos … e, de certa forma, logo idealizei este trabalho que, só em 2003, começou a 
compor-se. 

Mas, para encerrar esta abordagem, quero ainda conferir algumas palavras de meu Pai: 

“Hoje, cumpro o grato dever de aceder ao honroso convite de alguns amigos…” 
IDEM, IBIDEM 

Quem seriam estes amigos que Guerrinha refere e que, como a seguir se verá, são uma presença constante 
na sua estada em Évora?! 

 
49 Contudo, noutras regiões, como, por exemplo, na Ilha da Madeira, esta construção verbal é muito comum e quase sempre 

usada com valor pontual, presente. 
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Tentei recuperar algumas memórias e aferi-as com o meu Irmão. De facto, na nossa juventude, sempre se 
falara em casa, de forma contida e recatada, de “uma paixão antiga”, como o meu Pai dizia, associada a Évora. 
Falava-se vagamente numa dita Senhora, LÍGIA BARRETO, de boas Famílias, mais nova do que ele uns dois a 
três anos. Parece até que o idílio amoroso terá assumido proporções alarmantes que urgia cortar pela raiz … e, a 
vida de ambos, acabou por mudar totalmente de rumo. Lígia, talvez por intervenção da Família, partira para 
Moçambique, casara… e tivera uma filha que veio a tornar-se cantora! 

Porém, na meia idade de ambos, Lígia regressara de Moçambique, porventura já viúva, procurou-o e, 
numa clandestinidade diferente daquela que tinham vivido aos vinte anos, renasceu, na solidão que ambos 
atravessavam, o encantamento fugaz de um amor que se tinha perdido na ilusão do tempo… 

Recordo que um dia, ouvindo meu Pai em tom de desabafo, sobre as suas aventuras da juventude… 
naquela cumplicidade que se gerara entre nós… lhe perguntei por que razão não tinham levado por diante esse 
sentimento, ao que ele me respondeu, aparentando frieza e desinteresse: 

– Ó minha filha, como é que eu podia sentir-me bem ao pé de uma mulher que se julgava superior a mim, só porque 
tinha muito dinheiro, andava bem vestida e eu não passava de um pobretanas qualquer, cego ainda por cima!... Eu não podia 
escolher uma mulher que tinha vergonha de mim!... Uma questão de amor-próprio! Eu era muito orgulhoso! 

Ao ler o Conto “Vingança dum Comunista”, IV PARTE, narrado na primeira pessoa por José Guedes, 
que outro não é senão Joaquim Guerrinha, cheguei a supor que a prematura paixão nutrida por LUBÉLIA, a partir 
dos treze anos, num cenário rústico, na zona de Beja, seria um retrato camuflado da situação sem futuro que outrora 
vivera com Lígia, em Évora. Dera-lhe depois um final dramático, romanceado ao jeito de Camilo. 

Jamais saberemos se houve outra Lubélia na vida de Guerrinha ou se ela e Lígia eram, afinal, a mesma 
pessoa!... 

Até mesmo o respeito que mantinha para com o Pai de Lubélia, o bom acolhimento que este lhe fazia e, 
depois, a sua morte, associada a desgostos no âmbito da política, tudo… poderia ter sido a transposição de uma 
situação real que vivera no contacto com Lígia e a sua Família. 

“Em 1926, como prémio de exame do 2º Ano Comercial, fui gozar férias a Beja, mas antes não tivesse ido! 
Apaixonei-me perdidamente por Lubélia, a encantadora filha do meu Padrinho, que logo me cativou por sua 

invulgar beleza, por sua voz angélica e, sobretudo, pela extrema amabilidade do seu fino trato. 
Mas eu provinha da classe social mais escravizada e recalcada; como permitir tão alto voo à minha imaginação 

idealista? O amor puro não admite desigualdades sociais e olvida todos os preconceitos! 
Dedicava grande afeição a meu Padrinho e, por isso mesmo, desejaria poupar-lhe o desgosto que naturalmente 

sentiria por tão louca inclinação, mas nem o reconhecimento do que lhe devia, conseguia moderar a veemência dos meus 
sentimentos.” 

CONTO “VINGANÇA DUM COMUNISTA”, IDEM, IBIDEM 

Seria Guerrinha um exemplar perfeito de Don Juan, em matéria de amores? 
Deixara o coração na Madeira em Julho de 1937 e, meses passados, já vivia calorosas emoções com 

Lígia?! 
Parece, de facto, que esta tendência, própria do ser humano, de querer “arrumar” as pessoas em 

compartimentos estanques, não se conjuga muito bem em temáticas afrodisíacas!!… 
Para ele, Lígia teria sido, em Évora, uma presença absorvente, fruto de um amor antigo, que se reacendia 

ao primeiro contacto… mas que, na ausência, descia às profundezas do subconsciente, entrando em estado 
letárgico. 

Hoje, mais de setenta anos volvidos, penso não ferir a memória de ninguém, ao ressuscitar, de algum 
modo, estes amores e desamores… 

Não esqueçamos, porém, que tudo isto veio à tona, porque tentei interpretar quem seriam os Amigos que 
incentivaram meu Pai a escrever nos Jornais. 

Lígia e seus familiares… por certo!! 

E, neste contexto a que chegámos, talvez Guerrinha, enquanto residiu em 
Évora, tenha sido convidado a alojar-se naquela casa de Família, ao que parece 
riquíssima. Neste entretanto, terá aproveitado o seu tempo para escrever e para tocar 
Piano, temporariamente, como diz o Periódico, na Orquestra do Café Académico, 
que tinha, por sinal, um nome muito sugestivo “LUZ E VIDA”e cuja fotografia me 
foi gentilmente cedida pelo Arquivo Fotográfico de Évora. 

Esta Orquestra já actuava, pelo menos desde 1935, como se pode ver pela 
referência feita no NOTÍCIAS D’ÉVORA, à inauguração das Grutas do Café 
Académico e de um Frigorífico eléctrico. 

A consulta ao Matutino que acabo de citar, designado como o DIÁRIO 
REGIONALISTA DA MANHÃ e o mais antigo do Distrito de Évora, proporcionou-
me o contacto com a outra Série de Artigos escrita por meu Pai, sobre a 
PSICOLOGIA EXPERIENCIAL DO CEGO e da qual eu não tinha qualquer 
conhecimento prévio. Onze Artigos publicados entre 9 de Março e 11 de Junho, 
praticamente em simultâneo com os do Jornal DEMOCRACIA DO SUL. 

C A F É  
A C A D É M I C O  

Com uma grande 
concorrência, inaugura-
ram-se ontem no Café 
Académico as “grutas” 
que ficam sendo o local 
mais fresco e que (…) 

Hoje, inaugura-se um 
frigorífico eléctrico, ver-
dadeira novidade em 
Évora, havendo Concerto 
Musical das 17 às 19 
horas, pela Orquestra 
“Luz e Vida”. 

NOTÍCIAS D’ÉVORA, 23. 06. 1935 
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Curiosamente, antes mesmo de iniciar esta Série que arrancou na Quarta-Feira de CINZAS, já que nesse 
ano o Entrudo caiu a 8 de Março e, conhecendo bem o espírito entusiasta de meu Pai, não arriscaria demasiado se 
garantisse que Guerrinha terá feito algures os Bailes da época de Carnaval, ou entre particulares, ou em clubes 
recreativos, ou ligado aos grupos musicais em que tocava. 

Nestes Artigos, Guerrinha já deixa transparecer muito das suas convicções esotéricas: a defesa do auto-
domínio, a valorização do pensamento positivo, a recusa de uma mentalidade dogmática, enfim, o mau uso do livre 
arbítrio… 

Do mesmo modo que escreveu para dois Periódicos, também teve oportunidade de tocar em dois 
agrupamentos musicais diferentes, como Pianista: na ORQUESTRA “LUZ E VIDA” e no QUARTETO DE 
CEGOS que, curiosamente, actuavam no mesmo Café, conforme se pode ler nos Jornais em referência. 

Recolhi esta informação, quando procurava exaustivamente nestes matutinos a eventual notícia de um 
acidente que o meu Pai tivera em Évora, em brincadeiras com rapaziada da sua idade. Ele próprio nos falava desse 
infeliz episódio da juventude que, aliás, conseguiu ultrapassar com serenidade, mas que o deixou marcado para 
sempre. Daí que, sabendo eu da sua passagem por Évora, logo associei os factos e, posto que o seu nome era 
divulgado na Imprensa, supus que o acidente fosse noticiado e… não me enganei! 

O Domingo de Páscoa, no ano de 1938 foi 
exactamente a 17 de Abril e, pela sequência dos 
Artigos, a que ainda nos referiremos, Guerrinha não 
interrompeu a sua publicação em nenhum dos 
Periódicos. 

E, mais uma vez, a Família de Évora com 
quem Guerrinha se encontrava no Domingo de Páscoa, 
não seria outra senão a de Lígia. 

___________________________________________________ 

Em casa, o meu Pai sempre que se referia ao acidente, era muito parco em palavras. Não pronunciava 
nomes e associava aquele momento fatal a Évora, a uma estátua onde tinha trepado, na brincadeira com outros 
jovens, e da qual caíra. Aliás, existem duas pequenas fotografias dessa época, com muito pouca qualidade, é certo, 
e onde se pode ler no verso Évora 1938, registo feito pelo punho de Laura Barbosa. 

Ambas apresentam um grupo de homens, entre os quais quatro Cegos, um deles o meu Pai, pelo que 
presumo serem os elementos do Quarteto. Os restantes parecem ser pessoas da Terra. Numa das fotografias, o 
grupo está sentado, num banco e no chão; noutra, os jovens estão encavalitados numa Estátua. 

Será que foram todos convidados por aquela Família para visitarem a Serra d’Ossa? Nunca o saberemos! 
Terá sido essa, a Estátua do acidente? Em caso afirmativo, a foto fora tirada, obviamente, antes da queda. 
Apesar de eu ter enviado estas fotografias para o Arquivo Fotográfico de Évora e para a Divisão Sócio-

Cultural da Câmara Municipal do Redondo não consegui que as mesmas, pela sua falta de qualidade, permitissem a 
identificação do local exacto da Serra em que ocorreu o acidente. 

Repare agora, amigo leitor, no pormenor das datas dos Artigos: 

A 17 de Março – DEMOCRACIA DO SUL – Guerrinha despede-se de Évora e, especificamente, da 
Direcção do Jornal. Em troca, retribuem-lhe agradecimentos e desejam-lhe felicidades para o futuro, situação que 
se adequa a quem já não regressa. 

Os Artigos, como já vimos, continua a escrevê-los em Lisboa. 
Avaliemos, agora, como se processa a sequência na outra Série: Para os três primeiros Artigos da 

Psicologia Experiencial do Cego – NOTÍCIAS D’ÉVORA sigo o mesmo raciocínio. Não estando datados, é porque 
foram escritos e entregues em Évora, com a respectiva antecedência, já que saíram a 9, 17 e 24 de Março. No 
quarto, já publicado a 31 de Março, embora sem data, antes da assinatura, lê-se Lisboa, o que bate certo. O quinto, 
o sexto e o sétimo artigos, editados a 7, 16 e 21 de Abril, foram todos escritos em Lisboa, a 2, 11 e 16 de Abril, 
respectivamente. 

Joaquim Guerrinha 

Este nosso amigo e apreciado colaborador que fez 
parte do Quarteto de Cegos que actuou no Café 
Académico, foi vítima de um desastre no domingo de 
Páscoa, quando se encontrava a passar o dia na Serra de 
Ossa em companhia de uma família de Évora. 

O desastre parece ter-se dado em virtude de uma 
estatueta de mármore das que ornamentam um dos 
claustros do Convento da Serra, se ter deslocado indo cair 
sobre uma das mãos daquele nosso amigo, tendo-lhe 
provocado esfacelamento. 

Depois de receber um ligeiro penso na Vila de 
Redondo, recebeu o curativo completo no Hospital desta 
cidade onde ficou internado. 

Lamentando o desastre de que foi vítima Joaquim 
Guerrinha, fazemos votos pelo seu breve e absoluto 
restabelecimento. 

DEMOCRACIA DO SUL, 21. 4. 1938, 5ª FEIRA, PÁ.G. 2 

J o a q u i m  G u e r r i n h a  

Continua internado no Hospital da Misericórdia 
d’Évora, o Sr. Joaquim Guerrinha, (cego), componente 
da Orquestra que trabalhou nesta cidade, que há dias foi 
vítima de um desastre, tendo ficado com a mão esquerda 
esfacelada. 

Fazemos votos pelas suas rápidas melhoras. 

NOTÍCIAS D’ÉVORA, 30. 04. 1938, Sábado, Pág. 2 



 53 

Parece evidente que Guerrinha não tencionaria regressar tão cedo a Évora, mas… talvez um 
convite inesperado, ainda que ardentemente desejado, para o Domingo de Páscoa, altera-lhe os planos… e 
assim … uma vincada tendência para o fatalismo, leva-o de novo a Évora… 

Eis que, após umas boas quatro horas de viagem, estava de novo no coração do Alentejo e dos amigos! 

“Este nosso amigo (…) foi vítima de um desastre no domingo de Páscoa, quando se encontrava a passar o dia na 
Serra de Ossa em companhia de uma família de Évora.” 

Após este acidente, os Artigos continuam a sair no Democracia do Sul, ao mesmo ritmo: 23 e 29 de Abril; 
8 e 14 de Maio – sem referência ao local nem à data. Pela lógica, o de 23 deveria ter sido preparado a 18 de Abril, 
mas isso, não creio possível. 

Recorde-se que qualquer pessoa cega lê Braille com os dedos e, pelo mesmo processo, dactilografa os 
seus textos. Claro que Guerrinha tinha uma mão disponível, mas as dores que decerto sentiria e, sobretudo, a 
angústia que o invadia, pela arrepiante incerteza de ficar incapacitado para exercer a sua profissão de Músico, não 
lhe deixariam o sangue frio necessário para pensar, articular elementos diversos, escrever… 

Penso, no entanto, que nesta Série de Artigos, o problema da continuidade estava ultrapassado; bastava 
pegar no texto correspondente do Diário da Madeira, dois anos antes, e retirar-lhe a parte final, habitualmente 
reservada à divulgação do Instituto de Cegos “Luz nas Trevas”. Com efeito, assim terá sido! 

Veja-se, II PARTE, o Artigo Nº 8, LOUIS BRAILLE E A SUA OBRA onde, em nota de rodapé se 
sinaliza o “Final do artigo na Democracia do Sul, 23. 04. 1938, Pág.1, J. G.”, após o que se podem ler mais quatro 
parágrafos relativos à situação específica do Funchal. 

No NOTÍCIAS D’ÉVORA, o Artigo Nº 8 – o primeiro após o acidente – foi editado em 5 de Maio e 
escrito em Évora, a 29 de Abril, doze dias passados sobre o Domingo de Páscoa que, infelizmente para o meu Pai, 
se assumiu antes como Sexta-Feira da Paixão. 

Curiosamente, o tema que aborda nesse Artigo, é a TEMERIDADE. 

“É a temeridade, embora inconsciente, que incita a criança a pular de um lado para o outro, (…) 
A criança cega desenvolve também esta qualidade, mas, como não vê os obstáculos, (…) vai perdendo 

insensivelmente o medo, tomando, até, parte em brincadeiras perigosas. 
O cego medroso, vive sempre apreensivo consigo próprio, receando tudo e todos, nunca se atrevendo a sair 

desacompanhado para não sofrer qualquer desastre. O corajoso, anda afoitamente, com menos precauções, afrontando o 
perigo sem receio.” 

Évora 
PSICOLOGIA EXPERIENCIAL DO CEGO 

NOTÍCIAS D’ÉVORA, 05. 05. 1938, Pág. 2, J. G. 

É óbvio que Guerrinha se assume como “Cego corajoso”, que o era, de facto. 
Vejamos como ele continua a reflectir “a quente”. Refere-se, por exemplo, a grandes precipícios na Ilha 

da Madeira e a pessoas cegas que os atravessavam “sem vacilar” e, depois, conclui: 

“A temeridade, nestas circunstâncias, toma o nome de imprudência, pois, o cego, não vendo o perigo, deve 
proceder mais cautelosamente.” 

IDEM, IBIDEM 

E, já com a serenidade que o momento requer, depois de profundas introspecções, no silêncio da 
recuperação, Guerrinha fazendo “Mea culpa”, diz: 

“Sempre que a temeridade aproveite ao nosso semelhante, ou a nós próprios, é digna de elogio; mas, logo que seja 
utilizada para demonstrações de valentia e coragem, produz quase sempre funestos resultados.” 

IDEM, IBIDEM 

Quer dizer que o entusiasmo, a força da juventude e a exteriorização da alegria sem controle, em presença 
dos amigos… por entre as fragrâncias da Primavera que, anunciando a ALELUIA, exalavam por toda a Serra … o 
tornaram numa espécie de “macaquinho à solta”, que não mede consequências. E, a concluir, aplica também para 
si próprio as Leis que regem o Universo, numa concepção Kármica, interiorizada nas reuniões de estudos esotéricos 
que frequentava: “aquilo que fazemos, sobre nós recai, tanto no bem, como no mal.” 

“O indivíduo que procede sempre serenamente, também faz sempre um uso conveniente da temeridade; ao proceder 
levianamente, vai ter que arrepender-se do seu irreflectido uso.” 

IDEM, IBIDEM 

 

J o a q u i m  G u e r r i n h a  
Teve ontem alta do hospital da Misericórdia, onde tem 

estado em tratamento do desastre sofrido pela Páscoa no 
convento da Serra d’Ossa, o nosso estimado colaborador 
Sr. Joaquim Guerrinha. Felicitamo-lo, desejando-lhe o 
melhor restabelecimento. 

DEMOCRACIA DO SUL, 4. 05. 1938, 4ª FEIRA, Pág. 4 
 

JOAQUIM GUERRINHA 

Já saiu do Hospital da Misericórdia desta 
cidade, onde se encontrava internado há dias por 
ter sido vítima de um desastre, o Sr. Joaquim 
Guerrinha, colaborador deste diário. 

NOTÍCIAS D’ÉVORA, 05. 05. 1938, QUINTA-FEIRA,  Pág. 1 
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Entretanto, recebe alta a 3 de Maio (sem que pelos Periódicos se perceba em que estado ficara a sua mão 
esquerda) e, os dois Artigos seguintes, já são escritos fora do Hospital, mas ainda em Évora, respectivamente a 4 e 
a 16 desse mês. Porém, o último Artigo da Série PSICOLOGIA EXPERIENCIAL DO CEGO, já é feito em 
Lisboa, a 7 de Junho. 

Pode concluir-se assim que Guerrinha terá regressado à Capital, presumivelmente entre 28 de Maio e 7 de 
Junho, depois de ter deixado na Redacção do outro Jornal o Artigo 12 – OS CEGOS EM PORTUGAL, publicado a 
2 de Junho. Os quatro últimos Artigos são definitivamente enviados de Lisboa para Évora. 

Antes, porém, de dar por encerrado este Capítulo, gostaria de pôr em comum dois conceitos que o meu 
Pai desenvolve, exactamente nos últimos Artigos que escreve antes do acidente, onde deixa perpassar, ainda que 
muito ao de leve, uma visão interior cheia de vida, assimilada em grupos de Oração e de Meditação 
Transcendental: 

“A alegria e a tristeza, são, pois, o produto resultante do modo como encaramos a vida. 
Se estes estados de espírito dependem da sensibilidade do indivíduo, lógico é admitir que o Cego possa igualmente 

ser alegre ou triste.(…) 
Que lucra um cego em ser um revoltado pelo facto de não ver? Melhoram com isso os seus olhos? 

Para que a missão que na terra temos de cumprir, seja fielmente desempenhada, é indispensável que a paciência e a 
serenidade nunca nos abandonem, é preciso que nos encostemos ao esteio da resignação e obedeçamos aos desígnios da 
Providência, sem que isto signifique a rejeição do livre exame do porquê na nossa existência. 

Se um cego vive triste e desesperado, necessariamente, o seu sofrimento é maior; padece e faz sofrer as pessoas que 
com ele convivem. 

O cego que é alegre, irradia alegria no circuito das pessoas conhecidas e dá satisfação aos que pela primeira vez o 
vêem. (…) O cego alegre, nos mais críticos momentos, encontra sempre um sorriso para suavizar a agrura do seu viver, 
aguardando corajosamente as contrariedades que lhe sobrevenham. 

Quando um cego passa, cabisbaixo, traduzindo no semblante a luta íntima que se trava entre o espírito (que é forte) 
e a mente (que é fraca), os transeuntes contemplam-no compungidos e (…)” 

LISBOA 
PSICOLOGIA EXPERIENCIAL DO CEGO 

ALEGRIA E TRISTEZA 
NOTÍCIAS D’ÉVORA, 14. 04. 1938, Pág . 2, J. G. 

“Imagina grande número de pessoas que um Cego, por não ver, não pode ser mau. 
Infelizmente, laboram num erro, porque a bondade ou a maldade, não estão ligadas aos órgãos visuais, mas são 

uma característica dignificadora ou aviltadora do homem. 
Rigorosamente, o MAL não existe, pois o mal é apenas a ausência do Bem; o BEM, como é determinado por 

pensamentos de energia mais poderosa, acaba sempre por vencer e destruir o mal. O mal, é transitório, efémero, e, por isso, 
ILUSÓRIO. O bem, é permanente, eterno, e, por isso, REAL.” 

LISBOA, IDEM 

PREDICADOS BONS E MAUS 

NOTÍCIAS D’ÉVORA, 21. 04. 1938, Pág. 2, J. G. 

De toda esta conjuntura – os Artigos que Guerrinha escreveu, as suas deslocações entre Lisboa e Évora 
e o acidente que sofreu em Domingo de Páscoa. – importa ainda realçar alguns aspectos, aos quais não aludi 
oportunamente, por não querer quebrar o raciocínio quanto à sequência das datas. 

Aliás, era meu único objectivo esclarecer onde se encontrava meu Pai, enquanto escreve as Séries que 

divulga nos dois Jornais da Cidade de Évora e, sobretudo, avaliar convosco como ele se sentiu atraído para um 

precipício que poderia não ter tido fundo e que, em última análise, lhe ceifaria completamente a carreira artística e 

a vida! 

Um dos aspectos a mencionar, prende-se à informação dada no DEMOCRACIA DO SUL: Guerrinha 
despede-se de Évora a 17 de Março, já que no dia seguinte está previsto dar um Concerto no Rádio Clube 
Português e, no dia 26, na Emissora Nacional. 

Consultando de novo os Boletins da Rádio, encontrei de imediato o Programa do Concerto previsto para o 
dia18 no Rádio Clube Português, mas não tive a mesma sorte no que diz respeito à Emissora Nacional, apesar de 
ter gasto muitas horas nessa investigação. Provável alteração, para outro dia e hora imprevisíveis. 

Na planificação normal, desde a abertura do “Rádio Club Português” ao fecho da estação – das 19.00 às 

0.15, pode ler-se o Programa do Concerto, assim discriminado: 

 

Sexta-feira. 18 de Março de 1938 

RÁDIO SEMANAL “EMISSÕES RECOMENDADAS” 

22.00: RADIO CLUB PORTUGUÊS 
Recital de piano por Joaquim Guerrinha 

 

22:00 - Recital de piano por 

Joaquim Guerrinha: 

«Polonaise em dó sustenido menor», Chopin; 

«Os sinos de Génova», Liszt; 

«Gopak», Moussorgsky; 

«Astúrias», Albeniz; 

«Scherzo em si bemol menor, op. 31», Chopin. 
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O outro ponto que gostaria de partilhar, é a avaliação que Guerrinha faz sobre o seu período de inter- 
namento no Hospital da Misericórdia de Évora, referências que encontrei em duas das treze cartas que, em Maio de 
1941, dirige a sua noiva (IV PARTE) então internada de urgência, em situação muito crítica. O seu objectivo era 
tranquilizá-la, dando-lhe, pelo exemplo, modelos de conduta, que passamos a conferir: 

“Eu já sei o que são Hospitais … e, se bem que gostasse de visitas, aborrecia-me, porque as que eu recebia, 
juntamente com as dos outros doentes e os gritos das Enfermeiras a mandar calar os visitantes ou a recomendar-lhes que 
fizessem menos barulho, indispunham-me incomparavelmente mais, do que os meus padecimentos.” 

2ª CARTA DO DIA 14, J. G. 

“Quando eu estava internado no hospital de Évora, encontrei lá muitos doentes que viviam revoltados contra os 
seus sofrimentos. Nunca alguém me ouviu soltar o mais leve queixume nem a mais leve aparência de aborrecimento pelos 
meus sofrimentos. No entanto, eu estava condenado a ficar inutilizado da mão esquerda. 

Nos primeiros três dias em que estive na cama, falava alegremente com todos; ao obter autorização para me 
levantar, todas as manhãs eu fazia uma visita aos doentes, dizendo a cada um, palavras que me ocorriam, de modo que todos 
me estimavam bastante e se sentiam mais animados. Todos se admiravam da minha calma, apesar de eu não possuir a 
serenidade em elevado grau, que mereça ser apreciado; porém, tinha a felicidade de encarar as coisas mais serenamente do 
que eles, por ser optimista de convicção. Depois das refeições repetia as visitas e, pelo dia adiante, conversava com os mais 
íntimos. 

Era assim que eu deixei saudades entre doentes e empregados, porque aos companheiros nunca me mostrei 
desanimado e aos que me tratavam, jamais me queixava, antes lhes agradecia sempre, mesmo quando me faziam sofrer, 
porque era para meu bem e não por mal que eles o faziam, embora fossem causadores, por ignorância, do aleijão que até à 
morte conservo, a não ser que outro substitua o que presentemente está. 

Sempre que voltava a Évora, visitava o Hospital.” 
1ª CARTA DO DIA 17, J. G. 

O “aleijão” a que Guerrinha se refere é ao insucesso da cirurgia que lhe fizeram no Hospital. Fora 
operado à mão esquerda, com incidência no osso do metacarpo, ao nível da articulação do dedo médio e, por erro 
inqualificável dos médicos, a saliência do osso ficou posicionada na palma da mão, portanto, ao contrário do que 
seria normal. 

“Foi um Veterinário qualquer que me fez isto! Por conta dele e dos seus erros médicos, tive que abdicar da vida de 
Concertista!” 

Assim dizia o meu Pai quando lhe fazíamos perguntas sobre o sucedido. 
Ora, essa “bossa/ aleijão” como lhe chama, iria bater no teclado do Piano, dificultando o domínio perfeito 

do instrumento. 
Quantos exercícios Guerrinha terá feito, até mesmo em abstracto, para avaliar a manipulação dos dedos e 

da mão, no silêncio daquela dolorosa incerteza de poder continuar a ser um “expert” na sua Arte? 
Os textos para os Jornais terão sido dactilografados com a mão direita ou experimentaria a esquerda, para 

lhe medir a mobilidade? 
Uma vez em Lisboa, terá recorrido ao Piano da Associação para, naquela intimidade que com ele criara, 

se lançar em exercícios de ginástica correctiva, sucessivas experiências que lhe permitiriam testar a extensão da 
mão e ferir as notas com a intensidade exigida, para o bom desempenho a que estava habituado. 

E assim, de experiência em experiência, de vitória em vitória, Guerrinha conseguiu recuperar o domínio 
da mão esquerda mas, talvez nunca mais tivesse atingido aquela mestria que encantava o seu Professor Varella Cid, 
quando dizia, até mesmo aos outros alunos: 

__“Aquela mão esquerda do Guerrinha, tem um desempenho fantástico!” 

Reservo para o fim a última referência, uma síntese magnífica, colhida nos textos de meu Pai e que se 
prende com o trabalho intelectual, com o tempo dedicado ao estudo, com a aplicação dos conhecimentos, com o 
esforço diário que obriga a prescindir de muita coisa… para que se atinja determinado degrau de perfeição e… 
ouso acrescentar, com a alegria interior que advém de cada conquista. 

T a m b é m  p a r a  m i m ,  q u e  f u i  a  d e p o s i t á r i a  d e s t a  h e r a n ç a  d e  t r a b a l h o  i n t e l e c t u a l ,  

a c o l h i  a  f r a s e  c o m  q u e  e n c e r r o  e s t e  C a p í t u l o ,  

c o m o  u m a  a u t ê n t i c a  B a n d e i r a ,  

q u e  p r e s i d i u  a  t o d a  a  n o s s a  v i d a ,  à  d e l e  e  à  m i n h a :  

“ N e n h u m a  f a c u l d a d e  m e n t a l  s e  a d q u i r e  i m p u n e m e n t e . ”  

LISBOA, IDEM 
MEMÓRIA, INTELIGÊNCIA E APLICAÇÃO 

NOTÍCIAS D’ÉVORA, 31. 03. 1938, Pág. 2, J.G 
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CCC AAA PPP ÍÍÍ TTT UUU LLL OOO    111 000    

OO  SSEEXXTTEETTOO  DDEE  AARRTTIISSTTAASS  CCEEGGOOSS  DDAA  EEMMIISSSSOORRAA  NNAACCIIOONNAALL  

“M A I S  V A L E  U M  P Á S S A R O  N A  M Ã O  D O  Q U E  D O I S  A  V O A R !…”  

Alguns meses decorridos sobre o seu acidente em Évora, Guerrinha ultrapassara perfeitamente este novo 
“handicap”. 

Com o tempo, o estudo e a técnica, o “aleijão” calejara. Guerrinha recuperara também a serenidade. 
Entretanto, no Instituto “Branco Rodrigues” um grupo de alunos ainda internados, pretendeu formar um 

agrupamento musical, independente da Orquestra do Instituto. Eram todos notáveis na sua Arte. Faltava-lhes o 
Pianista que os igualasse em perícia, pelo que convidaram o “velho Pisco”, então com 25 anos. 

Assim se formou o SEXTETO DE ARTISTAS CEGOS e, deste modo, Joaquim Guerrinha, seis anos 
mais tarde, regressou à Escola onde fora educado e da qual saíra abruptamente, conforme se noticiou na altura. 

Uma vez reintegrado, cumpria o Regulamento do Instituto, ainda que sem aquela rigidez própria de um 
internado. 

Pisco e os cinco colegas deitaram mãos ao trabalho. 
Estas diligências para a constituição do Sexteto, fiquei a sabê-las através de uma Entrevista feita a 

Joaquim Guerrinha, trinta e dois anos mais tarde, pelo Padre Jesuíta Abílio Martins (III PARTE) a propósito da 
morte do Director do Sexteto, Augusto Coelho, a 5 de Novembro de 1970. 

“Em 1938, eu, que já não pertencia à Escola BRANCO RODRIGUES, fui chamado para o seu seio, a fim de ser 
possível a organização do SEXTETO.” 

Ora, se Guerrinha aceitou o cargo, era porque se sentia apto, como nos seus bons tempos. 

Vejamos, então, a composição do Sexteto: 

AUGUSTO COELHO   - 1º VIOLINO 

JOSÉ DA CONCEIÇÃO CHARRUADAS  - 2º VIOLINO 

ANTÓNIO PATRÍCIO NUNES  - VIOLA D’ARCO 

JOAQUIM DA SILVA BOLOTA  - VIOLONCELO 

LUÍS AMORIM  - CONTRABAIXO 

JOAQUIM GUERRINHA  - PIANO 

Nessa mesma Entrevista, ele dá conta, de forma muito sintética, dos problemas a vencer sempre que se 
pretende constituir um agrupamento musical. 

“Só quem está a par das dificuldades para a organização deste grupo, é que pode avaliar, justamente, o que era 
necessário. 

Cada um de nós estudava por si, aquilo que, diariamente, julgava necessário para decorar as MÚSICAS mas, O 
CONJUNTO, tínhamos que ensaiar 4 horas diárias. 

Estávamos todos numa Escola, tínhamos as refeições à ordem, tínhamos COPISTAS, tínhamos PAPEL, tínhamos 
DITADOR DE MÚSICA, tudo grátis… tínhamos INSTRUMENTOS, não tínhamos quaisquer preocupações.” 

Que pensará o leitor, alheio à problemática da cegueira, deste avolumar de problemas para se constituir 
um agrupamento musical? 

Afinal, proliferam por aí, sem aparentes dificuldades, as mais variadas manifestações “artísticas”, num 
tal rodopio que, justamente, até se lhes reconhece a “arte” de fazerem disparar os índices de poluição sonora!... 

Não esqueça que, sendo cegos os Músicos, não podiam recorrer, em plena execução, à leitura das 
partituras, pelo que se impunha que as decorassem previamente, num trabalho individual. 

Por outro lado, Guerrinha sublinha o factor disponibilidade, não só porque facilita a conjugação de 
horários dos diferentes elementos, como também para evidenciar que a luta para assegurar o pão de cada dia é tão 
ingrata para um deficiente, sabe-o por experiência própria, que seria difícil, num grupo de seis, cada um à mercê de 
si próprio, obter-se a paz de espírito necessária para se produzir um trabalho que, antes de mais, requer 
concentração e qualidade. 

Claro que esta serenidade exigida deveria ser um privilégio na constituição de qualquer grupo, seja ele 
formado por deficientes ou não! 
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Noutro contexto, em que Guerrinha protesta contra a tendência das Escolas que, ao longo dos anos foram 
deixando de ministrar MÚSICA aos alunos, numa inversão total de posições em relação ao seu tempo de estudante, 
ele demonstra a impossibilidade de qualquer elemento do Sexteto ser substituído, em caso de doença ou morte: 

“O SEXTETO DE AUGUSTO COELHO, que conta 31 anos de existência, não poderá continuar se um dos seus 
elementos ficar incapacitado. 

Não é a braços com as dificuldades da vida, que se podem organizar agrupamentos deste género, mas sim nas 
Escolas, onde outras preocupações não apoquentam os alunos, a não ser os Estudos.” 

“O PAPEL DAS ASSOCIAÇÕES E A ACÇAO DAS ESCOLAS” J. G., 1969 

Também não se sabe, em total rigor, por quanto tempo os elementos do Sexteto residiram no Instituto 
mas, segundo Manuel Ferreira Guilhermino, deverão ter-se mantido por lá até 1940, o que parece coincidir não só 
com a informação dada por Guerrinha no Capítulo VIII da História Geral da Associação, como também com um 
curto comentário ao Sexteto, já em actividade, inserido no RÁDIO NACIONAL que, por sua vez, recuperou a 
notícia do DIÁRIO DA MANHÃ: 

“O “Diário da Manhã” terminava a notícia por dizer que era justo o elogio(ao Sexteto) e acrescenta: 

‘Com o auxílio do Instituto de Cegos Branco Rodrigues e da Misericórdia de Lisboa se organizou o Sexteto e os que 
o compõem conseguiram, com quatro horas diárias de ensaio durante dois anos, decorar …’.” 

RÁDIO NACIONAL, 23 . 11. 1941 

“Corria o ano de 1941, ano em que a Associação teve oportunidade de patentear, evidentemente, a felicidade da 
sua existência, para Cegos que abandonavam a esfera de acção escolar: o «Sexteto de Cegos» dirigido por Augusto Coelho e 
que actuava na Emissora Nacional, tinha necessidade absoluta duma dependência da Sede para poder efectuar os seus 
ensaios. Não houve a mínima objecção por parte dos Directores, nem os sócios se mostraram contrariados com a entrada em 
actividade dos novos sócios. 

De certo modo, os ensaios do SEXTETO além do benefício que proporcionavam aos seus componentes, 
constituíam também um importante factor de propaganda dos fins da Colectividade.” 

J. G. , OBRA CITADA 

Com este gesto, o Sexteto encontrara o espaço e o instrumental necessário para que os Artistas pudessem ensaiar 
condignamente. Quanto tempo durara esta benece? Talvez a década de quarenta, já que em 1951, devido à criação da Liga 
de Cegos “João de Deus”, ocorre uma cisão entre os sócios cegos e, no mínimo, dois dos seus elementos, são fundadores 
desta nova Instituição e ficaram impedidos de frequentar a Associação de Beneficência “Louis Braille”. 

Ter-se-ão, então, transferido provisoriamente para uma sala da LIGA estes ensaios? 
O que sei é que, desde longa data, passaram a fazer-se unicamente na Emissora, no ESTÚDIO B, antes da 

própria audição em directo, ou gravada. 

M a s …  v o l t e m o s  a  1 9 3 8 !  

“Quando formaram o Sexteto, eles ensaiavam muitas horas seguidas e, cada um, tinha que estudar separadamente 
o seu instrumento. O Guerrinha nunca estudava e o Augusto Coelho dizia-lhe sempre: 

– Então, não vais estudar a tua parte? 

– Não te importes com isso!” 

Quando faltavam trinta minutos para o ensaio geral é que ele ia passar em revista a sua parte. 
Nos ensaios, o Augusto Coelho estava sempre a interromper porque alguém se enganava, ou o 2º Violino ou o 

Violoncelo… mas nunca o Guerrinha! Então ele dizia: 

– Vês, estavas com medo que fosse eu, afinal!... 

O Guerrinha, apesar de ter sofrido um acidente na mão esquerda, continuou a dominar perfeitamente o Piano e 
continuou a ser um Artista extraordinário.” 

MANUEL FERREIRA GUILHERMINO 

Como resultado das minhas investigações nos Boletins da Rádio, cujos nomes já tive oportunidade de 
referir no Capítulo VIII, constatei que em 1938, a primeira e única audição do Sexteto se fez a 2 de Novembro, 
4ª Feira, num período de 30 minutos, ainda com o nome de Sexteto do Instituto de Cegos Branco Rodrigues. 

“O ordenado era ridículo – era de 50$00 por pessoa e ainda pagávamos as 
deslocações do ESTORIL para LISBOA e de LISBOA para o ESTORIL, de 
maneira que, nessas condições, nunca seria possível adaptar qualquer músico, 
sem interesses reais, a este agrupamento.” 

Mais tarde, fomos progressivamente sendo aumentados, mas um aumento 
sensível data, apenas, de há uns quatro anos, em que fomos aumentados 50%. 
Ainda assim mesmo, os nossos “cachets” cifram-se, na razão de 300$00 por 
cada CONCERTO, o que não é ideal para que um elemento, sem ter actuações 
garantidas, se dedique a estudar uma coisa que, verdadeiramente, lhe não dá 
quaisquer proveitos.” 

ENTREVISTA A J. G., PELO PADRE JESUÍTA A. M. 
TEXTO EXTRAÍDO DE GRAVAÇÃO 

4ª Feira, 2 de Novembro de 1938 

13.05 – Concerto pelo Sexteto do 
Instituto de Cegos Branco Rodrigues, 
sob a direcção do Violinista Augusto 
Coelho: 

“Marcha militar francesa", Saint-
Saens; "Egmont", abertura , Beethoven; 
"Cavalaria rusticana", selecção da 
ópera, Mascagni; 
"Serenata", Moszkowsky. 

13.35 – 
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SETE PEÇAS PELO SEXTETO 

I  – Iphygenie in Aulides  (Abertura)       Gluck 

II  – Polonaise solemnelle                          César Cui 

III  – Canzonetta                                          Godard 

IV  – Guitarra                                               A. Keil 

V  – Cigany (Czardas)                                Michielis 

VI  – Berceuse                                             Chopin 

VII  – Marcha militar                                    Schubert 

VIII  – DOIS SOLOS DE VIOLONCELO POR 

Joaquim da Silva Bolota 

a) Elegia                                                           Fauré 

b) Rondo                                                          Boccherini 

IX – DOIS SOLOS DE VIOLINO POR 

Augusto Coelho 

a) Canto amoroso                                            Samartini 

b) Prelúdio e allegro                                        Pugnani-Kreisler 

X – DUAS PEÇAS PARA CANTO POR 

António Patrício Nunes 

a) In questa tomba oscura                                Verdi 
b) Largo                                                           Haendel 

XI – QUATRO PEÇAS PARA SEXTETO 
 

a) Dança e Fado                                                Ruy Coelho 

b) Serenata galante                                            Ranzato 

c).La Verbena de la Paloma                              Breton 

Acompanhamentos ao piano por 

JOAQUIM GUERRINHA 

ARQUIVO MUSICAL PORTUGUÊS 

CÉSAR LEIRIA, 24. 08. 1939 

Entretanto, como era de lei, urgia que os Músicos prestassem provas, para serem integrados numa 
Emissora do Estado, e fizeram-no de facto, sob o patrocínio da Associação de Beneficência “Louis Braille”: 

“Os ensaios são realizados na Associação de Cegos “Louis Braille”, Instituição que apresentou estes Artistas na 
Emissora Nacional, em Dezembro de 1938, onde realizaram as respectivas provas.” 

RÁDIO NACIONAL - Nº 570 - 3.  07. 1948 

Nesta conjuntura, a designação de SEXTETO DE ARTISTAS CEGOS 50 dirigido pelo Violinista 
AUGUSTO COELHO aparece integrado pela primeira vez na programação da EMISSORA NACIONAL no ano de 
1939, a 22 de Janeiro, DOMINGO, com as peças seguintes: 

A partir dessa data e, até 7 de Outubro de 1971, 
decorrem ininterruptamente, com carácter semanal, as 
audições do Sexteto, com acertos, ao longo dos anos, no dia 
da semana e na hora de transmissão. 

Segundo conta o Sr. Guilhermino, durante o tempo 
em que estes Artistas ensaiavam diariamente no Instituto, 
foram adquirindo um amplo repertório, a partir do qual 
compunham depois os diferentes programas semanais. Esta 
opinião é, de facto, corroborada pela tal notícia do DIÁRIO 
DA MANHÃ, veiculada pelo RÁDIO NACIONAL de 23 de 
Novembro de 1941, cuja citação iniciámos, mas que só agora se completará: 

“Com o auxílio do Instituto de Cegos Branco Rodrigues e da Misericórdia de Lisboa se organizou o Sexteto e os 
que o compõem conseguiram, com quatro horas diárias de ensaio durante dois anos, decorar 230 músicas entre selecções de 
Ópera e Opereta, zarzuelas, suites, serenatas e muitos outros trechos.” 

Também eu pude comprovar estes dados, ao extrair dos Boletins da Rádio todos os Programas Semanais 
executados pelo Sexteto da Emissora Nacional que, cada sete dias… ano após ano, reproduziam uma imensa 
colecção de obras musicais, onde, apenas de vez em quando, se repetia uma ou outra peça. 

Esta programação, aliás, foi meticulosamente registada em planificações anuais e eu gostaria de ter o 
prazer de as incluir neste livro, não fora o elevado número de páginas que comportaria. Apesar disso, não quero 
deixar de referir o trabalho de uma colaboradora, PAULA CORDEIRO que, numa síntese perfeita, conseguiu 
interpretar fielmente o meu pensamento, dando forma gráfica a este projecto. 

Assim, no decurso da Biografia, seleccionarei apenas um ou outro programa realizado em data próxima 
de acontecimentos especiais na vida de Joaquim Guerrinha… e, no final deste Capítulo, como mera 
exemplificação, o leitor encontrará uma página com um pequeno fragmento da referida planificação. 

Quem sabe, oportunamente, poderá vir a ser editado um pequeno fascículo, com todos os Programas do 
Sexteto de Cegos da Emissora Nacional que, na altura própria foram publicados. 

Ressalve-se, no entanto, que a partir do ano 1955 o RÁDIO NACIONAL, sujeito, porventura, a outras 
limitações de tempo e espaço, tenha passado a eliminar a maior parte dos Programas, fazendo, nesses casos, apenas 
o registo da hora do Recital e do nome do Sexteto. 

Mas, antes de prosseguir, importa dizer que o Sexteto, enquanto agrupamento musical, não estava 
vinculado com exclusividade à Emissora. Tinha liberdade de acção para se exibir onde quer que fosse solicitado. 
Neste sentido, vemo-lo a actuar já em 1939, a 24 de Agosto, no CASINO DE SANTO AMARO DE OEIRAS e em 
1941, a 2 de Fevereiro, na Associação de Beneficência “Louis Braille”, informações que recolhi no ARQUIVO 
MUSICAL PORTUGUÊS de César Leiria e onde encontrei igualmente os Programas respectivos desses Concertos, 
que passo a explicitar: 

OEIRAS - Concerto em TRÊS PARTES realizado por um Sexteto de Artistas Cegos: 

PRIMEIRA PARTE: Sete peças pelo Sexteto 

SEGUNDA PARTE: Dois Solos de Violoncelo, Dois Solos de Violino, Duas Peças para Canto 

TERCEIRA PARTE:    Quatro peças pelo Sexteto 

LISBOA - Concerto de propaganda às habilitações profissionais dos Cegos, 

organizado por JOAQUIM GUERRINHA 

 
50 Durante algumas semanas a denominação do Sexteto foi passando por pequenas alterações até atingir a identificação 

definitiva, em 12 de Março de 1939: Sexteto de Invisuais; Sexteto constituído por Artistas Cegos; Sexteto constituído por 

Cegos; Sexteto de Cegos e, finalmente, CONCERTO PELO SEXTETO DE ARTISTAS CEGOS, dirigido pelo … 

Outras actuações do Sexteto, extra Emissora Nacional, ocorreram certamente, mas, sem pontos de 
referência, é difícil comprová-las. Por exemplo, na Liga de Cegos “João de Deus”, pelo menos, nas comemorações 

Domingo, 22 de Janeiro de 1939 

13.10 – Concerto por um Sexteto de Invisuais 
dirigido pelo Violinista Augusto Coelho: 

Abertura da ópera "O Barbeiro de Sevilha", Rossini; 
Adágio Cantabile da "Sonata Patética", Beethoven; 
Selecção da ópera "Baile de Máscaras", Verdi; 
"Au Printemps", Grieg; 
”Serenata", Júlio Almada; 
Selecção da zarzuela "Alegria de la Huerta", Chueca. 

13.45 – 

 

I – SEXTETO 
a) Raymond      (Abertura)                   Ambroise 
Thomas           
b) Minueto                                           Boccherini 
c) Sevilha                                             Albeniz 
d) Mazurka                                           Ruy Coelho 
e) Cigany - Czardas                              Michieles 

II – ALGUMAS PALAVRAS 
«O ENSINO DOS CEGOS EM PORTUGAL» 

Por Joaquim Guerrinha 

III – VIOLINO 
a) Souvenir                                            Drdla 
b) Dança espanhola                               Roefeld 

Por Augusto Coelho 

IV – CANTO 
a) J’ai pardonné                                     Schumann 
b) In questa tomba oscura                     Beethoven 

Por António Patrício Nunes 

V – VIOLONCELO 
a) Élégie                                                Fauré 
b) Tarantela                                           Squire 

Por Joaquim Bolota 

VI – PIANO 
a) Berceuse                                            Chopin 
b) Polonaise                                           Liszt 

Por Joaquim Guerrinha 

VII – SEXTETO 
a) Polaca em lá maior                           Chopin 
b) Vito                                                  Viana da Motta 
c) Capriccietto                                      Neuparth 
d) Marcha militar francesa                    Saint-Saëns 

Componentes do Sexteto 

AUGUSTO COELHO 
JOSÉ DA CONCEIÇÃO CHARRUADAS 

ANTÓNIO PATRÍCIO NUNES 
JOAQUIM DA SILVA BOLOTA 

LUIZ DE AMORIM 
JOAQUIM GUERRINHA 
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de um Aniversário, 23 de Julho, presumivelmente no ano de 1963, o Sexteto actuou, tendo ficado registada a sua 
participação através de uma fotografia. 

No ano de1942, integra-se ao Sexteto um novo elemento – o Saxofonista GRACIANO MARTINS DA 
SILVA que passa a colaborar ocasionalmente. A primeira vez que participa é no dia 7 de Junho, depois a 28 de 
Julho. Mais tarde, a 6 de Setembro, após a audição do Sexteto, tem lugar um SOLO de SAXOFONE, acompanhado 
ao PIANO por Joaquim Guerrinha. Assim, intervindo de uma maneira ou de outra, Graciano Martins da Silva, 
passa a ser mais um Artista em quase todas os Recitais, o que, de algum modo, transforma o SEXTETO em 
SEPTETO, como, aliás, ficou na memória de algumas pessoas. 

“Un sectuor d’aveugles (instruments à cordes et piano), donne un concert à Radio-Lisbonne51 chaque dimanche 
après-midi.” 

LE MESSAGER SUISSE DES AVEUGLES 
Nº 1 - JANVIER, FÉVRIER, MARS 1942 

 
51 Imprecisão cometida pelo redactor da Revista francesa. Não se tratava da Radio-Lisbonne, mas sim da Emissora Nacional. 

Além disso, sendo referenciado como Septeto, havia que incluir o Instrumento de Sopro (Instrument à Vent). 
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Desde o seu início e, ao longo dos anos, posso garantir que a audição do Sexteto, passou por todos os dias da 
semana. 

No entanto, nos últimos anos da década de 
sessenta, muitas pessoas habituadas a ligar os receptores 
para a Emissora Nacional, devem recordar-se que, 
semanalmente, às QUARTAS-FEIRAS, entre as 15 e as 
16 horas, os locutores anunciavam: 

Em todo o percurso do Sexteto, uma vida, trinta 
e dois anos, alguns reveses se fizeram sentir. Por exemplo, nunca houve contratação o que, obviamente, conferia 
pouca segurança aos Artistas. 

Como Músicos que eram, deitavam mão a todas as oportunidades que, ao tempo se lhes ofereciam, pelo 
que, o fraco “cachet” pago na Emissora, ajudava a equilibrar as suas vidas e sempre era uma gota mais que, 
enquanto durasse, tinha destino garantido e… não é que, afinal… “Muitos poucos fazem muito?!” 

Porém, a Emissora Nacional, nunca “rescindiu esse contrato verbal”, sabe-se lá porquê !… De facto, 
trinta minutos de arte, a um bom preço…era uma dádiva para os radiouvintes!! 

E assim, o Sexteto manteve-se activo até que a morte começou a ceifar algumas vidas, de entre os 
seus músicos. 

Em face das explicações dadas por Guerrinha na sua Conferência “O PAPEL DAS ASSOCIAÇÕES E A 
ACÇÃO DAS ESCOLAS”, em 1969, compreende-se este final agonizante do Sexteto. 

Numa palavra, não havia músicos com o necessário “background” para substituírem os elementos que 
iam desaparecendo e se coordenarem com os restantes. 

Deste modo, a morte de JOSÉ JOAQUIM ROSA, em Setembro de 1971, assinalou também o funeral 
deste agrupamento, de todos o mais longo na História da Rádio, nacional e estrangeira. 

Mas, vejamos como, no decurso do tempo, foram sendo superadas as diferentes perdas, numa época 
em que ainda havia possibilidade de contornar o problema e estudar alternativas: 

Nos finais da década de quarenta,52 a morte do Violoncelista Joaquim da Silva Bolota leva à sua 
substituição por JOSÉ JOAQUIM ROSA. 

Alguns meses depois, o Viola D’Arco António Patrício Nunes termina também os seus dias. Procede-se 
então a alterações internas: 

O Contrabaixo Luís Amorim muda para Viola D’Arco, ficando o seu primitivo lugar entregue a um novo 
elemento ANTÓNIO MIMOSO DA ENCARNAÇÃO. 

Assim remodelado, o Sexteto mantém-
-se em exercício de funções até 5 de Novembro 
de 1970, data da morte do seu Director Augusto 
Coelho, ainda substituído, a título excepcional, 
por um Violinista com vista AMÉRICO LOPES 
DOS SANTOS, que fora Professor destes 
mesmos Músicos, enquanto alunos no Instituto 
Branco Rodrigues. 

O Estúdio B – Emissora Nacional – 
Rua do Quelhas, foi o espaço reservado à transmissão, em directo, do Sexteto e, posteriormente, à gravação, 
passando o Programa a ser ouvido em diferido. 

Ainda me lembro de quando lá ia com o meu Pai… Uma vez, muito criança, talvez pelos meus seis anos, 
1952, estando sentada num pequeno sofá idêntico ao da imagem, aguardava o tempo necessário para os Ensaios e 
gravação. Disseram-me: 

_ Ficas aqui sentadinha e quietinha! Não te podes mexer, nem fazer barulho! 

Conformei-me com a situação, já que o meu Pai me fizera a vontade de me levar com ele. O tempo, 
entretanto, configurava-se a pouco e pouco com a eternidade e, na natural irrequietude de criança, comecei a 
balancear as pernas, de forma ritmada… Ao regressarem ao ponto de partida, batiam na beira do sofá… 

Passado um pouquito, o Sr. Augusto Coelho interrompe os Ensaios e diz , na sua voz brusca, com finais 
de frases semi-engolidos e a caírem a pique, onde se pressente melhor a entoação do que a articulação: 

_Ó Menina, estás a bater o compasso? Tens de estar quieta, se não tens de ir lá para fora! 

Eu neguei claramente, tentando iludir o ouvido de músicos, sem reparar que o movimento era sonoro. 

“_ Não fui eu! Eu só estou a dizer histórias… e não faço barulho!...” 

 
52 Contudo, em 3 de Julho de 1948, o Sexteto ainda mantinha os elementos iniciais, segundo informação colhida no RÁDIO 

NACIONAL Nº 570. 

PASSAMOS A TRANSMITIR O CONCERTO PELO 
SEXTETO DE ARTISTAS CEGOS DIRIGIDOS 

PELO VIOLINISTA AUGUSTO COELHO 
SEGUIDO DO SAXOFONISTA GRACIANO 

MARTINS DA SILVA ACOMPANHADO AO PIANO 
POR JOAQUIM GUERRINHA 

 

AUGUSTO COELHO  - 1º VIOLINO 

JOSÉ DA CONCEIÇÃO CHARRUADAS  - 2º VIOLINO 

LUÍS AMORIM  - VIOLA D’ARCO 

JOSÉ JOAQUIM ROSA. - VIOLONCELO 

ANTÓNIO MIMOSO DA ENCARNAÇÃO. - CONTRABAIXO 

JOAQUIM GUERRINHA  - PIANO 
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Registado este pequeno episódio, retomemos o percurso do Sexteto na sua fase final, assinalado pelo 
tom grave das palavras de Guerrinha: 

“A notícia do JORNAL, infelizmente, foi verdadeira. Nós estávamos perto de iniciar a GRAVAÇÃO, estávamos 
numa conversa amena e íamos recomeçar o ensaio, para terminar a última PEÇA. De repente, sentimos um baque… 
supusemos que fosse uma cadeira defeituosa que caísse e que o AUGUSTO COELHO se tivesse simplesmente aleijado… 
procurámos levantá-lo, mas ele não pronunciou mais nenhuma palavra.” 

ENTREVISTA A  J. G., PELO PADRE JESUÍTA A. M. 
(…)“Augusto Coelho faleceu quando, no dia 5 deste mês de Novembro, ensaiava o Sexteto na Emissora Nacional. 
Que Deus guarde a sua alma em paz!” 

JOAQUIM NUNES PINTO 
JORNAL “A VOZ”, 12. 11. 1970 

O final do SEXTETO dispensa quaisquer palavras minhas, uma vez que integro neste momento uma 
Carta escrita por meu Pai em 2 de Fevereiro de 1972, quando acabara de completar 59 anos, apelando para o 
Presidente da Direcção da Emissora Nacional de Radiodifusão, no sentido de ser concedido aos cinco músicos 
existentes, algo equiparado a uma Reforma, mercê do trabalho prestado, sujeito a uma programação semanal. É 
conveniente dizer que esta Carta ficou sem resposta. 

Lisboa, 2 de Fevereiro de 1972 

Ex.mo Senhor 
Presidente da Direcção da 

Emissora Nacional de Radiodifusão 
Av: Engº Duarte Pacheco, 5 

LISBOA 

O abaixo-assinado pede vénia para apresentar ao esclarecido critério de V. Exª a seguinte exposição, 
uma vez que, tendo feio entrega duma idêntica ao Senhor Eduardo Loureiro, nos fins de Outubro p.p. igualmente 
dirigida a V. Exª, até à data, ainda não obteve resposta o que prova não ter sido entregue. 

Durante cerca de 33 anos, o Sexteto de Cegos, geralmente conhecido pela designação de Augusto 
Coelho, seu Director, até fins de 1970, data do seu falecimento, apresentou-se com a máxima regularidade nos 
Stúdios da Emissora Nacional, tendo efectuado mais de mil e setecentos recitais, com carácter semanal. 

Graças à extrema benevolência de V. Exª , este Sexteto pôde continuar a sua actividade durante mais um 
ano, devido à autorização de V. Exª em permitir que um elemento com vista, Américo Lopes dos Santos, passasse a 
substituir o Director falecido. 

Como em Setembro findo falecesse o Violoncelista do grupo, José Joaquim Rosa e não se pudesse contar 
com um Cego para o seu lugar, o Sexteto terminou as suas actuações em 7 de Outubro, graças a uma série de 
gravações feitas para que o Violinista Lopes dos Santos pudesse passar 15 dias na América. 

Foi então que, trocando impressões com os Senhores Nóbrega e Sousa e Eduardo Loureiro, decidiu-se 
apresentar a V. Exª um pedido por escrito, na intenção de solucionar a situação dos cinco sobreviventes, em cujo 
número se incluía o colaborador Saxofonista Graciano Martins da Silva. 

Sugeria-se então a ideia da possível concessão duma pensão ou reforma, dado que não era já possível a 
actuação do Sexteto, tanto mais que o ensino musical nas escolas portuguesas para cegos, passou a ser 
praticamente inexistente. 

É do nosso conhecimento que não temos qualquer direito a uma reforma no verdadeiro sentido do nome, 
visto que nunca descontámos para ela, pelo simples motivo de nunca a Emissora ter exigido os respectivos 
descontos; todavia, como trabalhámos tantos anos que, justamente podemos orgulhar-nos de ter sido o 
agrupamento do género que mais longamente exerceu a sua actividade em qualquer Emissora Nacional ou 
estrangeira, acalentamos a esperança de V. Exª poder encontrar maneira de resolver a nossa crítica situação, o 
que, em nome de todos os elementos do extinto grupo, mui penhoradamente agradece a V. Exª. 

De V .Exª , com a mais elevada consideração 
Respeitosamente me subscrevo. 

Joaquim Guerrinha 

Mas, nem só de reveses foi feita a história do Sexteto! 
Os Boletins da Rádio teceram-lhe rasgados elogios e, quiçá a Imprensa, onde não tive o privilégio de 

localizar notícias, dada a vastidão da “oferta” ocasional e, portanto, imprevisível. 
De qualquer modo, passo a citar todos os testemunhos que, mesmo assim, consegui recolher, a maior 

parte deles inseridos no RÁDIO NACIONAL. Ressalve-se, contudo, logo o primeiro testemunho, no RÁDIO 
SEMANAL, Boletim que, infelizmente, teve uma curta duração: 

▪ Na Capa deste Boletim – RÁDIO SEMANAL –  de 11 de Fevereiro de 1939, sugere-se a leitura de um 
Artigo sobre “A Radiodifusão e os Músicos”– na 2ª Página: 
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▪ No RÁDIO NACIONAL de 7 de Janeiro de 1940, na CAPA, é, pela primeira vez publicada uma 
fotografia do Sexteto em actuação, presumivelmente, em fase de Ensaio prévio, em cuja legenda se pode ler: 

“O SEXTETO DE CEGOS DIRIGIDO POR AUGUSTO COELHO” 

▪ Veja-se agora o testemunho sentido de um estrangeiro, que o DIÁRIO DA MANHÃ publicou e que, por 
sua vez , foi veiculado no RÁDIO NACIONAL: 

O SEXTETO DOS CEGOS 

O “Diário da Manhã” informava que o Sr. Augusto Coelho, que dirige o 
“Sexteto de Cegos” que todos os domingos dá um Concerto na Emissora 
Nacional, recebeu há dias esta carta do Sr. Diego Martinez: 

“Para tudo ser maravilhoso neste belo País, até existe um Sexteto de Cegos, 
dirigido por um Cego, o que não encontrei em parte nenhuma da Europa. 

Lamento ter de me utilizar de um intérprete, pois desejaria poder expressar-
vos a minha admiração pelos Concertos de 19 de Outubro e de ontem, que foram 
os que me foi possível ouvir. 

Se tornar a passar por Portugal, farei toda a diligência para vos conhecer 
pessoalmente e para vos felicitar, assim como à direcção da Emissora 
Nacional”. 

O “Diário da Manhã” terminava a notícia por dizer que era justo o elogio, e 
acrescenta: 

“Com o auxílio do Instituto de 
Cegos Branco Rodrigues e da 
Misericórdia de Lisboa se 
organizou o “Sexteto” e os que o 
compõem conseguiram, com quatro 
horas diárias de ensaio durante 
dois anos, decorar 230 músicas 
entre selecções de Ópera e Opereta, 
zarzuelas, “suites”, serenatas e 
muitos outros trechos. 

Bem merecem portanto ser 
ajudados no exercício da profissão 
a que tão utilmente se dedicam.  

24 DE NOVEMBRO DE 1941 

▪ No Boletim Nº 309 do RÁDIO NACIONAL – 27 de Junho de 1943, novamente uma imagem do 
Sexteto, também na capa, por entre uma miscelânea de fotografias, com legenda destacada: 

“O SEXTETO DE CEGOS dirigido por Augusto Coelho TOCANDO NA EMISSORA” 

▪ No Boletim Nº 323, igualmente do RÁDIO NACIONAL – 3 de Outubro de 1943, outra 
fotografia do Sexteto, ocupando a Capa, portanto, em grande plano, e em cuja legenda se lê: 

A Radiodifusão e os Músicos 

O SEXTETO DE CEGOS 
DA EMISSORA NACIONAL 

Raramente se fazem comentários na 
Imprensa à actividade musical dos cegos. E, 
no entanto, quanto esforço e quanta 
inteligência é necessária a um “invisual”, 
como se diz agora, para tocar com 
propriedade um instrumento! 

E se tantas faculdades são necessárias 
quando toca só, em conjunto todas as 
complicações aumentam. 

Para a Emissora, como nos noticiou o 
Regente do Sexteto de invisuais que lá 
trabalha, entrou recentemente esse grupo. 

O facto merece-nos algumas palavras, 
porque nos merecem simpatia excepcional os 
cegos que vivem de uma profissão tão difícil 
como é essa de tocar violino, piano, 
violoncelo… em conjunto, tudo estudado 
antecipadamente, com persistência até estar 
de cor. 

Geralmente supõe-se que o cego executa 
música de ouvido, mas essa ideia é 
absolutamente falsa e só pode crer nela quem 
não souber nada de interpretação musical. 

 

Cada um, individualmente, 
pelos processos de leitura dos 
cegos, lê antes a música e, por 
essa leitura, a vai traduzindo na 
execução. 

Se esse trabalho, isolado, é 
enorme e com ele alguns cegos 
executantes de instrumentos têm 
ido até ao ponto de tirarem os 
cursos de Piano e Violino no 
Conservatório, imagine-se a 
série de dificuldades a vencer 
até se conseguir um “Sexteto de 
Cegos”, isto é, um conjunto de 
seis instrumentos que têm de 
tocar, cada um, uma parte 
isolada, diferente das outras… 

E cada papel, ou cada parte 
instrumental, não pode ser de 
fantasia ou improviso, mas tal 
como foi escrita para o 
instrumento pelo autor da obra 
interpretada. 

Diz-nos o Regente do 
Sexteto: 

“Se não fosse esse gesto da 
parte de dirigentes da 

Emissora Nacional 
jamais nos organizaríamos. 

Graças à preciosa esfera de acção da 
Emissora Nacional concebemos o 
projecto da criação do “Sexteto”. 

A função social das emissoras, ou 
antes, o poder social da radiodifusão, 
que em todos os países contribuiu tão 
poderosamente para lutar contra a 
crise do desemprego da classe musical, 
que tanto foi prejudicada com a 
máquina moderna do sonoro e da 
própria radiofonia, levou a vida e o pão 
a muitos milhares de músicos, no 
estrangeiro e, em Portugal, a uma boa 
centena. 

É consolador saber que a essa 
centena de músicos profissionais, um 
SEXTETO DE CEGOS, com Cursos e 
Prémios do Conservatório, conquistou 
também “o pão de cada dia”, da Rádio, 
que levará a música deles, tão sincera, 
tão sentida e tão estudada, com longo e 
difícil trabalho, por esse país, 
transformada em “pão para o espírito” 
dos que a ouvem. 

Rui Coelho 
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“O SEXTETO DE CEGOS, QUE TODAS AS TERÇAS-FEIRAS, ÀS 13.15, DÁ UM CONCERTO 
NOS ESTÚDIOS DA E.N.” 

▪ Posteriormente, no mesmo Boletim, a 13 de Abril de 1945, Pág.8, sai um belíssimo Artigo, intitulado: 

C o l a b o r a ç ã o  d o s  C e g o s  n a  M ú s i c a  

Muitas vezes se tem ouvido, em transmissões da Emissora Nacional, o Sexteto 
de Cegos dirigido pelo Violinista Augusto Coelho, que se apresenta sempre com 
notável aprumo, mostrando quanto vale a vontade bem dirigida e a tendência 
musical do seu director e mais componentes, o que é agradável registar no 
campo da educação artística. 

No Concerto da semana passada em que foram tocados diferentes números, 
com bem marcada correcção, tomou parte o Saxofonista Graciano Martins da 
Silva, que executou uma Romanza, acompanhado ao piano por Joaquim 
Guerrinha, e que se evidenciou um Concertista de esplêndidas qualidades. Emite 
som muito agradável em todos os registos e interpreta o sentido musical com 
apreciável expressão, agradando muito. 

Entre as peças executadas pelo Sexteto, não podemos deixar de destacar a 
“Dança Húngara Nº 5”de Brahms, a Selecção da “Verbena de la Palónia e a 
“Prece Infantil” de António de Sousa, que foram traduzidas com muita 
compreensão e completa harmonia no conjunto, resultando efeitos bem 
marcados. 

O Violinista Augusto Coelho, 
além da sua competência técnica, é 
artista de grande sensibilidade 
musical e muito honesto nas suas 
interpretações, de forma que é 
sempre com grande prazer que se 
ouve o Sexteto que dirige. 

Temos muito prazer em lhe 
prestar a nossa homenagem, pelo 
seu merecimento e pelo esforço que 
representa o seu estudo e o dos seus 
companheiros, muito desejando que 
faça cada vez mais e melhor, para 
prestígio pessoal, dos seus colegas 
e da Instituição que os preparou 
para a vida e para a Arte. 

A.P. 

▪ O próximo testemunho que encontrei sobre a intervenção do SEXTETO DE ARTISTAS CEGOS, vem 
confirmar o que atrás foi dito relativamente às actuações fora do seu meio natural, a EMISSORA NACIONAL, e 
data de 28 de Junho de 1946, quando, no SÃO LUÍS-CINE, participa na Festa de Apresentação de Alunos do 
Instituto de Cegos Branco Rodrigues. 

É o Professor Joaquim Nunes Pinto que profere as palavras de abertura: 

“Renova-se hoje, depois de interrompida há alguns anos, a tradicional Festa de Apresentação de Alunos do 
Instituto de Cegos Branco Rodrigues, (…). Incumbido de proferir algumas palavras para servirem de abertura ao espectáculo 
que vai seguir-se, (…) 

Da acção beneficente desenvolvida por esta entidade assistencial, (Santa Casa da Misericórdia) dentro do Instituto, 
terão V. Ex.as oportunidade de apreciar, ouvindo, na primeira parte deste programa, o Sexteto de Artistas Cegos, dirigido 
por Augusto Coelho, e o Saxofonista Graciano Martins da Silva, tido como um dos primeiros saxofonistas do país, todos ex-
alunos do Instituto, actuando, semanalmente na Emissora Nacional e que vêm prestar o seu concurso à festa em benefício da 
casa que os educou. 

Na terceira parte, os solos nos diversos instrumentos e o orfeão, em que tomam parte os actuais alunos.” 

Pode concluir-se, então, que nesta festa a decorrer no Cinema São Luís, vinte anos depois da morte de 
BRANCO RODRIGUES, o SEXTETO DE ARTISTAS CEGOS colabora duplamente: cerimónia de apresentação 
dos novos alunos e sentida homenagem ao fundador do Instituto, ouvindo-se primeiro o Sexteto e, depois, cada 
instrumento em separado. 

▪ Voltando de novo ao RÁDIO NACIONAL - Nº 570 - de 3 de Julho de 1948, mais uma fotografia do 
Sexteto, na Capa onde, pela primeira vez, se vê incluído o Saxofonista Graciano Martins da Silva. 

Sob a fotografia, em jeito de legenda, lê-se o seguinte texto: 

 

Desde Janeiro de 1939 que a Emissora Nacional transmite, semanalmente, durante 30 minutos, um programa pelo 
Sexteto de Artistas Cegos.  

Acontecimento muito pouco vulgar em Emissoras, tanto nacionais como estrangeiras, tem merecido dos nossos 
ouvintes o maior carinho e atenção. 

A transmissão destes programas não é um acto de ternura puramente. A competência, o trabalho e os estudos dos 
executantes do Sexteto mereciam, na realidade, que fossem acolhidos na nossa estação oficial da Rádio. 

Senão vejamos: Augusto Coelho, 1º Violino e Director do Sexteto, possui o Curso Superior de Violino e Piano do 
Conservatório e foi discípulo de Viana da Motta.; José da Conceição Charruadas, 2º Violino, com o Curso Superior do 
Conservatório; António Patrício Nunes, Viola, habilitado com o Curso Geral do Conservatório; Joaquim Bolota, 
Violoncelo, diplomado com o Curso Superior do Conservatório; Luís Amorim, Contrabaixo, também com o Curso Geral 
do Conservatório e Joaquim Guerrinha, Pianista, também como os seus colegas, diplomado com o Curso Superior do 
Conservatório. Foi aluno do Professor Varella Cid e foi primeiro Prémio do Conservatório em 1935. 

Em quase todos os Programas, colabora o Saxofonista Graciano Martins da Silva. 

Os ensaios são realizados na Associação de Cegos “Louis Braille”, Instituição que apresentou estes Artistas na 
Emissora Nacional, em Dezembro de 1938, onde realizaram as respectivas provas. 
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▪ Exactamente no ano de 1948, o RÁDIO NACIONAL utiliza um grafismo diferente, uma espécie de 
logotipo para anunciar o Sexteto. Trata-se do desenho estilizado de um instrumento, com ou sem músico, que varia 
ao longo das semanas: piano, violino, violoncelo, etc. Esta apresentação mantém-se em 1949 e nos primeiros meses 
de 1950, altura em que regressa ao enunciado normal. 

▪ A partir de Novembro de 1950 e durante todo o ano de 1951, este Boletim da Rádio dá um relevo 
extraordinário ao Sexteto. Apresenta a programação normal à quinta-feira, que, por sua vez, já tinha sido anunciada 
no domingo anterior, através de um reclame em grande estilo e com um excelente logotipo. 

▪ Ainda, para além destes destaques, o RÁDIO NACIONAL, na semana de 21 a 27 de Janeiro de 1951, 
anuncia o Concerto para o dia 25, com uma pequena informação prévia. Portanto, nessa semana publicita-se o 
Sexteto em três locais diferentes… 

 

▪ Nos anos de 1952, 1953 e 1954, cada recital é duplamente publicitado: 
Para além da programação normal, onde se lê, às 19.05 – CONCERTO PELO SEXTETO DE 

ARTISTAS CEGOS DIRIGIDOS PELO VIOLINISTA AUGUSTO COELHO, seguido da enumeração das peças 
que serão tocadas, aparece também, todas as semanas, noutra página, um texto simples, com título em maiúsculas, 
anunciando o Sexteto. Vejam-se três exemplos: 

Mês de Agosto de 1952; Mês de Janeiro de 1953; Mês de Setembro de 1954: 

 
 

▪ Em Setembro de 1953, uma 
referência isolada, que demonstra, contudo, a 
existência de um auditório silencioso que 
aplaude o Sexteto.  → 

▪ Em 1955 e 1956, por 
condicionamentos internos deste Boletim, 
desaparece quase toda a programação, no 
entanto, anuncia-se à mesma e, em grande 
destaque, o nome do Sexteto e a hora da 
audição. 

Assim acontece até ao final de 1963, quando deixa de ser facultada a consulta ao Boletim. 

▪ Em 1960, por exemplo, podem ler-se apenas dois programas, ambos no mês de Novembro, 5ª Feira, 
respectivamente a 17 e a 24: 

HÁ MUITO QUE A EMISSORA NACIONAL transmite todas as semanas, um Concerto pelo Sexteto de 
Artistas Cegos dirigido pelo Violinista Augusto Coelho e com a colaboração do Saxofonista Graciano Martins da 
Silva. Este Concerto vai para o ar todas as quintas-feiras, às 12.15h. e tem conquistado entre os radiouvintes, 
grande número de simpatias. 

O Concerto desta semana será preenchido pela”Primeira Rapsódia de Contos Populares Portugueses”; 
“Serenata Galante”; “Rondo”; “Berceuse”; “Mazurca”; “Cármen”. 

O PRÓXIMO PROGRAMA 
DO SEXTETO DE CEGOS 

Na quarta-feira, dia 6, às 19.05 
H. realiza-se o habitual Concerto 
pelo Sexteto de Artistas Cegos, 
dirigido pelo Violinista Augusto 
Coelho, em que colabora o 
Saxofonista Graciano Martins da 
Silva, no seguinte programa: 

“Fado do Buçaco” de Costa 
Ferreira; “Numa rua de Hong-
Kong”, de Humphries; “Mazurca 
Russa”, de Glinka; “Entreacto”, da 
Ópera “Mignon” de Thomas; Sel. 
da Opereta “Paganini”, de Lehar. 

CONCERTO 
PELO SEXTETO DE CEGOS 

No próximo dia 7, quarta-feira, às 
19.05 H. executam o seu habitual 
Concerto de Artistas Cegos na E. N. 
dirigidos pelo Violinista Augusto 
Coelho, em que colabora o 
Saxofonista Graciano Martins da 
Silva. Programa: 

“Zanguizarras do Norte”, Raul 
Campo; “Saltadinho do Norte”, 

Fosquinhas do  Vira;“A Capelinha 
do Outeiro, P’rá Rainha Santa; 

“Pavana para uma Infanta defunta”, 
Ravel; “Melodia”, Rubinstein 

(SAXOFONE e PIANO). 

EMISSORA NACIONAL 

“Nos programas da Emissora Nacional figuram, naturalmente, 
com regularidade os agrupamentos musicais e conjuntos vocais do 
País que mais interessa fazer ouvir dentro e fora de Portugal. (…) 

Entre estas apresentações, são dignos de registo os habituais 
concertos pelo Sexteto de Cegos, dirigido pelo Violinista Augusto 
Coelho, conjunto musical que conta largo auditório no nosso País.” 

RÁDIO MOÇAMBIQUE 

CONCERTO 
PELO SEXTETO DE CEGOS 

No próximo dia 14, terça-
feira, às 19.30 H., executam o seu 
habitual Concerto na E. N. os 
Artistas Cegos dirigidos pelo 
Violinista Augusto Coelho, em 
que colabora o Saxofonista 
Graciano Martins da Silva. 
Programa: 

“Farândola”, Bizet; 
“Serenata Árabe”, Tárrega; 

“Rêverie”, Schumann 
(SAXOFONE e PIANO); 

“Mazurca”, Godard; 
“Bascónia”, Peña y Goñi. 
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Outro aspecto que pretendo realçar é o facto da programação do Sexteto ser sempre um momento 

seleccionado, nomenclatura que varia de Boletim para Boletim. Assim: 

RÁDIO SEMANAL 

EMISSÕES RECOMENDADAS. 

O Sexteto teve início a 22 de Janeiro de 1939 e, a partir de 26 de Fevereiro o seu tempo de antena, figurou 
sempre como rubrica recomendada, numa recolha de âmbito europeu, até que o Boletim terminou, em 3 de 
Setembro de 1939. 

RÁDIO NACIONAL 

OIÇA DE PREFERÊNCIA 

Rubrica criada e extinta em 1946.53 Nesse período, os programas foram recomendados. Este Boletim teve 
início em 1937 e terminou em 1972, se bem que a consulta ao público, esteja interdita desde 1964. 

RÁDIO MUNDIAL 

PROGRAMAS QUE RECOMENDAMOS PARA HOJE 
SELECÇÕES DOS PROGRAMAS NACIONAIS E ESTRANGEIROS 

Boletim de curta duração (1947-1948) Desde o seu início até deixar de ser editado, a audição do Sexteto 
também foi sempre recomendada. 

Que aqui fique escrito também, antes de encerrar este Capítulo, que a RADIODIFUSÃO 
PORTUGUESA, legítima herdeira dos destinos da Emissora Nacional, não conserva qualquer registo das actuações 
do Sexteto, o que, à primeira vista parece indesculpável. Porém, se retrocedermos aos primeiros anos, tudo se 
compreende porque a actuação era transmitida em directo, situação que se manteve, sensivelmente até aos anos 
sessenta. A partir daí, o Sexteto passou a ser gravado em bobines de aço que, segundo me confirmou a Chefe dos 
Arquivos, eram regravadas e, mais tarde, vieram mesmo a ser compradas pelos Estados Unidos da América do 
Norte, não ficando vestígios, em registo sonoro, deste agrupamento musical. 

Valha-nos, ao menos, que os Boletins da Rádio não foram vendidos aos americanos e que as nossas 
Bibliotecas centrais os conservam, em ARQUIVO! 

A página seguinte reproduz uma parcela mínima das tais planificações do Sexteto. Seleccionei o Mês de 
Julho, numa sucessão de quatro anos, de 1948 a 1951. Isto subentende que, na vertical estão registados os 
anos: para cima, anteriores a 1948; para baixo, posteriores a 1951. Na horizontal lêem-se os meses: para a 
esquerda, de Janeiro a Julho; para a direita de Julho a Dezembro. 

Concluindo, uma das coisas que mais me fascinou nesta busca exaustiva aos Programas do 
SEXTETO, foi descobrir que a própria Emissora Nacional, programa a programa, ano a ano, o seleccionava 
como um Conjunto Musical de audição aconselhada, não só entre nós – RÁDIO NACIONAL, como entre 
toda a programação europeia – RÁDIO SEMANAL, como ainda numa dimensão bem mais ampla – RÁDIO 
MUNDIAL, o que ficou bem assinalado, como acabámos de ver, nestes diferentes Boletins da Rádio. 

Em última análise, este panorama real que pretendi desdobrar aqui em escassas páginas, acaba por 
demonstrar aos incrédulos e, sobretudo àqueles que, não possuindo sensibilidade musical apurada, têm preferido, 
de algum modo, subestimar o valor inequívoco e artístico do Sexteto, pelo que os confronto, agora, com opiniões 
verdadeiramente abalizadas. 

Fica claro, obviamente, que não sou eu que o valorizo,  
j á  que ,  nes ta  matér ia ,  o s  meus  conhecimentos  são  desprez íve i s .  

Limitei-me a fazer uma pesquisa profunda e a lançar os dados que  constatei e que recuperei. 

 
53 Esta Rubrica também já tinha sido criada entre 1937 e 1939. 

5ª Feira, 17 de Novembro de 1960 

19.10 – Programa pelo Sexteto de Artistas Cegos 
dirigido pelo Violinista Augusto Coelho e em que 
colabora o saxofonista Graciano Martins da Silva: 

"Torre de la Vela", Martin Vidal; 
"Folha de Album", Wagner;  
"Wistaria", Linteman et Blanchard; (Solo de 

saxofone por Graciano Martins da Silva acompanhado 
ao piano por Joaquim Guerrinha);  

"Dança persa", Guiraud. 

19.40 – 

5ª Feira, 24 de Novembro de 1960 

19.10 – Programa pelo Sexteto de Artistas Cegos 
dirigido pelo Violinista Augusto Coelho e em que colabora 
o saxofonista Graciano Martins da Silva: 

"Amo-te”, Grieg; 
"Nas ruas de Hong-Kong", Humphries; 
"Canto Hindu", Rimsky-Korsakow;  
"Alegro da sonata" para Saxofone e Piano por Graciano 

Martins da Silva e Joaquim Guerrinha (Gurewisch); 

"Marcha indiana", Sellenick. 
19.40 – 
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Colaboração do saxofonista

Graciano Martins da Silva -

"Prelúdio sobre um pregão de

Lisboa", Frederico de Freitas;

"Minuete do boi", Haydn;

"Polaca", Parés; "Cantos

valencianos", Del Valle;

"Boémia", selecção da ópera,

Puccini.

Colaboração do Saxofonista

Graciano Martins da Silva -

"Cigany- Czardas", Michiels;

"Canção de amor", Kreisler;

"Barcarola", Godard: Solo de

saxofone, acompanhado ao piano

por Joaquim Guerrinha; "Prece

infantil", António de Sousa"; "El

assombro de Damasco", Luna.

Colaboração do saxofonista

Graciano Martins da Silva - "Los

borrachos", Luna; "Marylena",

Flaviano Rodrigues; "Canto

birmano", André Messager; "No

palácio do Rei", Grieg; "Mignon",

Ambroise Tomás.

Colaboração do saxofonista

Graciano Martins da Silva -

"Dias de Verão", Eric Coates;

"Mignon", Thomas; "Bricando

contigo", Graciano Martins da

Silva; "Minuete", Frederico de

Freitas: "Jota", de "La

Dolores", Breton.

Colaboração do saxofonista

Graciano Martins da Silva -

"Romance n.º 8", Dvorak;

"Romance", Mendelssohn;

"Copak", Mussorgsky;

"Liebesfreud", Kreisler: solo de

saxofone, acompanhado ao piano

por Joaquim Guerrinha; "Valsa

triste", Sibelius; "Suite oriental",

Julio Neuparth.

12h15 12h15 12h15 12h15 12h15

"Dança e fado", da "Segunda

suite portuguesa", Ruy Coelho;

"Desalento", Júlio Almada;

"Fileuse", Hernani Torres;

"Czardas", Monti;

"Cançoneta", Friml; "Dança

portuguesa", Guiraud.

"Paisagem portuguesa", Júlio 

Almada; "De barco", Debussy; 

"Melodia", António de Sousa; 

"Andante e cassação", Mozart; 

"Dança espanhola n.º 2", 

Moszkowsky.

Colaboração do saxofonista

Graciano Martins da Silva -

"Farandola", Bizet; "Córdova",

Albeniz; "Scherzo", Gurewich;

"Cançoneta", Ambrosio;

"Vascónia", Peña y Goñi. 

Colaboração do saxofonista

Graciano Martins da Silva -

"Oriental", Suite, Júlio

Neuparth; "Alegria de Amor",

Martini; "Romance, da Ópera

"Mignon", Thomas; "Beijos

Nocturnos", Micheli; "Czardas,

Frossmann.

Colaboração do saxofonista

Graciano Martins da Silva -

"Dança nº 8", Dvorak; "Valsa

triste", Sibelius; Abertura da suite

"Miniatura", António Mimoso;

"Nápoles", Mezzacapo;

"Romance", Mendelssohn;

"Rapsódia eslava", Volpati.

12H15 12H15 12H15 12H15

Colaboração do saxofonista

Graciano Martins da Silva -

"Cantar português", Júlio

Almada; "Na Primavera",

Grieg; "Largo", Haendel, solo

de saxofone, acompanhado ao

piano por Joaquim

Guerrinha; "Valsa-

intermédio", Ambrosio; "La

sombra del Pilar", selecção da

zarzuela, Guerrero.

Colaboração do saxofonista

Graciano Martins da Silva -

"Dança eslava n.º 6", Dvorak;

"Dorabela", Elgar; "Primeiro solo",

Combell, solo de saxofone,

acompanhado ao piano por

Joaquim Guerrinha; "Minuete",

Paderewski; "Boémia", Puccini.

Colaboração do saxofonista

Graciano Martins da Silva -

"Marcha triunfal", Joaquim Nunes

Pinto; "Dueto de amor",

Ketelbey; Romanza da ópera,

"Mignon", Ambroise Thomas,

solo de saxofone, acompanhado

ao piano por Joaquim

Guerrinha; "Primeiro arabesco",

Debussy; "Alegria de la huerta",

Chueca.

Colaboração do saxofonista

Graciano Martins da Silva -

"Canções valencianas", Del

Vale; "Prelúdio", Chopin;

"Dança húngara", Ring-

Hagger; "Minuete e gavota",

Frederico de Freitas; "La boda

de Luís Alonso", Gimenez.

12H15  12H15  12H15  12H15  

Colaboração do saxofonista

Graciano Martins da Silva -

Abertura da ópera "Clemência

de Titus", Mozart; "Minuete",

Beethoven; "Jogos favoritos",

Frigola; "Melodia",

Tschaikowski; "Serenata a uma 

bela", Lucchesi; Selecção da

opereta "Última valsa", O.

Strauss.

Colaboração do saxofonista

Graciano Martins da Silva -

"Remonde", abertura, thomas; "La

petite caline", Gillet; "Fantasia

variada", Bruneau; "Nápoles",

tarantela, Mezzacappo; "Cádis",

Chueca y Valverde.

Colaboração do saxofonista

Graciano Martins da Silva -

"Dança hungara n.º 5", Brahms;

"Allegro cantabile", Wider;

"melodia", Rubinstein;

"Sincopado", Kreisler;

"Romance", Mendelssohn;

"Serenade exquise", Julio

Neuparth; "Marcha triunfal",

Grieg.

Colaboração do saxofonista

Graciano Martins da Silva - "O

califa de Bagdad", Boïeldieu;

"Adagio cantabile", Beethoven;

"Xacarela", Wiedoeft;

"Nocturno", Ganne; Selecção

da ópera "Mignon", Thomas.
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CCC AAA PPP ÍÍÍ TTT UUU LLL OOO    111 111    

QQ UU AA NN DD OO   AA SS   EE SS TT RR EE LL AA SS   BB RR II LL HH AA MM   NN OO   CC ÉÉ UU ……   

NN AA SS CC EE   UU MM AA   NN OO VV AA   FF AA MM ÍÍ LL II AA   

A D E U S ,  C A R A P I N H A L !  

Depois do Sexteto ter sido aqui divulgado, numa visão bastante completa dos seus quase trinta e três anos 
de vida activa, percorremos, afinal, a vida de Joaquim Guerrinha desde os vinte e cinco até aos cinquenta e nove 
anos de idade, nesta vertente específica da sua componente artística. 

Isto significa que, para retomarmos o fio da sua história de vida em todas as outras dimensões, teremos de 
retroceder aos finais da década de trinta, últimos meses de 1938, quando Guerrinha acabava de vencer mais uma 
batalha, recuperando a mobilidade da mão esquerda. 

A luta diária pela sobrevivência foi, de certo modo, atenuada e retardada até 1940, já que Guerrinha, 
nesse período, voltou a habitar o Instituto Branco Rodrigues. 

A nível associativo, como já atrás referi, 1941 é o ano da viragem pelo que, até lá, a acção de Guerrinha 
concentra-se sobretudo num aturado trabalho para redefinir a sua performance musical, segundo os critérios de 
talento a que se habituara, como virtuoso na arte pianística. 

Tem um público que conhece o seu trabalho, quer actuando no Sexteto quer nos Recitais, a Solo. 
Em boa verdade, pode falar-se de um auditório anónimo porque há sempre quem sintonize 

ocasionalmente a Rádio e se confronte com um programa que pode não entender, mas que gosta ou não de ouvir. 
Depois, há aquele destinatário certo, que procura expressamente a programação de qualidade artística, que sabe os 
horários, que discute, que é comentador, que tem opinião fundamentada, enfim, que avalia… tanto o erro técnico 
como a suma perfeição. 

Dos Teatros e dos Salões, Guerrinha passara para o Estúdio; dos Palcos para a Oficina; da actuação 
directa em presença de um público selecto para os “bastidores” e, do auditório vivo que aplaudia, passara ao 
sistema impessoal de um transmissor de Rádio e ao silêncio de algumas notas de Imprensa. 

Através do ARQUIVO MUSICAL PORTUGUÊS de César Leiria e do RÁDIO NACIONAL tive 
conhecimento de dois Recitais dados por Guerrinha no ano de 1939, um Recital em 1940 e outro em 1941, 
todos eles nos Estúdios da Emissora Nacional e ao início da noite: 

 a 17 de Março às 20.10, durante 20 minutos; 
 a 10 de Novembro, às 21.10 horas, durante 30 minutos, ambos a uma Sexta-feira. 

 

 

 

▪ a 26 de Setembro 
de 1940,   Quinta-feira,    às  
20:40, durante 20 mn. 
 
 

 

 

 
 
 

20:10 - Recital de piano por 

Joaquim Guerrinha 

«Marcha Militar»  Schubert-Tausig 

«Chant d’amour»  Stokowsky * 

«Scherzo», em si bemol menor, op. 31 Chopin. 

* Leopold (Londres, 18.04.1882). Chefe de orquestra 
americano de ascendência polaca e irlandesa. 

 

21:10 - Recital pelo pianista 

Joaquim Guerrinha 

Marcha Militar      Schubert-Tausig 

Prelúdio em dó sustenido menor Rachmaninoff 

Berceuse Chopin 

Astúrias Albeniz 

Polonaise em mi maior Liszt. 

 

20:40 - Recital de piano por Joaquim Guerrinha 

Valsa brilhante, op. 19 Chopin 

Berceuse romântica António Patrício Nunes 

Minueto Paderewsky 

Heróica, estudo de execução transcendente Nº7 Liszt. 
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 ▪ a 21 de Agosto de 1941, 
Quinta-feira, às 21:20, durante 30 mn. 

Importa relembrar, neste 
momento, como foi grande a dificuldade 
em aceder a estas informações sobre 
Recitais, Concertos, Solos… 

O ARQUIVO MUSICAL 
PORTUGUÊS (1939-1943), apesar de 
tudo, proporcionava um tipo de consulta 
bem mais acessível do que os Boletins da 
Rádio, mas, por ser uma compilação muito 
restrita, forneceu poucos dados. 

Continuar a pesquisa nos 
Boletins citados era humanamente 
impossível em tempo tão escasso, sem 
haver previamente uma pista, pelo menos, 
a referência a um determinado mês… 

Assim, muitos dos Recitais e 
Solos de Piano que o meu Pai tocou, terão 
ficado por recolher, com grande pena 
minha! 

 

A vida de Guerrinha começava a radicar-se obrigatoriamente na Capital. 
Os compromissos semanais na Emissora e os Ensaios com os colegas, não lhe permitiam desafogadas 

ausências no Carapinhal, nem o envolvimento naquelas “tournées” tanto do seu agrado, pelos Casinos, Hotéis, 
Sociedades Recreativas … em Praias do litoral. 

A partir de 1940, os Bares nocturnos passaram também a ser, cada vez mais, uma necessidade para 
Guerrinha, em contratos ajustados, quase sempre, para os fins de semana. 

Assim, ainda tinha possibilidades de conjugar estas ocupações com algumas idas ao Monte, pois não 
esquecia a terra nem os seus familiares, apesar de já se encontrarem todos um pouco dispersos. Um a um, foram 
arrumando a vida e conquistando a sua independência ao serviço de um novo lar. 

Em casa, com a Mãe, só os três mais novos: o Chico, o Joaquim Jerónimo e a Maria e, mesmo assim, o 
Chico partiu cedo; o Irmão manteve-se por mais algum tempo e a menina, nos seus treze anos, transformara-se 
numa linda rapariga, alta e esbelta. 

A Mãe Catarina ainda continuou por toda a década de quarenta a partilhar os seus serviços com quem 
dela necessitava, naquela dimensão mista que envolvia dons espirituais e físicos. 

Terá sido com este panorama que Guerrinha se confrontava nas curtas incursões que ainda ia fazendo em 
1939-40, tal como o confirma sua sobrinha Maria Antónia Cruz, minha Prima, em uma das muitas conversas que 
mantive com ela: 

“– Maria, lembra-se que idade tinha quando o meu Pai foi ao Carapinhal pela última vez? 

  – Eu tinha doze, treze anos, no máximo, quando o Tio esteve pela última vez, no Carapinhal, com a gente. Depois, 
nunca mais lá voltou. 

 – Mas eu tenho uma informação segura de que o meu Pai voltou ao Monte em 1944, quando a Maria já teria uns 
dezassete anos… 

 – Bom, eu, de facto, nessa idade…  estava a trabalhar fora!…”  

A prontidão da resposta de minha prima, à beira dos 77 anos de idade, só demonstra que a linguagem das 
brincadeiras faz maravilhas, razão pela qual nunca esqueceu o Tio e, nesta matéria, foi uma das minhas principais 
colaboradoras. Pena é que a nossa Tia Maria não possa já testemunhar esse encantamento que o Irmão gerava na 
Família e, em particular, nela própria, por ser a mais nova! 

No dia a dia de Lisboa, a Associação “Louis Braille” seria o espaço físico onde Guerrinha ocupava muito 
do seu tempo disponível e onde podia sentir mais directamente o fervilhar das emoções e das necessidades dos 
sócios cegos, em que, obviamente, se incluía e que, como ele, precisavam do suporte associativo para se sentirem 
mais amparados. Aliás, como já foi referido no Capítulo anterior, foi numa das salas da Associação que os músicos 
do Sexteto passaram a ensaiar, a partir do momento em que saíram do Instituto “Branco Rodrigues”. 

Repetiu-se o recurso a quartos alugados. Quem sabe mesmo, se Guerrinha não terá voltado para a casa de 
D. Laura Barbosa, na R. Esperança do Cardal ? 

De novo me confrontei com o nome de meu Pai, aliás pela última vez, nos Boletins Rotários, 
exactamente na Reunião de 1 de Outubro de 1940, presidida pelo Dr. Francisco Cortês Pinto: 

“Carta do invisual Joaquim Guerrinha, que o Clube já tem beneficiado várias vezes, e que agora solicita o auxílio 
do Rotary para realizar a importância de 500$00 de que necessita para comprar uma máquina em 2ª mão para dar lições a 
cinco outros invisuais” 

21:20 - Recitais de piano e canto, respectivamente por 

Joaquim Guerrinha e Maria de La Salette de Carvalho 

Piano: Polonaise em lá maior          Chopin 

Canto d’amor          Stojowskiy * 

Lotusland           Cyrill Scot 

Invitation à la Valse          Weber: 

Canto acompanhado ao Piano por Joaquim Guerrinha 

Salve Amiche          António Caldara 

Come radiggio di sol          António Caldara 

Deh piu a me non vascondete         Giovani Bononcini 

Estavas triste          F. de Freitas 

Melodia de amor          Ruy Coelho 

Dinestra in Corte          Ângelo Bettinelli 

Stornellatrice                                      Ottorino Respighi. 

* Sigismond, (Strzelce, 14.05.1869; Nova Iorque, 6.11.1946). 
Pianista e Compositor polaco. 
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Achei interessante transcrever este pedido isolado de Guerrinha para aquisição de uma máquina de 
dactilografar, dado o imenso protagonismo que ela veio a adquirir nas próximas cenas… 

Por outro lado, a sua propensão mística enquadrava-se bem nas diferentes opções que a cidade lhe 
oferecia: Sociedade Teosófica, Federação Espírita, Ordem Rosa Cruz, Meditação Transcendental… 

Bateu a todas as portas, na ânsia de mergulhar nas profundidades do espírito, de conhecer uma certa 
interpretação dos mistérios da vida e da morte e de, ele próprio, poder vir um dia a experimentar manifestações 
extra-sensoriais, que respondessem, de certo modo, ao apelo do velho Sócrates: “Homem, conhece-te a ti próprio!” 

Era este o panorama da vida de Joaquim Guerrinha, desde o trabalho aos principais interesses e vivências, 
nos seus vinte e sete anos, à entrada da década de quarenta, quando a sua vida sentimental se começou, de algum 
modo, a delinear e a alicerçar-se. 

Fizera dois anos em Julho de 1939 que Guerrinha saíra do Funchal e, provavelmente, nesse período de 
tempo, terá mantido correspondência com o seu amigo João Joaquim e, quem sabe, com alguma das suas Irmãs… 

Certo, certo é que Conceição, a segunda Irmã de João Joaquim veio para Lisboa, num qualquer mês de 
1940 e o destino era a casa da Tia Claudina. 
Que argumentos terá usado com seus Pais, sobretudo com a Mãe Pacífica? 
De que alibi se terá servido para pretextar a sua vinda? A costura? Acompanhar a Bernardette que, tendo 

estado algum tempo no Funchal, regressava a Lisboa, para casa da Tia? Enfim, hipóteses, ambas plausíveis! 
Os testemunhos dessa época já estão bastante apagados mas, isso não impediu que o meu Tio Carlos, o 

mais novo dos Irmãos JESUS, em resposta a esta pergunta, me tivesse respondido, com toda a espontaneidade: 

– Ora, a Conceição foi para Lisboa atrás do Guerrinha, já se vê!! 

De ambos, o que os meus Irmãos e eu sabíamos, era apenas aquilo que a nossa Mãe queria contar e, 
praticamente tudo se resumia a uma cena idílica, numa linguagem fílmica, digna de um quadro magnífico que 
tentei reconstituir, graças a montagens fotográficas, sem, contudo, ter conseguido obter o efeito desejado, por não 
possuir uma fotografia razoável do meu Pai, de corpo inteiro, por essas idades. 

Vejamos a simplicidade e a beleza da história, contada por minha Mãe:  

Um dia, já à noitinha, em que eu ia para casa da Tia, encontrei o teu Pai a descer as Escadinhas 54da Ilha do Pico. 
Cumprimentei-o e dei-lhe o braço para o acompanhar. 

Eu era muito calada e envergonhada. Ninguém me arrancava uma palavra, mas, para falar qualquer coisa, disse: 

– Senhor Guerrinha, o Céu está muito estrelado! 

E ele, quase parando e olhando para mim, apertou-me suavemente o braço e respondeu: 

– E a minha Estrela, vai aqui! 

Pronto! Não foi preciso mais nada para o namoro começar! … Desde esse dia, combinámos a nossa vida! 

Na metáfora usada por Guerrinha, cheia de uma enternecedora poesia, ele quer evidenciar a semelhança 
entre Conceição e uma estrela, não só como vocativo próprio de um apaixonado, como também e, sobretudo, para 
marcar claramente que ela, Conceição, seria para sempre a estrela da sua vida, os seus olhos, a sua luz, o seu brilho! 

Quando perguntávamos a minha Mãe por que razão tinha vindo do Funchal para Lisboa, respondia, com 
uma certa censura na voz, como se ela não tivesse sido também parte interessada: 

– Ora, vim acompanhar a Bernardetinha! Ela era fresca!! 

E, adiantando-se à pergunta, dizia: 

– Não, na Madeira, não se podia falar em namoros na presença da Avó, tanto que a Prima Aldora foi proibida de 
se encontrar com o “Sr. Guerrinha”… Eu estava tão habituada a este rigor, que tratava sempre o teu Pai por Sr. Guerrinha. 
Até já estávamos casados e, num caso ou noutro, eu ainda me esquecia… 

Quantas vezes, nestes últimos anos, tenho tentado despertar a memória de minha Mãe, pintando-lhe 
também de estrelas… o Céu que outrora animava as Escadinhas da Ilha do Pico… Depois, reproduzo-lhe a 
história, em discurso directo, uma história real que hoje já conta sessenta e quatro anos e então, aquela fácies vai-se 
abrindo, ainda que por escassos segundos, em imperceptíveis movimentos, que só eu entendo quanto significam… 
um flash autêntico!! 

Não sei onde Joaquim Guerrinha habitava nessa época mas, a verdade é que aquele percurso lhe seria 
peculiar, ou por ser mesmo o seu trajecto normal ou porque havia “pombinha” nova em casa 55de CLAUDINA, a 
Tia de João Joaquim, a quem, por certo, ele já fora apresentado e, como cavalheiro que era, cumpria-lhe uma visita 
de quando em vez… 

Penso não estar muito longe da verdade, se imaginar até que Guerrinha, ao regressar do Funchal, tenha 
sido portador de alguma encomenda da Família da Madeira para a Tia, quem sabe… o tão habitual cacho de 

 
54 Entre a Estefânia e Arroios. 
55 Nesta época, em que já tinha morrido o marido de Claudina, esta vendera a casa da Calçada de Arroios, Nº 3 e já estaria a 

habitar a Rua Cidade da Horta Nº 49 R/C, muito perto do Largo da Estefânia. 
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bananas, a aguardente e o mel de cana, a pêra abacate, as anonas, umas postas de “espada” e gaiado 56 seco ou 
salpresado, ficando ele, desde logo, a ser um convidado de estimação. 

Deve ter sido nessa noite, sob um Céu estrelado, que começou, de facto, o namoro, embora os 
pressupostos já tivessem sido lançados no Funchal e amadurecidos em Lisboa, ainda que no silêncio de um 
consentimento mútuo, tornado dia a dia mais forte, por uma presença constante… 

Muitos encontros aparentemente ocasionais… vários convites para espectáculos de música, alguns 
contactos com as instalações da Associação e com o Estúdio da Emissora Nacional, a apresentação à sua ex-colega 
Maria José de Magalhães e Menezes, algumas visitas de cortesia a casa da Tia Claudina onde, infalivelmente se 
recordariam cenas associadas às duas viagens de Guerrinha ao Funchal – os seus concertos, os seus êxitos, a sua 
prestação de serviços no Instituto… enfim, tudo serviria de tema de conversa e todos os pretextos eram legítimos 
para que ambos se encontrassem. E depois, caía sempre bem que, uma vez ou outra, Conceição se disponibilizasse 
a acompanhar o Sr. Guerrinha ao seu destino… 

A propósito dos percursos de Guerrinha pelas redondezas, recordo agora, muito bem, quando em casa se 
falava de catástrofes naturais, que o meu Pai contava, expressivamente, como vivera a violência de um Ciclone que 
se abatera sobre Lisboa por essas alturas. Procurei nos Jornais e encontrei. Nem mais nem menos, a 15 de 
Fevereiro de 1941, um Sábado. 

Assim dizia o meu Pai, com um ar de valentia que parecia impor-se aos elementos: 

– Vinha eu nas Escadinhas da Ilha do Pico quando me senti a elevar-me no ar pela força e violência do vento… 
Então, não lhe dei esse prazer e atirei-me imediatamente ao chão… Por acaso, acabava um lanço de escadas e calhou-me 
bem! Deitei-me no patamar!... Nunca se deve dar oportunidade ao inimigo!!... 

– Por quanto tempo o Papá ficou deitado no chão? 

– Até passar a maior intensidade do vento, mais ou menos uns dez minutos… 

Que simbologia teria para Guerrinha aquela escadaria, que tantas vezes subiu e desceu e que estava a 
fazer parte intrínseca da sua vida?! 

Tê-la-ia associado, numa perspectiva cristã, à ESCADA DE JACOB ou, numa linha esotérica, de matiz 
Rosacruciano, ÀS INICIAÇÕES DA ALMA NOS TRINTA E TRÊS PLANOS SECRETOS?!  57 

De uma forma ou de outra, consciente ou inconscientemente, aquelas “Escadinhas”foram palco de 
iniciações profundas que, a partir dessa altura lhe determinaram a existência, ora subindo em flecha, em plena 
sintonia com o SEU EU DIVINO, ora descendo, degrau a degrau, para de novo subir… parando ali e além… qual 
história de vida, complexo itinerário, difícil de escalar… a caminho da perfeição! 

Pouco antes do Ciclone, exactamente a 2 de Fevereiro de 1941, recorda-se de alguma ocorrência, 
estimado leitor? 

Isso mesmo… Joaquim Guerrinha organizara o tal Concerto de propaganda às habilitações profissionais 
dos Cegos, na Associação de Beneficência “Louis Braille”, como que a festejar os seus vinte e oito anos. 
Provavelmente, Conceição já teria sido também uma das convidadas! 

Aliás, e segundo parece, estamos a falar de um dia muito preenchido para Guerrinha e também para os 
restantes elementos do Sexteto, uma vez que era um domingo, dia de Concerto na Emissora Nacional, às 15 horas, 
seguindo-se depois, talvez mais para o fim da tarde, a Festa na Associação sob a sua responsabilidade, da qual já 
demos o Programa. 

E, como a vida não parava, apesar de um violento ciclone ter assolado Lisboa, também no dia seguinte a 
esse acontecimento, Domingo, 16 de Fevereiro, o Sexteto actuou às 16.50, como se pode observar pela 
programação anexa: 

 

 
56 Peixes muito comuns naquelas águas do Atlântico. Era costume, sempre que havia um portador, enviar para a Família do 

Continente, para que se “matassem saudades”. Hoje, e pelo menos há quase duas décadas, o Peixe Espada Preto está muito 

divulgado no Continente, por haver bastante na zona de Sesimbra. 
57 Ensinamentos transmitidos pelo Mestre Ascenso Saint Germain à Ordem Rosa Cruz. 

Domingo, 2 de Fevereiro de 1941 

15.00 – Concerto pelo Sexteto de Artistas Cegos, 
dirigido pelo Violinista Augusto Coelho 

"Polaca em lá maior", Chopin; 
"Marylena", valsa, Flaviano Rodrigues; 
"Rosamunde", entre-acto, Schubert; 
 "Mazurka", Godard;  
“Bailado das horas", Ponchieli. 
15.30 – 

 

Domingo, 16 de Fevereiro de 1941 

16.50 – Concerto pelo Sexteto de Artistas Cegos, 
dirigido pelo Violinista Augusto Coelho 

"El nino de Gerez", Zavala; 
"Dueto de amor", Ketelbey; 
"Fado n.º 1", Rey Colaço; 
"Valsa triste", Sibelius; 
"Fragmento da 2.ª rapsódia", Manuel Figueiredo. 
17.20 – 
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Já ninguém poderá dizer se o encontro na noite estrelada foi anterior ou posterior àquela manhã de 
15 de Fevereiro!… 

Defendo, contudo, talvez induzida pelas palavras de minha Mãe, que tenha ocorrido num daqueles dias 
curtos de Inverno, secos e límpidos, em que anoitece muito cedo e em que o Céu se cobre de estrelas: 

“– Um dia, já à noitinha, …” 

Não sei, tão pouco, quanto tempo terá durado o namoro… O que descobri, entretanto, foi que, após esse  
período, viviam ambos uma doce comunhão, sem querelas, desfrutando em plenitude a amizade, a companhia 
mútua, os afectos, a ternura de um lar, no respeito pela expressão individual e pelo percurso de cada um, apenas na 
expectativa de formalizarem aquela relação através do Casamento, já que os papéis tinham dado entrada na Igreja 
de Arroios e a data prevista seria bem próximo, nesse ano de 1941. 

Captei algumas destas informações num pequeno Bilhete que Guerrinha terá escrito a Bernardette, por 
ocasião do seu aniversário natalício e que tenho em meu poder. Pelo seu conteúdo se percebe também a delicadeza 
com que a trata, podendo deduzir-se que terá usado do mesmo protocolo para com a Irmã Conceição: 

Esse lar, um quarto, a que Guerrinha chamava “a nossa casa”, ficava situado na R. Ilha Terceira, como 
ele próprio refere numa das cartas que escreve a Conceição e das quais nos ocuparemos de seguida: 

“Depois, a Bernardette te contará a conversa, pois eu não aprofundei nada, visto que, hoje, ainda não saí da Rua 
Ilha Terceira.” 

1ª CARTA DO DIA 20, J.G. 

A Casa da Tia Claudina continuava a ser uma referência e, ainda que habitassem esse quarto alugado ou 
parte de casa, nas redondezas, mantinham amistoso contacto com as pessoas da casa e da vizinhança, bem como 
com os frequentadores da hospedaria da Tia e ainda com senhoras madeirenses, visitas da Tia, em particular a D. 
Maria Helena do Porto Moniz e sua Família. Para além destes relacionamentos, os noivos conviviam familiarmente 
com os restantes elementos do Sexteto, bem assim com os sócios que frequentavam a Associação, para não falar 
dos inúmeros conhecimentos de Guerrinha fora deste âmbito, mercê da sua dinâmica e simpatia. 

“Visitei o Guerrinha uma ou duas vezes na casa onde vivia e lembro-me perfeitamente da Conceição e da Irmã 
Bernardette. Eram um contraste absoluto as duas: A Conceição, muito miudinha de feições e muito fina! Era uma bonequinha 
autêntica! A Irmã era uma mulheraça, muito alta, uma beleza diferente!” 

MARIA JOSÉ DE MAGALHÃES E MENEZES BETTENCOURT 

Com que emoção Guerrinha escreveria para o Carapinhal, anunciando as suas núpcias?! E com que 
alegria terá sido recebida essa notícia! Não há dúvida de que o terá feito, porque minhas primas revelam que ele 
escrevia com frequência, no tal Sistema Ballu, dando notícias, de onde quer que estivesse: do Funchal, de Lisboa, 
ou de qualquer outro lado. Segundo creio, nunca foi apresentar a sua noiva à Família do Alentejo! 

Conceição, por sua vez, ao comunicar à Família a firme intenção de se casar com Guerrinha, ganhou um 
corte de relações obrigatoriamente imposto por sua Mãe e, naturalmente, por seu Pai, forçado a alguma 
solidariedade para com Pacífica, ambos, na expectativa de que a filha retrocedesse. Porém, assim não aconteceu e o 
“muro” manteve-se erguido até 1944, altura em que se recompôs, como adiante se verá. 

Os argumentos já se conhecem: 

Que vergonha! Que diriam as pessoas?!... Mais um Cego na Família! A coitada, teve pena dele!... 

Repetia-se a história da Prima Aldora… mas agora, de forma irreversível! 
A frase que usei na altura para comentar a situação, só neste momento se entende na totalidade: 

“A vida, porém, mercê de desígnios insondáveis, prega-nos partidas … e a ela, à Tia de Aldora, reservou-lhe uma 
dura prova!” 

Lisboa, 7 de Abril de 1941 

Maria Bernardette 

Passando hoje o dia do seu 26º aniversário natalício, não posso, de modo algum, deixar de lhe exprimir os votos 
que ardentemente formulo pela repetição deste dia por muitos e muitos anos, repletos das maiores prosperidades, em 
companhia de quem mais desejar. 

A Conchita associa-se também a esta forma de expressar o regozijo que sentimos por a vermos relativamente 
feliz, augurando-lhe um futuro tão próspero quanto os projectos de felicidade que tem para si. 

Considerando-me já como pertencendo à sua Família pelo Casamento que, espero, brevemente se efectuará, 
peço-lhe que disponha do meu fraco préstimo, sempre que o deseje e me considere, no dia a dia e, em qualquer 
emergência, 

Seu amigo certo e às suas ordens. 
Joaquim Guerrinha 
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Conceição, apesar de vulnerável às influências externas, não cedeu à pressão emocional, talvez porque o 
Atlântico a separava da Família… talvez porque foi sempre muito determinada nas suas decisões… talvez porque 
já tivesse dado o passo que não lhe permitiria retroceder no seu projecto de vida, talvez mesmo… por amor, 
encantamento, necessidade de segurança e de protecção… É que, por inverosímil que possa parecer, Guerrinha veio 
a tornar-se, toda a vida, a Estrela que guiou Conceição, o seu Guru, o seu Sol! 

Por seu turno, Guerrinha era suficientemente orgulhoso e perspicaz para recusar uma relação alicerçada 
em mesquinhos sentimentos associados à pena, dó, comiseração, ou afins. 

Levantando um pouco o véu desta história, é oportuno dizer que a vida continua a dar algumas voltas, 
mesmo inesperadas. Quinze anos passados, Pacífica, já viúva e vitimada pela doença, procurou na Capital a cura 
para os seus males e foi recebida, com todo o amor, na casa de sua filha Conceição e de seu genro Guerrinha. 
Cederam-lhe ambos o quarto e a cama, para que ficasse instalada o melhor possível e foi aí que faleceu a 14 de 
Julho de 1955. 

Recuemos, então, no tempo e retomemos este romance: Conceição estava já a iniciar o enxoval, com as 
suas mãos de fada, apesar dos poucos recursos de que dispunham, quando foram ambos surpreendidos por uma 
doença súbita que a atingiu de forma quase redutora, agravada ainda pela imensa perda de sangue que a deixou 
submersa na mais profunda anemia. 

Era uma gravidez ectópica, um caso de vida ou de morte! 
A minha fonte informativa sobre matéria tão delicada, foi exactamente um bloco de treze cartas 

que Guerrinha escreveu a Conceição, no período de internamento subsequente àquele desaire, as quais 
publico na íntegra, na IV PARTE deste livro. 

Cairia em redundância se analisasse aqui, ao pormenor, como decorreu este transe doloroso na vida do 
Casal, visto que a NOTA EXPLICATIVA que redigi para introduzir aquela Parte, está recheada das palavras mais 
tocantes sobre este súbito desenlace, no início de uma vida a dois que mal começara. 

Limito-me a citar, agora, duas das minhas frases, apenas para enquadrar este episódio na trajectória da 
vida de meu Pai, neste ano de 1941 e, mais uma vez, remeto o leitor para a beleza e simplicidade dessas Cartas: 

“Interpretei estas Cartas, escritas entre 13 e 20 de Maio de 1941, como se de um DIÁRIO se tratasse, 
numa semana intensamente vivida, em termos de dor, de expectativa e, até de responsabilidade, perante uma 
Família distante, a residir no Funchal.” 

“Que os meus Pais me perdoem se, ao querer publicar estas cartas, profano o seu amor e devasso a sua 
intimidade, mas elas são de tal modo tocantes quanto belas que, se as omitisse, por pudor, a personalidade de meu 
Pai ficaria por descobrir nessa dimensão mais íntima, que até à Família e aos amigos do coração teria escapado.” 

Conceição, ao sentir-se desfalecer, sem que lhe percebam o intuito, despede-se do seu Quinito e da Irmã 
Bernardette. Será ela própria que o revela, uma semana mais tarde, já livre de perigo, numa das cartas que também 
escreve a Guerrinha, talvez a 17 de Maio e que suscita, por sua vez, a seguinte resposta: 

“Com que então a Conchita chamou a gente para a beijar, por estar convencida de ter chegado a sua última hora, 
e não nos disse nada? Não vias que isso podia ser-te fatal e o que se fez no Domingo, mais tarde, podíamos ter feito mais 
cedo?” 

1ª CARTA DO DIA 18, J.G. 

Guerrinha, no momento, confrontado com a situação, desencadeou todos os processos ao seu alcance para 
que a doença fosse dominada a tempo e, apesar de atormentado por uma terrível angústia, nunca deixou de confiar 
na DIVINA PROVIDÊNCIA. Implorou intensamente a Deus, colocou Conceição no centro de orações dinâmicas, 
colectivas, com um índice elevadíssimo de concentração e esperou… Os seus pedidos foram escutados! 

“Logo nos primeiros momentos da nossa grande aflição, deparou-nos Deus um instrumento das suas vontades, num 
médico desconhecido para nós, mas atencioso, paciente, conhecedor e extremamente cuidadoso e bom. A ele devemos a 
certeza do que te fazia sofrer. (…) 

O Chefe de Bombeiros, para quem eu telefonei a pedir ambulância, estava no quartel, apesar de nunca ser costume 
estar lá aos domingos; os bombeiros foram o mais amável e carinhosos possível, na tua condução; o médico que te operou, 
estava prestes a sair do hospital mas, avisado a tempo, rapidamente se preparou para te operar. Deu-nos ainda Deus uma 
grande ajuda, dispondo o teu espírito a aceitar com calma e confiança o sofrimento que te torturava, de modo que jamais 
sentisses o desalento invadir-te o espírito.” 

2ª CARTA DO DIA 15, J.G. 

“E Ele, sempre bondosamente misericordioso, escutou as minhas preces que não saíam dos lábios, não, elevavam--
-se do mais íntimo da minha alma, ao seio infinito do Criador.” 

2ª CARTA DO DIA 17, J.G. 

Entende-se, portanto, que as manifestações agudas da terrível doença que atingiu Conceição surgiram no 
Sábado, 10 de Maio, mas só começou a ser atendida no dia seguinte, uma vez que ela tentou esconder até ao limite 
de suas forças o estado gravíssimo em que se encontrava. Este atraso podia ter sido fatal para Conceição, que 
desfalecia, exangue, quando o seu mal foi diagnosticado. 

Leia-se um pequeno excerto da primeira Carta que Guerrinha entregou no Hospital: 

“Eu e a Bernardette não abandonámos o Hospital, senão depois de nos garantirem que já tinhas sido operada. No 
Domingo telefonámos ainda várias vezes para saber notícias tuas; agora, como não podemos obter informações pelo telefone 
nem falar contigo, vamos aí todas as manhãs e tardes.” 

CARTA DO DIA 13, J.G. 
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Foi uma semana dolorosa e intensamente vivida onde, apesar de tudo, os compromissos não podiam ser 
cancelados, por envolverem terceiros. Nesse mesmo dia de Domingo, a meio da tarde, Guerrinha, trespassado pela 
mais pungente angústia, tinha de comparecer na Emissora, para o 
Concerto semanal do Sexteto. 

“Foi a primeira vez na vida em que me não foi possível dominar a 
situação, mas Deus deu-me sempre a coragem para o cumprimento dos meus 
deveres e, esse benefício, jamais poderei esquecê-lo. 

Parecia-me uma profanação à minha alma enlutada pela torturante 
dúvida, o ter que colaborar num Concerto que, a cada nota que tocava, me 
fazia ouvir um som tristíssimo, dum desconsolador efeito sobre o meu moral 
já tão abalado. Ossos do ofício … que não me permitia, sem prejuízo de 
outrem, abandonar o meu trabalho. Eu nem sei bem como toquei, visto que o 
meu pensamento não podia concentrar-se nas músicas que tinha de tocar. 
Instantemente recordava as impressões gravadas, de forma tão intensa, 
dessas tormentosas horas e, em total mudez, interrogava Alguém sobre o que se passaria contigo” 

2ª CARTA DO DIA 17, J.G. 

“… que desastrado Concerto não seria o do Domingo passado, se antes não tivesse tido o tempo de dar um 
pequeno ensaio. Eu tinha sempre o meu pensamento em ti e, qualquer distracção, por simples que fosse, podia dar origem a 
erros graves. Graças a Deus, nada houve de importância; dei alguns “gatos”, mas não impediam que eu pudesse seguir o 
Grupo.” 

2ª CARTA DO DIA 16, J.G. 

Avisar a Família do Funchal era também uma obrigação de Guerrinha e fê-lo, logo no primeiro dia, 
obviamente em nome de Bernardette, através de telegrama, informando da hospitalização e intervenção urgente, 
sob pretexto de “Apendicite aguda”. 

Nunca consegui apurar em que hospital minha Mãe fora internada, nem as Cartas facultam esse dado. 
O transporte usado nas visitas era o eléctrico mas esse pormenor não tem qualquer significado, já que a 

cidade de Lisboa era abrangida por uma rede de eléctricos. Recordo, no entanto, que a minha Mãe falava com 
alguma frequência na Maternidade MAGALHÃES COUTINHO, o que me levou a supor, sem outro fundamento, 
que pudesse ter sido encaminhada para lá, pelo tal médico que a observou em casa. Desde há muito que, nessas 
instalações, funciona a Secção Ortopédica do Hospital de S. José. 

Mas as ocupações de Guerrinha não se reduziam aos compromissos do Sexteto, Ensaios e Audição. 
Passava a dividi-las também com as visitas ao Hospital, duas vezes por dia, na expectativa de notícias, quase 
sempre na companhia de Bernardette; com as Cartas dactilografadas, único elo de comunicação com a sua amada; 
com a resolução de problemas eminentes em termos materiais, para suprir, com alguns mimos, as carências de 
Conceição e, com algumas gorjetas a auxiliares e enfermeiros, garantir-lhe um melhor atendimento; com as 
deslocações quer para o Registo Civil, quer para a Igreja, para que tudo estivesse em ordem para o Casamento, no 
que respeitava à papelada; enfim, com as necessárias diligências para preparar o melhor possível a casa onde 
habitavam na Rua Ilha Terceira, através da pintura do quarto e reparação de alguns estragos, proporcionando 
assim uma boa recepção à sua Conchita. 

Impunha-se também que alterasse um pouco a sua rotina, convergindo para a Casa da Tia, em termos de 
alimentação e higiene pessoal, sem esquecer os Encontros de Oração na Ordem Rosa Cruz, fundamentais na fase 
que atravessava. 

“De manhã sucede sempre assim: levanto-me à pressa e depois quero escrever-te, mas receio chegar tarde demais 
para que a Bernardette me possa acompanhar; por isso, as Cartas da Manhã são sempre mais pequenas e mais mal 
escritas.(…) (Hoje) à tarde, tenho que ir mais cedo ao Hospital, uma vez que às 4H. em ponto, tenho que ensaiar na 
Associação.” 

1ª CARTA DO DIA 16, J.G. 

“Eu, agora, tomo as refeições em casa da Tia.” 
CARTA DO DIA 13, J.G. 

“Não estejas em cuidados com a minha roupa, que está já tudo em condições, pois a Eva lavou tudo em casa da 
Tia, embora por minha conta, mas foram só dois meios dias, se bem que muito grandes. Hoje, não posso ir, como tu me 
pediste ontem, à Ordem, mas nada receies, pois já desde Domingo que alguns dos seus membros começaram a fazer 
concentrações especiais em teu favor. Fui lá na Segunda-feira e todos foram já avisados, pelo que desde antes de ontem todos 
se concentraram por ti.” 

2ª CARTA DO DIA 15, J.G. 

“Peço-te que me digas o nome das empregadas que mais Serviços te prestam. Gratificámos já a Lúcia e a 
Gracinda, a Enfermeira Chefe e um empregado, cujo nome não sei. São as pessoas que nos têm aparecido e que nos têm 
prestado sempre as informações sobre o teu estado, ou feito os recados necessários para que exista entre nós um meio de 
comunicação.” 

1ª CARTA DO DIA 15, J.G. 

“Não pode, de modo nenhum acontecer, que a Conchita fique amuada comigo, pois já não chove e, por 
conseguinte, nenhum inconveniente há, em que eu e a Bernardette te vamos levar mais uma dúzia de laranjas, pois que há 
tantos dias que não as mandas vir e eu não acredito que ainda as tenhas. Eu desejo que tu te libertes desse estado anémico, 
por isso, pelo menos, enquanto não tiveres outro alimento mais substancial, não podes deixar de te alimentar com o precioso 

Domingo, 11 de Maio de 1941 

16.25 – Concerto pelo Sexteto de 
Artistas Cegos, dirigido pelo Violinista 
Augusto Coelho 

"Danças húngaras N.º 5 e 6", Brahms; 
"Minueto", Beethoven; 
"Erva cidreira", Costa Ferreira; 
"Dorabela", Elgar; 
"La verbena de la Paloma", Breton. 
16.55 – 
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purificador do sangue que é o sumo da laranja. (…) Fui ao Registo Civil e tudo está em ordem. Depois de amanhã vou à 
Igreja, mas o dia do nosso casamento, só o marcarei assim que tu estejas em condições.” 

2ª CARTA DO DIA 17, J.G. 

“O Sr. Eduardo começou ontem a arranjar o quarto, mas só deu a primeira demão de cal; ainda não há tintas 
nenhumas nas paredes. A porta já fecha bem, mas eu tenho dormido sempre com ela aberta porque é melhor para a saúde”. 

1ª CARTA DO DIA 19, J.G. 

Também por estas cartas pude perceber o tipo de pobreza que o casal enfrentava no quotidiano, apesar 
dos compromissos musicais que Guerrinha ia mantendo. O ordenado que recebia, 50$00 por cada actuação semanal 
do Sexteto, como já foi referido atrás, seria tão mínimo que mal chegava para satisfazer o pagamento da renda do 
quarto e dos empréstimos que ia obtendo para vencer a subsistência diária de ambos. No entanto, é para mim 
consolador saber que, dispondo de dinheiro, o meu Pai dirigia-se a todos os amigos, um por um, para satisfazer as 
suas dívidas e era com toda a alegria que, descendo ao pormenor, o comunicava a sua noiva. 

Quanto a Conceição, nem antes nem depois da doença, há referências aos seus trabalhos de modista nem 
àquilo que eventualmente receberia das suas clientes. 

“Chegámos hoje tarde porque fui desempenhar a Máquina de Escrever e o teu fio, pois queria escrever-te. Toda a 
despesa está já paga, graças a Deus.” 

CARTA DO DIA 13, J.G. 

“Eu creio que Deus existe em tudo quanto há e que o auxílio da Providência se manifesta por variadas formas (…). 
Tendo ido hoje pagar a primeira prestação do teu vestido, o meu amigo não quis aceitar o dinheiro e disse-me que 

era a prenda do casamento. Custou-me isso porque ele não é rico; mas, como Membro da Ordem, diz que devemos auxiliar na 
medida dos nossos recursos. Ele não dispunha de 212$00 para me emprestar ou para me oferecer; lembrou-se, por isso, de 
facilitar a compra a prestações mensais, por ser o meio mais fácil de ele poder fazer-me essa oferta. Também não aceitou 
10$00 que me tinha emprestado no sábado, para comprar laranjas.(…) 

Paguei hoje à mulher do Oliveira os últimos 30$00 que lhe devia e, não sei se já te disse, paguei também antes de 
ontem ao Joaquim, à Padeira e ao Carvoeiro. Hoje, vai a Bernardette, se tiver tempo, a casa da Srª Dª. Maria Helena pagar 
os tais 50$00. O Oliveira e a mulher, ainda nem tu sabes bem quanto eles fizeram por nós, mas basta dizer que, à data das 
tuas primeiras aflições, eu apenas tinha um tostão no porta-moedas; não obstante isso, nada te faltou; (…) 

Já paguei tudo ao Coelho e fui também pagar 60$00 à minha avó, ficando a conta agora um pouco menor.” 

1ª CARTA DO DIA 17, J.G. 

Assim se passaram os dias, de algum modo preenchidos com estes pormenores, enquanto Conceição ia 
recuperando satisfatoriamente. Previa-se a sua saída do Hospital talvez para o dia 22 de Maio, uma quinta-feira, 
segundo as palavras de Guerrinha, na Terça-feira anterior. 

“Agora, não faço mais do que contar o tempo, até se completar o da tua saída. Parece-me que decorre bem 
vagarosamente, tanto mais que esta noite me custou adormecer. 

Na quinta-feira os Rapazes do Sexteto vão todos ao Estoril, de modo que não há ensaio; se saíres nesse dia, já 
sabes que me terás sempre ao pé de ti. Se não saíres, irei também ao Estoril.” 

1ª CARTA DO DIA 20, J.G. 

Estimado leitor, que tão paciente tem sido ao acompanhar os meus raciocínios! 
Siga o meu conselho: interrompa aqui esta Biografia, folheie o Livro, chegue à IV Parte – NOTA 

EXPLICATIVA, pág. 305 e, depois, leia as Trezes Cartas de Amor, da pág. 309 à 327… 
A seguir, regresse, por favor, ao ponto em que estava da Biografia. 
Então, ficou fascinado com tantas demonstrações de sensibilidade, de ternura, de força interior e de amor? 
Também eu! Nesse caso, podemos prosseguir! 
É fácil imaginar que, após Conceição ter saído do Hospital, Guerrinha se terá desdobrado em atenções e 

mimos, proporcionando-lhe todos os cuidados para que a sua recuperação fosse rápida e eficaz. 

“Eu quero que depois de saíres daí, continues com um rigoroso tratamento, e espero que não irás fora disso. Não 
posso pensar, nem de leve, que qualquer pessoa da tua Família suponha que eu não te ligo importância, mas antes quero 
provar que te amo muito. Só tu me podes ajudar na realização deste desejo, do mais íntimo da minha alma, desde que te 
prestes pacientemente a seguir prescrições médicas.” 

2ª CARTA DO DIA 15, J.G. 

“Agora, é necessário que o teu completo restabelecimento se faça, em obediência a um plano meticulosamente 
elaborado pelo médico que assistiu aqui aos teus primeiros sofrimentos. É o médico que fica mais perto e, além disso, é muito 
atencioso e muito cuidadoso. Mas tens de te revestir de paciência e de coragem, para seguires à risca as suas prescrições.” 

1ª CARTA DO DIA 18, J.G. 

Podemos continuar a acompanhar o percurso de Joaquim Guerrinha e de sua noiva, através de um 
pequeno bilhete sem data, que vinha anexado ao pacote das Cartas, através do qual Guerrinha informa Conceição 
que irão mudar-se para a R. Cidade da Horta, Nº 28-3º. 

“Não sendo possível escrever como habitualmente, por andarmos à procura de Casa, visto o Sr. Eduardo fazer as 
coisas na forma do seu costume, só agora, no carro eléctrico, a Bernardette te pôde escrever estas linhas. 

A nossa nova morada é na Rua Cidade da Horta , Nº 28 - 3º, uma casa que já viste o Verão passado com a 
Bernardette, quando pensavam em alugar casa. É pequena, mas sempre é melhor do que a outra.” 
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BILHETE SEM DATA, TALVEZ DE 21 DE MAIO, J.G. 

Mais uma mudança a imprimir-se no quotidiano de ambos, sobretudo de Conceição, talvez alheia à sua 
vontade, e que contribuirá para gerar um certo clima de instabilidade por sucessivas adaptações a outras famílias, a 
quem se impunha deixar conhecer a sua vida, constantemente devassada por terceiros, ainda que, aparentemente, 
pareçam óptimas essas relações, com vislumbres mesmo de amizade… De qualquer modo, é uma sujeição de quem 
é pobre e precisa de recorrer ao regime de “Quartos alugados”, o que, aliás, tanto ela como Guerrinha, já tinham 
sentido na pele. Permito-me até acrescentar aqui parte de uma nota de rodapé que eu redigi, no momento em que 
incluía esse bilhete no final das treze Cartas: 

“Este pequeno bilhete, pelo intempestivo da mudança repentina, parece quebrar aquela harmonia quase idílica, da 
“casinha caiada” … que se adivinha na sequência das treze Cartas. 

Suponho que esta notícia deverá ter inquietado bastante Conceição, que costumava considerar a Irmã uma pessoa 
imprudente e precipitada e que, naquele caso, estaria na origem de tal mudança…” 

“Estiveram cá ontem umas Meninas da Casa onde moraste na Rua Morais Soares. Recomendam-se.” 

1ª CARTA DO DIA 19, J.G. 

O percurso do Sexteto continuava e, através destas Cartas, percebe-se que o meu Pai partilhava com a 
minha Mãe todos os pormenores da sua vida, neste caso, pelas constantes referências aos ensaios, ao estudo, aos 
colegas e às actuações na Emissora. Por essa razão, torno presente os Programas tocados pelo Sexteto, nas duas 
audições que, de algum modo acompanharam a fase mais crítica da recuperação de minha Mãe. A primeira, a 18 de 
Maio, ainda internada; a segunda, a 25, provavelmente a habitar já a R. Cidade da Horta. 

 

Contudo, a partir do momento em que foram permitidas as visitas à doente, ou melhor, desde que 
ela regressou a casa, estas Cartas acabaram e assim se perdeu… neste pormenor que tanto me tem 
fascinado, o rasto de ambos! 

Mas, a vida prossegue e Guerrinha cada vez mais consciente das suas responsabilidades como Chefe de 
uma Família nascente, contudo bem marcada já por tão graves tribulações, estuda a forma de angariar verbas 
extraordinárias para fazer face aos seus compromissos. 

E é na qualidade de sócio activo da Associação que lá encontra o necessário acolhimento, como se pode 
perceber pelas suas próprias palavras, em dois contextos diferentes: 

“O maior benefício que um cego recebia sem acarretar despesas à Associação, consistia na cedência do Salão para 
Organização de Concertos Musicais ou de bailes com variedades. Todo aquele que conseguisse passar bem a Casa, ficava 
suficientemente compensado do trabalho que tivera.” 

HISTÓRIA GERAL DA ASSOCIAÇAO, J. G., CAPÍTULO VI 

“Vou ter muita pena de não poder passar contigo o tempo que eu desejaria, mas tenho de começar a pensar, agora, 
seriamente, na minha festa pois, para que nada te faltasse, tive que recorrer a empréstimos de amigos. A festa terá lugar no 
dia 14 de Junho, e creio que alguma coisa dará para compensar o que agora se gastou e o que se continuará a gastar. 

(…) Não vás agora pensar que eu “estou em maus lençóis”! Está tudo bem e o que era preciso, em primeiro lugar, 
era a tua saúde. O dinheiro para a compra da Concertina, chegou exactamente no dia seguinte ao da tua entrada no Hospital. 

A festa dar-me-á, sem dúvida, o indispensável para a compra desse instrumento e para saldar as minhas dívidas.” 

CARTA DO DIA 19, J.G. 

Em vão procurei em diversos Jornais o anúncio dessa festa, na expectativa de recuperar o programa. 
Aliás, nas minhas habituais consultas através da Imprensa da época, era corrente encontrar referenciadas situações 
paralelas, festas de beneficência, pelo que presumo que a data pudesse ter sido alterada. 

O dinheiro da Concertina a que Guerrinha se refere seria, provavelmente, algum subsídio que pedira para 
poder comprar uma, a fim de mais facilmente conseguir deitar mão a outros contratos de trabalho. 

No momento, porém, essa importância providencial, recebida em altura tão crítica, terá servido para 
Guerrinha liquidar muitos dos seus compromissos, alguns já existentes, outros adquiridos na ocasião. 

Domingo, 18 de Maio de 1941 

16.25 – Concerto pelo Sexteto de Artistas Cegos, 
dirigido pelo Violinista Augusto Coelho 

"Cosi fan tutte, Mozart; 
"Jogos favoritos", Frigola; 
"Canção da primavera", Mendelsshon; 
"Polonaise solennelle", César Cui; 
"Cantares portugueses", David de Sousa. 
16.55 – 

Domingo, 25 de Maio de 1941 

16.25 – Concerto pelo Sexteto de Artistas Cegos, 
dirigido pelo Violinista Augusto Coelho 

"Dança n.º 8", Dvorak 
"Bebe-me depressa com os teus olhos", Quilter; 
"Minueto e fileuse", Hernani Torres; 
"Au printemps", Grieg; 
"Noveleta", Ambrosio; 
"El assombro de Damasco", sel. da zarzuela, Luna. 
16.55 – 
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Era neste contexto que se arquitectava um Casamento e Conceição, já com forças para se exprimir por 
escrito, lamenta que a Cerimónia não se possa realizar de imediato, em face das circunstâncias, pedindo então que a 
data fosse adiada. 

Com simplicidade e doçura, Guerrinha tranquiliza-a e explica-lhe: 

“Quanto ao Casamento, não te lamentes, minha querida, pois já fui tratar disso e, logo que voltes para casa e te 
encontres em condições de dar um passeiozinho, iremos à Igreja, sem cerimónias nem festas, apenas acompanhados dos 
Padrinhos e ficamos do mesmo modo casados, e acredita, meu Amor, que não havemos de nos dar pior do que os que se dão 
bem, casando estrondosamente. Para se poder fazer alguma festa, era necessário esperarmos pelo menos três meses, mas isso 
não convém, porque então, teria de se começar novamente a tratar da papelada, para fazer novos pregões. O mais simples é, 
pois, como te digo, caso concordes.” 

1ª CARTA DO DIA 15, J.G. 

Esta Carta explica também o facto de não haver em casa nenhuma fotografia do Casamento de meus Pais. 
Acredito que, para o noivo, tenha sido mais fácil ultrapassar essa falta imperdoável mas, Conceição, uma 

menina sensível, idealista, sonhadora e emocionalmente ansiosa pelo drama que a atingira, teria naturalmente 
gostado, como, aliás, qualquer mulher, de ter direito a uma pequenina festa, um bolo… no mínimo uma fotografia, 
para um dia mostrar aos filhos… 

Enfim, Guerrinha conforta-a e o amor faz apagar também essa mágoa, mas… quantas vezes… pela vida 
fora… ela terá lembrado esse dia que, no papel, apenas ficara registado através de um lindo EXTRACTO DE 
CERTIDÃO DE MATRIMÓNIO?! 

Felizmente, o organismo de Conceição, o sucesso da operação e todo o contexto envolvente, dentro e fora 
do Hospital, contribuíram para a sua cura e rápido restabelecimento. 

E assim, tudo somado… naquela permanente subtracção… cada um com 28 anos de idade, realizou-
se o Casamento a 7 de Julho desse ano de 1941, uma Segunda-Feira, na companhia dos Padrinhos e sem 
qualquer sinal de festa… 

Eu arriscaria dizer que a urgência dos noivos em reporem quanto antes a situação conjugal, perante eles 
próprios e toda a sociedade envolvente, terá sido o factor mais determinante para que a data não sofresse 
adiamentos, ainda que, pelo menos do lado de Conceição, se justificasse em absoluto. Impõe-se que recorra a uma 
Cabeleira, já que, para ser operada, foi preciso cortarem-lhe o Cabelo, o que, calculo, muito a terá traumatizado. 

Seria prática comum naqueles tempos?! 

“Ao chegarmos ao Hospital, pediste-nos um beijo; depois de cortares o cabelo, pudemos apenas dar-te o último, 
depois ouviu-se a voz da Enfermeira…” 

1ª CARTA DO DIA 18, J.G. 

“Quando puderes andar, veremos, depois, o que se há-de fazer, quanto à cabeleira.” 
2ª CARTA DO DIA 19, J.G. 

MARIA JOSÉ DE MAGALHÃES E MENEZES e o PADRE JOSÉ GONÇALVES foram os Padrinhos 
de Guerrinha; quanto a Conceição, as Cartas referiram, por diversas vezes, saudações e desejos de melhoras de uma 
dita madrinha e também de um padrinho, cujos nomes se conhecem agora: ANTÓNIO SOARES DE OLIVEIRA e 
sua esposa, VIRGÍNIA GONÇALVES DE OLIVEIRA. 

Também na véspera do seu Casamento, Domingo, 6 de 
Julho, Guerrinha cumpre com os colegas do Sexteto, a habitual 
audição. 

Agora e, apenas por graça, gostaria de analisar algumas 
coincidências na sua vida: dar relevo aos dois meses do ano que mais 
determinaram o seu percurso –– Fevereiro e Julho. 

Em Fevereiro nasceu, quatro dias antes do início desse mês 
deu entrada no I.C.B.R., estreou-se no Teatro Arriaga com o seu 
grande primeiro Concerto e também nesse mês se despediu deste 
mundo. 

Em Julho foi baptizado, concluiu o seu Curso Superior, como, aliás, realizara antes a maior parte dos seus 
exames, casou-se e, também neste mês nasceu a sua filha que tenta imortalizar a sua Obra. 

E ,  p a r a  e n c e r r a r  c o m  C h a v e  d e  O u r o  e s t e  p e r í o d o  d e  e n c a n t a m e n t o ,  
a  2 1  d e  A g o s t o  d e  1 9 4 1 ,  à s  2 1 : 2 0 ,  n o s  E s t ú d i o s  d a  E m i s s o r a  N a c i o n a l ,  

J O A Q U I M  G U E R R I N H A  d á  u m  R e c i t a l  d e  P i a n o ,  
a c o m p a n h a n d o  d e p o i s  M a r i a  d e  L a  S a l e t t e  d e  C a r v a l h o  n u m  R e c i t a l  d e  C a n t o  

c o m o ,  a l i á s ,  j á  t í n h a m o s  n o t i c i a d o ,  c o m  e x p l i c i t a ç ã o  d o s  r e s p e c t i v o s  P r o g r a m a s .  

Domingo, 6 de Julho de 1941 

16.25 – Concerto pelo Sexteto de Artistas 
Cegos, dirigido pelo Violinista Augusto 
Coelho 

"La princese jaune", abertura , Saint- Saens; 
"Andante aus cassation", Mozart; 
"Vozes campestres", Augusto Marques; 
"Sevilha", Albeniz; 
"Lakmé", selecção da ópera Delibes. 
16.55 – 
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C A R A P I N H A L ,  U M A  R E S E R V A  A F E C T I V A !  

O retorno, em pleno, à vida associativa, dá-se em finais desse ano de 1941 e, durante uma década, até 
Junho de 1951, Guerrinha mantém-se preso aos destinos da Associação de Beneficência “Louis Braille”, ocupando 
o cargo de Director, na qualidade de Secretário, entrecortado com o desempenho de funções no Conselho Fiscal. 

“Em meados de Novembro do mesmo ano (de 1941), a elaboração da lista da Direcção a apresentar no Governo 
Civil, com antecedência de 20 dias da data marcada para a Assembleia Geral de eleições, ordinariamente nos fins de 
Dezembro de cada ano, mereceu particulares cuidados por parte de José Pais e António Galante, ao tempo Tesoureiros. (…) 
Joaquim Guerrinha comprometeu-se(…) a fazer parte da Direcção, como Secretário, desde que se tomasse a decisão de 
resolver o problema dos Músicos Ambulantes, de que a Direcção não mais se ocupara desde 1937, o que eles prometeram. 

(…) A Assembleia Geral decorreu na melhor ordem e a eleição fez-se de harmonia com o que fora combinado. Em 
seguida ao acto de posse, como Joaquim Guerrinha exigira, oficiou-se ao Senhor Governador Civil de Lisboa, pedindo 
audiência para tratar a questão relativa à organização de um Regulamento que permitisse o livre exercício dos músicos 
ambulantes.” 

HISTÓRIA GERAL DA ASSOCIAÇAO, J. G., CAPÍTULO VIII 
NOVOS RUMOS NA VIDA ASSOCIATIVA 

“Convidado a fazer parte da DIRECÇÃO em fins de 1941, impus, como condição, a resolução do angustioso 
problema dos Músicos ambulantes, o que foi prometido.” 

O PAPEL DAS ASSOCIAÇÕES  E A ACÇÃO DAS ESCOLAS, J. G. 

Joaquim Guerrinha, agora na vanguarda dos destinos da Associação consegue duas extraordinárias 
conquistas: a primeira, está ligada a uma luta antiga que ele já tinha desenvolvido, com todo o êxito, no apogeu da 
sua juventude, aos vinte e dois anos, mesmo antes de partir para a Madeira, como na ocasião pudemos analisar; 
posteriormente, em 1937, aguardava-se exactamente o seu regresso da Madeira, para reatar essa luta. Tentou, mas 
em vão, dado o conluio entre os membros da Direcção e o Governador Civil, até que chegara o momento de se 
fazer ouvir junto desse mesmo Governador Civil que, no passado, rejeitara as suas Exposições. 

Na audiência que então lhe fora concedida, conseguiu “luz verde” para os Músicos Ambulantes e, por 
esse consentimento o seu coração rejubilou porque devolveu a serenidade e a paz a muitas Famílias: 

“… tratou cuidadosamente este assunto com o Senhor Tenente-Coronel Lobo da Costa que, ouvindo uma exposição 
bem pormenorizada das possibilidades dos Músicos Cegos, não teve qualquer dúvida em conceder licença para que 
circulassem livremente nas ruas, grupos musicais conscientemente organizados.” 

HISTÓRIA GERAL DA ASSOCIAÇAO, J. G., CAPÍTULO VIII 

A segunda conquista, insere-se, de algum modo, no contexto internacional em que se vivia – A Segunda 
Guerra Mundial, que a todos trazia escassez de alimentos e, pior um pouco, dificuldade em obtê-los. Vejamos, 
pelas próprias palavras de Guerrinha, como ele consegue inverter a situação em abono de todos os Cegos: 

“… a tranquilidade voltou aos lares dos Cegos, a esse tempo deveras preocupados com a escassez de géneros 
alimentícios, pois que o seu abastecimento se fazia por bichas intermináveis. 

Foi mais um dos muitos problemas que Joaquim Guerrinha, então nas boas graças da Direcção de que fazia parte, 
conseguiu equacionar. 

A Direcção oficiou para vários Grémios e Juntas, obtendo-se os géneros em condições idênticas às dos 
armazenistas, pelo que, durante o período crítico de 2 anos, funcionou na Sede uma espécie de Cooperativa que, a preços 
mínimos, fornecia os géneros a todos os Cegos necessitados.” 

IDEM, IBIDEM 

A nível interno, Guerrinha ganha também protagonismo em várias direcções, intervindo, por exemplo, a 
bem da Associação no caso “Abílio Ferreira Machado e Henrique Lopes Alho”, como ele próprio mais uma vez 
refere, na obra citada: 

“A questão azedou-se e assumiu proporções assustadoras, decidindo-se, afinal de contas, numa Assembleia Geral, 
na qual foram irradiados Abílio Ferreira Machado e Henrique Lopes Alho, para o que muito contribuiu a acção de Joaquim 
Guerrinha …” 
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A vida associativa progride com alguma estabilidade até aos finais de 1943, momento em que novas 
eleições voltam a pôr em causa pessoas e sensibilidades: 

“A Cooperativa terminara os seus serviços, logo que a distribuição de géneros ficou assegurada nos 
estabelecimentos da especialidade, visto os interessados já não carecerem da intervenção da Associação, no regular 
abastecimento de géneros alimentícios.(…) 

A Associação progredia na sua vida externa, apesar das perturbações que, por vezes, a vida interna lhe trazia. A 
Direcção tinha consciência de que se procurava corresponder, tanto quanto possível, às prementes necessidades dos Sócios 
Cegos … 

O «Regulamento Provisório da Caixa de Auxílio», criado em 1936, foi modificado num melhor sentido…” 

IDEM, IBIDEM 

Entretanto, ainda em 1941, Guerrinha com outros dois elementos, são co-autores de um sistema artesanal 
de Sorteios, a pouco e pouco aperfeiçoado e que, desde então, passou a ser uma extraordinária fonte de receita para 
a Colectividade. 

“José Pais, Edmundo de Macedo e Joaquim Guerrinha, começaram a idealizar uma fonte de receita capaz de 
suprir as deficiências de cotização e surgiu a ideia duma rifa anual de 1000 bilhetes de 1$00 cada. (…) 

Considerada a época de Natal como a mais própria e auspiciosa para tentativas desta natureza, pensou-se 
justamente em escolher um casal de perus como prémio, ideia que despertou grande entusiasmo entre vendedores e 
compradores. 

O êxito da primeira experiência originou a segunda tentativa, já com três prémios e mais vendedores, (…) 

… lembremos sempre que um casal de perus, numa experiência feita em 1941, apenas com 1.000 bilhetes, deu 
origem a uma série de grandiosos Sorteios que, além dos lucros monetários, constituíram um importantíssimo meio de 
propaganda da Colectividade.” 

OBRA CITADA, CAPÍTULO IX 

De novo, mas agora em finais de 1943, Guerrinha imprime, pela primeira vez, ao acto eleitoral uma 
concepção democrática, aliás, aquela que ele perfilha, que passa pela consulta das bases para organização de 
uma lista de Corpos gerentes. 

“Quando em Novembro de 1943 se procedia à elaboração da lista para enviar ao Governador Civil, José Pais não 
pensava em lhe introduzir modificações. Joaquim Guerrinha objectou que seria interessante convocar uma reunião de sócios 
para se nomear uma COMISSÃO que se encarregasse da organização da lista, o que seria uma satisfação dada à massa 
associativa, pois teria ocasião de escolher Corpos Gerentes a seu gosto.” 

IDEM, IBIDEM, CAPÍTULO VIII 

Posteriormente e, já em 1944, o nome de Guerrinha é sugerido para mais uma batalha associativa em 
prole dos vendedores de lotaria, que queriam implementar em Portugal “O Cupão para o Cego”. Guerrinha não 
acreditava no êxito desse empreendimento, não obstante, preparou uma Exposição para o Provedor da Misericórdia 
e, “como nunca desejava desanimar ninguém, prontificou-se a acompanhá-los, logo que a audiência foi marcada.” 

Explica todos os detalhes no Capítulo X da História Geral: 

“Um grupo de Sócios Cegos que se dedicava à venda de Lotaria, chefiado por Lapa Picard e Lima Henriques, (…) 
projectou a organização do «Cupão para o Cego» em Portugal, à semelhança do que se vinha praticando em Espanha, com 
aprovação do Governo desde 1939 e que, com pleno êxito, proporcionava à «Organização Nacional de Cegos» do País 
vizinho, uma inesgotável fonte de receita. 

Lapa Picard, que já havia conseguido obter um modelo do plano utilizado pelos Cegos Espanhóis na sua Lotaria, 
apresentou-o a Joaquim Guerrinha, que prometeu interessar a Direcção pelo assunto. 

Numa das reuniões de 1944, ficou resolvido que Joaquim Guerrinha tivesse plenos poderes para agir em 
conformidade com os desejos do Senhor Picard, pelo que se solicitou do SENHOR PROVEDOR DA MISERICÓRDIA uma 
audiência para apresentação duma exposição, sobre tão palpitante assunto.” 

Os resultados foram negativos, como Guerrinha esperava, não só porque nesta matéria não havia paralelo 
entre a situação interna dos dois países, como também porque, se o Cupão ficasse oficializado em Portugal, 
impediria, à partida, a educação para a cultura da grande maioria dos Cegos portugueses: 

“A organização nacional dos cegos em Espanha foi o produto de uma guerra civil de três anos.(…) 
Mas temos que admitir que a organização, para poder funcionar, tem que impedir a educação intelectual dos que se 

dedicam à venda do ‘cupon’. (…) não podemos esquecer que os que têm garantida a educação intelectual, a têm à custa 
desses que vendem o ‘cupon’, e que não podem modificar a sua situação. 

É por isso que esse projecto, essa organização, não encontrou eco em mais país nenhum.” 

MESA REDONDA “NEM TUDO É ESPERANÇA” 
PALAVRAS DE JOAQUIM GUERRINHA, 20 DE AGOSTO DE 1971 

Entretanto, passados três anos, em 1947, já a exercer funções no Conselho Fiscal, Guerrinha prepara nova 
Exposição, sobre a ORGANIZAÇÃO NACIONAL DOS CEGOS DE ESPANHA e, desta vez para o Ministro do 
Interior, como já tive oportunidade de noticiar no final do Capítulo7: 

“Mas Picard não pusera de lado o seu sonho e, cerca de três anos mais tarde, quando Joaquim Guerrinha já tinha 
sido transferido para o Conselho Fiscal, em virtude dos seus afazeres, foi de novo procurá-lo, pedindo-lhe que o apresentasse 
ao Senhor Professor Cruz Filipe, ao tempo Vice-Presidente da Direcção, a quem expôs o seu projecto. 
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Para o tranquilizar, Cruz Filipe oficiou ao Senhor Ministro do Interior, pedindo-lhe uma audiência e, uma vez 
marcada, acompanhado por Joaquim Guerrinha, o assunto se tratou, resolvendo o Ministro (e sem perder tempo) nomear 
uma Comissão de 5 membros para se deslocar a Espanha, a fim de estudar a organização do Cupão para o Cego.” 

HISTÓRIA GERAL, IDEM, IBIDEM 

Guerrinha é então indigitado para ir a Espanha, em representação da Colectividade, mas recusa. 

“Ainda fui convidado a ir, mas os meus encargos familiares, as minhas condições de indumentária, a dificuldade de 
me fazer substituir nos empregos e, porque não dizê-lo também, a circunstância de ser forçado a estar tantos dias em contacto 
com individualidades tão importantes e, completamente alheias ao meu convívio habitual, impediram-me, em primeiro lugar, 
de aceitar.” 

O PAPEL DAS ASSOCIAÇÕES  E A ACÇÃO DAS ESCOLAS, J. G. 

Projectos, estudos, relatórios… tudo ficou na gaveta, mas… o assunto não morria aqui. 

(…) Lapa Picard ainda fez mais duas tentativas em 1948, na primeira das quais com Joaquim Guerrinha, para se 
avistar com o Dr. Madeira Pinto, que declarou categoricamente não resolver o assunto, (…) 

Este fracasso, porém, em nada invalidou os méritos de Picard como um grande batalhador por um ideal, mesmo 
sem ter obtido bons resultados.” 

No seu percurso associativo, Guerrinha, não só pertenceu a várias Comissões, como deu o seu aval para a 
constituição de outras, que tinham em vista, nomeadamente, a formação de uma biblioteca. Recolhi estes elementos 
no Capítulo XI da História Geral, onde se podem ler também os episódios em torno da figura de José Pais. 

(…) “sendo a mais duradoura a nomeada em 1947, à qual pertenciam Augusto Coelho, Luís Amorim e Edmundo de 
Macedo, como delegado da Direcção.” 

Todas as Comissões, para atingirem os seus objectivos, punham em prática várias iniciativas que, por 
vezes, exigiam verbas elevadas: 

O Tesoureiro José Pais “nunca deixou de adiantar o dinheiro para o pagamento das despesas que elas (as 
Comissões) faziam; foi o que sucedeu com a Comissão de Iniciativa e Melhoramentos, com a sub-comissão Central de 
Propaganda, (…) com várias Comissões destinadas à organização duma Biblioteca, especialmente a que se iniciou em 1947. 

Porém, numa óptica de compensação, estas Comissões procuravam arranjar receitas e Guerrinha era, 
naturalmente, um belíssimo dinamizador dos Bailes e Saraus dançantes que enchiam o Salão, tanto de sócios como 
de convidados. Será talvez desta época uma fotografia de um almoço de confraternização, a comemorar, 
provavelmente, algum aniversário da Colectividade, talvez por volta de 1949, pois meu Pai deveria ter uns 36 anos. 

“Esta última Comissão fez, com efeito, muitas despesas, mas procurou criar algumas receitas, quer por bailes, quer 
por outros meios.” 

E a vida associativa foi decorrendo com aparente normalidade, dentro destes parâmetros, mas cada vez 
mais fragilizada pela estranha obsessão de José Pais, em querer controlar sozinho os destinos da Colectividade… 

“Joaquim Guerrinha tentou algumas vezes promover o seu afastamento, só conseguindo esse objectivo em 1951, 
não por duvidar da sua honestidade e dedicação à obra associativa, de que foi um elemento de primeira grandeza, mas por 
não tolerar que, numa casa fundada por cegos e para cegos, alguém se arrogasse atitudes despóticas.” 

Porém, em Dezembro de 1950, momento de eleições, iniciou-se um longo e penoso processo que durou, 
no mínimo, mais seis meses, à volta da figura de José Pais, tendo Joaquim Guerrinha, também neste caso, 
desempenhado um papel fundamental, a vários níveis: 

“José Pais sofreu o mais grave revés da sua vida e a sua boa estrela o abandonou. Descontrolou-se de tal forma 
que, ao ter conhecimento de que se preparava uma grande remodelação nos Corpos Gerentes, elaborou uma lista que enviou 
para o Governo Civil, sem consultar os elementos que nela incluíra, de modo que na Assembleia Geral de eleições, os Sócios 
por ele propostos se negaram a ser votados. Assim, venceu a lista da oposição, embora ele recorresse ainda para o Governo 
Civil. (…) 

Após o acto de posse, Joaquim Guerrinha e Joaquim Folgado, respectivamente Secretário e Tesoureiro, 
dirigiram-se à Caixa Geral de Depósitos a fim de conferirem a caderneta. Desvendara-se o mistério: as existências estavam 
muito longe de corresponder às importâncias lançadas na escrita. 

Joaquim Guerrinha escreveu em Braille toda a escrituração da Associação para, por si mesmo, poder verificar a 
importância desviada. (…) 

Entretanto, descoberta a fraude, a família de José Pais, (…)por não poder entrar na Sede, ia a casa de Joaquim 
Guerrinha, onde se trocavam impressões concretas sobre o montante do desfalque e sobre a sua possível liquidação.” 

As Assembleias Gerais de Junho de 1951 sucederam-se e o ambiente associativo era escaldante. 
Guerrinha, porém, nunca se deixou imbuir do fel dessa intriga de bastidores nos corredores das 

associações e, sempre que podia, punha “água na fervura” para que, com alguma serenidade, os sócios pudessem 
discernir melhor, em situação tão melindrosa. 

“Joaquim Guerrinha foi sempre dotado de um temperamento impulsivo, mas, em contrapartida, bom avaliador das 
qualidades de trabalho dos principais colaboradores da Associação. Se, por vezes, manifestou claramente a sua hostilidade a 
José Pais, a razão provinha de origens bem diferentes.” 
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“As Assembleias Gerais foram bastante concorridas e muito tumultuosas, imperando nelas um espírito de vingança 
e não de justiça e interesse pela causa comum, bem como pela situação financeira da Colectividade. 

Na Assembleia Geral de 4 de Junho, Joaquim Guerrinha e o Professor Cruz Filipe informaram os presentes das 
diligências efectuadas junto das autoridades, das quais directamente dependia a Associação. Mais esclareceram que trinta mil 
escudos já haviam sido entregues por José Pais e que ele se comprometia a descontar para a Associação a sua reforma, no 
total de mil novecentos e trinta e dois escudos mensais. 

As coisas pareciam tomar uma boa orientação, quando João Teotónio Vieira Alves, ao usar da palavra, se 
expressou de tal modo que deu a entender que a Direcção não procedia honestamente, pelo que o Professor Cruz Filipe, não 
vendo possibilidade de se explicar convenientemente e não precisando da Associação para coisa alguma, apresentou o pedido 
de demissão, no que imediatamente foi seguido por todos os Directores.” 

Por este gesto, Guerrinha desligara-se da Direcção mas não do caso José Pais, não permitindo que o ex-
tesoureiro fosse acusado por crimes que não cometera, o que lhe valeu muitas acusações da parte de vários sócios. 

Além disso, Guerrinha, face à tamanha humilhação que envolvia a pessoa em causa, e porque era, por 
formação e por natural espontaneidade um homem bom, crédulo, genuíno, sempre disposto a dar uma oportunidade 
mais a quem precisasse, opôs-se a que o caso seguisse para a Polícia Judiciária. A quem beneficiaria a prisão de 
José Pais?! 

“Ainda se votou uma proposta formulada pela Direcção, na qual se pedia à Assembleia que se pronunciasse sobre 
se a Direcção deveria participar à Polícia Judiciária o sucedido, ou se podia aceitar a oferta de José Pais, para reposição dos 
dinheiros desviados.” 

Mas… ganhou a vingança por trinta e seis votos contra vinte e quatro! 
O caso foi a Tribunal e Guerrinha fez um depoimento brilhante, o que lhe valeu opiniões controversas: 

“Acusou-se Joaquim Guerrinha de protector de José Pais, quando ele foi sempre o que mais francamente se 
insurgiu contra o seu modo desdenhoso de tratar a maioria dos Cegos.” 

“Amigos e adversários de Joaquim Guerrinha, não hesitaram em classificar de o melhor depoimento aquele que, 
pela sua voz se ouviu, no julgamento de José Pais, o que constituiu sobeja prova da sua prudência neste complicado caso.” 

Estavam a chegar ao fim, para Guerrinha, dezanove anos de Associativismo, levados a cabo na 
Associação de Beneficência “Louis Braille”, como ele próprio define aqui e ali, nos seus trabalhos: 

“Estou metido no meio dos cegos há cinquenta e um anos. Doze anos e meio no Branco Rodrigues, dezanove na A. 
‘Louis Braille’ e …” 

MESA REDONDA “NEM TUDO É ESPERANÇA” 
PALAVRAS DE JOAQUIM GUERRINHA, 20 DE AGOSTO DE 1971 

Numa outra “frente de batalha”, nos finais da década de quarenta, Guerrinha enfrenta corajosamente um 
Director Geral, no seu próprio Gabinete, dizendo-lhe com clareza que os Cegos eram vítimas de uma interpretação 
obsoleta, que os diminuía em vez de os valorizar. Só algum tempo mais tarde se fez justiça nesta matéria mas… 
quem sabe se as palavras de Joaquim Guerrinha foram determinantes no momento da mudança?! 

Recolhi esta informação na Conferência por ele pronunciada no Ateneu Comercial de Lisboa, em 
Dezembro de 1969, integrada no SIMPÓSIO SOBRE O PROBLEMA DA CEGUEIRA, o que lhe mereceu, aliás, 
vivos e prolongados aplausos. 

“Nos últimos anos da década de 40, o DIRECTOR DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA AOS INVÁLIDOS, Dr. JOSÉ 
PINTO DE AGUIAR, passou a ser considerado como a única pessoa competente para se pronunciar sobre assuntos relativos 
a CEGOS. 

Trocando com ele próprio impressões no seu gabinete, não pude evitar a manifestação do meu desacordo, não 
porque não lhe reconhecesse méritos, mas porque entendia que os CEGOS não eram INVÁLIDOS e, consequentemente, não 
me parecia acertado o enquadramento de assunto de Cegos, no seu INSTITUTO.” 

Para, de algum modo definir o perfil de JOAQUIM GUERRINHA, um lutador por causas, tento 
sistematizar com casos concretos: 

Pugnou não só por aquele caso extremo levado a Tribunal, como por tantos outros já referidos, de 
diferente dimensão e teor; multiplicou as suas Palestras na Rádio, nos Jornais, na Associação ou em qualquer local 
público; fez Conferências isoladas ou em Congressos, Palavras de abertura em momentos festivos, apresentação de 
diversas personalidades bem como trabalhos escritos e exposições a entidades de cúpula, que teve a coragem de 
enfrentar. Tudo e sempre em prole dos Cegos e pelo seu pleno direito de cidadania, incentivando-os, por outro lado, 
à aprendizagem e à cultura, para mais facilmente se integrarem e competirem lado a lado na vida privada, na 
sociedade e no local de trabalho 

Toda esta dinâmica, fez de Joaquim Guerrinha um homem respeitado no meio associativo, aquele a quem 
se recorre, em necessidade, aquele que deixa tudo para abraçar uma causa, em nome da TIFLOLOGIA. 

Amigos, ex-colegas ou simples associados falam dele com saudade e tecem-lhe muitos elogios, atestando 
este poder expositivo que se desprendia das suas palavras, a força e o vigor com que as imprimia, a convicção na 
defesa que, quase sempre redundava em êxito. 

De entre os vários testemunhos que recolhi sobre meu Pai, seleccionei um que define, em palavras curtas 
mas veementes, este espírito filantrópico, que absorvia JOAQUIM GUERRINHA. 
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Em 
simultâneo com todo este envolvimento e projecção associativa, Guerrinha constrói também o seu lar. Conceição 
terá sido uma presença bastante assídua, procurando, nestes primórdios, estar por dentro de todas as iniciativas de 
seu marido em prole dos cegos, a bem da Tiflologia. 

Guerrinha saboreava assim as delícias de um casamento recente, no respeito pela fragilidade física de 
Conceição que recuperava lentamente de um post-operatório muito difícil. Ignora-se se terá sido seguida 
clinicamente, como Guerrinha aspirava, pelo médico que a observara nos momentos de aflição e dor. 

Enfim, o amor, o desejo de viver e a força da juventude foram os ingredientes que estabilizaram a vida do 
casal, uma vez que em Setembro de 1941, já de perfeita saúde, Conceição engravida e, em 21 de Maio de 1942, 
uma Quinta-feira, na Maternidade Alfredo da Costa, dá à luz um lindo menino, grande e forte, a quem foi posto 
o nome de CARLOS AFONSO DE JESUS GUERRINHA., obviamente, natural de LISBOA, Freguesia de S. 
SEBASTIÃO DA PEDREIRA , aquela onde nasceram e nascerão a maior parte dos lisboetas. 

O nascimento deste primeiro bebé na Maternidade, enquanto os Irmãos mais novos nasceram em casa, 
terá sido uma medida preventiva. Era grande, obviamente, a expectativa dos Pais perante um parto que surge logo 
após o insucesso de uma gravidez de alto risco. 

Guerrinha cumpria assim, aos 29 anos de idade, mais uma etapa da sua vida, já tão intensamente vivida. 
As delícias de ser Pai traziam-lhe um novo encanto, outro estatuto, um sentido de responsabilidade 

diferente, sonhos consumados a três! Desde sempre brincara muito com crianças… como se quisera apagar 
memórias tristes da sua primeira infância, transportando para esses momentos… um mundo irreal de quiméricas 
fantasias, histórias de fadas… castelos encantados… que enterneciam os cachopos do Monte, em particular sua 
Irmã Maria e os sobrinhos, bem como os colegas pequenitos que faziam a sua entrada no Instituto, ávidos de amor 
e carinho! A todos eles brindara com a sua alegria esfuziante! 

Porém, ter um filho era uma bênção, em que a sua alma se envolvia numa intensidade absoluta. Quantas 
vezes lhe terá trauteado a “Berceuse” de Chopin ou a de Schumann, ou mesmo as Cenas Infantis deste 
Compositor? Com que ansiedade esperava que o menino acordasse para o embalar… para lhe dizer mimos … e, 
mais tarde, para o ouvir produzir aqueles primeiros sons sem sentido que ele procurava, em vão, interpretar? 

“– Anda cá, Conchita, o Menino já está a palrar!...” 

E as primeiras palavras… Com que emoção e orgulho as guardara no seu coração! 
Gerara-se assim, num ameno e silencioso entendimento, aquela cumplicidade que Pai e Filho mantiveram 

pela vida fora! Que histórias lhe povoaram a infância? E que ambições, que projectos construiu para ele? Havia de 
estudar, de tirar um Curso Superior… Ser doutor, talvez em Letras… como ele quisera e lhe fora negado! 

No quotidiano, procurava, por todas as formas, que nada lhe faltasse mas, para além da natural intuição de 
Pai que a tudo provê, tornava-se necessário aprender algumas técnicas que facilitariam, decerto, a resolução 
daqueles problemas diários, a bem de uma boa saúde física e mental do bebé. 

Essa informação encontrou-a no livro “O MEU MENINO” que comprou e ofereceu a sua mulher, 
absorvendo ambos, na serenidade do lar, todos os ensinamentos que, no momento oportuno aplicavam ao filho, o 
“Carlinhos”, como foi chamado, designação que se manteve pela vida fora, entre os familiares, mesmo depois de 
estar casado, de ser Pai e Avô. 

Em casa, a vida com Conceição, nos primeiros tempos, decorria com encanto. Todos os pormenores eram 
rendilhados da mais límpida ternura, de uma esperança dia a dia renovada que não se destruía com a escassez de 
haveres. Assim, nesta boa harmonia, Guerrinha e Conceição foram tomando algumas decisões, como por exemplo, 
mudar de casa com uma certa frequência, sempre na expectativa de encontrarem o ninho ideal, onde a Família 
crescesse com equilíbrio e segurança, sem tanta sujeição aos outros, quer no interior quer no exterior do lar. 

A única fonte de informação escrita que existe sobre estes primeiros anos de Casamento, é uma Carta 
que o meu Pai escreveu a minha Mãe a 10 de Setembro de 1954 que, tal como já referi no final do Capítulo 8 , é 
uma espécie de exame de consciência dos seus treze anos de casados. 

“Por muito tempo mesmo, a opinião geral nos considerava noivos.” 
CARTA A CONCEIÇÃO, 10. 09. 1954, J.G. 

Esta opinião, aliás, é compartilhada por mais três pessoas que ainda recordam esses tempos: 

“O Guerrinha era muito feliz com a mulher! Davam-se muito bem! Ela era muito discreta” 

MANUEL FERREIRA GUILHERMINO 

“O Tio e a Tia davam-se bem. Vivi lá em casa alguns meses, entre os finais de 1946 e os primeiros meses de 1947 e 
nunca assisti a nenhum mal-entendido.” 

MARIA ANTÓNIA CRUZ 

Homem fora de série, como não se encontra outro! 
Intelectual e humanamente falando, era extraordinário! 

Tinha uma memória fabulosa! 
Se o tivessem deixado tirar um Curso Superior de Letras, como ele queria, 

teria sido um excelente advogado, porque era um óptimo defensor de causas! 

JOSÉ CONDE DA COSTA” 
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“Eu sempre conheci os teus Pais a viverem em casa da Tia Claudina e, mesmo depois, quando fomos morar juntos para a R. 
do Telhal, eles davam-se muito bem, nunca me dei conta de quaisquer desentendimentos, antes pelo contrário, eram muito meigos!” 

ERCÍLIA SIMPLÍCIO DE JESUS 

Esta última opinião partiu de uma Tia minha, residente nos Estados Unidos, casada com Carlos Isidoro de 
Jesus, o Irmão mais novo de minha Mãe. 

Terão chegado a habitar a casa da Rua Cidade da Horta Nº 28-3º, quando Conceição saiu do Hospital, 
hipoteticamente a 22 de Maio de 1941? 

Nunca saberemos a certeza mas, se assim aconteceu, não foi por muito tempo, porque ainda nesse ano 
habitaram a casa da Tia Claudina, no Nº 49 - R/C dessa mesma rua e de lá saíram para a R. do Cardal, de 
acordo com a descrição que meu Pai faz, reportando-se ao período de tempo entre 1941 e 1951: 

“Em fins de 1941 irritaste-te com a Tia e quiseste mudar de casa; fomos para a R. do Cardal. Aborreceu-te a vida 
de Pátio que ali se levava e dois meses depois mudámos para a R. da Fé. Em Junho de 1944, feitas as pazes com a Tia, 
quiseste voltar para sua casa, na R. Cidade da Horta. (…) 

Em Abril de 1951, para satisfazer a tua vontade, abandonámos novamente a casa da Tia e fomos para a R. do 
Telhal. Ainda para satisfazer os teus desejos, mudámos em fins do mesmo ano, para a R. da Alameda.” 

CARTA A CONCEIÇÃO, 10. 09. 1954, J.G. 

Ficámos então a perceber que, quando o Carlinhos nasceu em 21 de Maio de 1942, já os Pais habitavam, 
desde o início desse ano, a R. da Fé Nº 59 -1º Direito, a dois passos da Associação. Entendemos também que esta 
retrospectiva, à data em que foi escrita, treze anos após o casamento, denuncia já alguma “tempestade” naquela 
maravilhosa relação… 

Tentaremos descobrir razões, dissecar comportamentos, enfim, compreender o inexplicável… mais 
adiante. Por ora, continuemos a acompanhar aquela que foi a mais longa lua de mel, pois assim era designada por 
todos os amigos e conhecidos! 

Passado um mês, no dia de S. Pedro, a 29 de Junho de 1942, uma Segunda-Feira, o Menino foi 
baptizado na Igreja de S. José. Recebeu do Padrinho o segundo nome, que outro não era senão o Sr. AFONSO, o 
AFONSINHO, como lhe chamavam, a um hóspede da Tia Claudina, referido nas Cartas de Guerrinha e que era 
Fotógrafo na Praça do Chile, de seu nome completo AFONSO DA CONCEIÇÃO RODRIGUES. 

A Madrinha, MARIA AMÁLIA ALVES DE ALMEIDA, era uma senhora amiga de Guerrinha que nutria 
por ele uma grande estima. 

E entre laços de ternura, a vida prosseguia, convergindo para o Carlinhos todas as atenções do Pai, da 
Mãe, de muitos amigos e dos familiares mais próximos, que eram Bernardette e Carlos. 

Este, integrado na Marinha Mercante, tinha a sua residência em casa da Irmã e do cunhado, na Rua da Fé. 
Guerrinha convivia agora com duas grandes paixões: retomara o seu percurso dinâmico na Colectividade, 

como se pode perceber pelo breve itinerário que tracei no início deste Capítulo e partilhava o amor de Conceição e 
dos Filhos que foram aparecendo, pelo que é lícito dizer-se que “em plena pujança associativa Guerrinha gera 
novos encantos”. 

Mas, para que o leitor não esqueça a sua componente artística que, desde 1939, se projecta ao longo da 
vida através do Sexteto, farei um feedback constante dessas actuações, destacando um ou outro Programa nos 
momentos mais oportunos: saliento, então, três audições, todas a um Domingo, antes e depois do 
nascimento do Filho e na véspera do seu Baptizado. 

 

Também de longe chegavam os ecos desta alegria, pelo nascimento de mais um membro da Família. 
Trata-se das Tias do Funchal para quem este bebé era o quarto sobrinho e a quem se apressam a enviar um 
presente, mimoseando a Mãe com uns “versos”. 

Infelizmente, o que resistiu ao tempo, foi apenas uma folha, a terceira… mas, mesmo assim, ainda que 
bastante incompletos, apenas sete quadras, não deixo de as transcrever aqui: 

Domingo, 17 de Maio de 1942 

16.25 – Concerto pelo Sexteto de 
Artistas Cegos, dirigido pelo 
Violinista Augusto Coelho: 

"Fado e chula da 1.ª suite 
portuguesa", Ruy Coelho; 
"Intermédio", Bizet; 
"Petite caline", Gillet; 
"Lagoa adormecida", Coates; 
"Nitchevo", canções russas, 
Weksler. 
16.55 – 

Domingo, 24 de Maio de 1942 

16.25 – Concerto pelo Sexteto de 
Artistas Cegos, dirigido pelo 
Violinista Augusto Coelho: 

"Bodas de Fígaro", abert., Mozart; 
"Num jardim dum templo chinês", 
Ketelbey; 
"Erva cidreira", Costa Ferreira; 
"Fileuse", Hernani Torres; 
"La Moreria", selecção zarz., Millan. 
16.55 – 

 
 

Domingo, 28 de Junho de 1942 

16.25 – Concerto pelo Sexteto de 
Artistas Cegos, dirigido pelo 
Violinista Augusto Coelho: 

"Egmont", abert., Beethoven; 
"Nocturno", Ganne; 
"Dança", Hernâni Torres; 
"Mazurca", Ruy Coelho; 
"Última valsa", selecção da opereta, 
Oscar Strauss. 
16.55 – 
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Pág. III 
……………… 

Sendo uma ridente esp’rança 
Este terçô 58 dos sobrinhos, 
Encantadora criança 
É com certeza o Carlinhos! 

No desejo veemente 
De que nos saia um doutor, 
Recebe o nosso presente 
Que há-de ficar-lhe a primor. 

E agora… uma saudade 
E um abraço do Joãozinho, 
Do Pai, da Mãe e, em verdade, 
Da Helena,59 Gil e Enquinho. 

A miudinha Sili, 
Ao falarmos do Carlinhos 
Pediu: mande à Titi 
Uma porção de beijinhos 

Da nossa velha amizade 
Recebe as doces lembranças 
Que temos da outra idade… 
De quando éramos crianças. 

Quem escreveu esta carta 
(A verdade a isto obriga!) 
Não fomos nós… P’ra mandar-t’a 
Isso daria cantiga! 

Foi pessoa conhecida 
Com quem nós muito nos damos… 
Nenhuma ficou vencida 
E… uma a uma, assinamos: 

Eulália 
Mariazinha 

Gabriela 

Quem sabe, mimos como este, terão feito o casal recordar, em arroubos de emoção, o corte de relações 
entre Conceição e os Pais, que urgia repor, bem como os dolorosos transes vividos aquando da hospitalização de 
Conchita, as palavras angustiadas de Guerrinha, eternizadas nas suas Cartas … e, como Deus lhes concedera o dom 
da cura! 

“(…) Sabes, minha querida, eu nunca tinha tido a felicidade da alegria do lar e era essa a minha maior aspiração. 
Podia eu ficar indiferente ao ver que, em vias de realização, se reduzia a pó um ideal acalentado desde criança? E depois, 
pesava-me na consciência o mais pungente remorso: era eu o causador, se bem que indirectamente, da tua morte; era eu 
quem havia originado os desentendimentos entre ti e a tua Família; eu tinha-te agrilhoado ao meu destino, bom ou mau e, eis 
senão quando, ainda mesmo antes de poder dar-te o meu nome, uma tal fatalidade me afastava de ti, sem que eu pudesse ter a 
consolação de dizer a teus Pais: 

– Vossa filha casou contra as vossas aspirações mas, graças a Deus, nada lhe tem faltado. 

Mal tinha experimentado a agradável sensação de amar e ser amado, sem dissimulações… Começava a sentir-me 
rejuvenescer, chegando a Casa e vendo tudo em ordem, (…)”. 

2ª CARTA DO DIA 17 DE MAIO DE 1941, J.G. 

E neste ponto de convergência entre o peso do passado e os apelos do futuro, gerara-se o segundo filho, em 
Março de 1943, que veio a nascer em casa, na véspera de S. Martinho, a 10 de Novembro desse ano, uma 
Quarta-Feira de madrugada, às 4H e 34 minutos, quando o Irmãozito estava quase a completar um ano e meio. 
Foi novamente um menino, a quem foi posto o nome de JOÃO JOAQUIM DE JESUS GUERRINHA. 

Prolongava-se deste modo, até à terceira geração o nome do seu Avô materno, João Joaquim de Jesus, 
que já o transmitira a seu filho mais velho e que, depois, por iniciativa deste Casal, continuou também na Família. 
Se, por um lado, Conceição quis brindar seu Pai e seu Irmão dando ao Filho o mesmo nome, Guerrinha deveria ter 
abraçado entusiasticamente essa escolha, já que foi graças ao seu amigo e ex-colega do Instituto que se dirigiu ao 
Funchal, onde conheceu a sua CONCHITA, o que, aliás, lhes mereceu, posteriormente, o estatuto de cunhados. 

No parto, estava prevista a colaboração de Bernardette, como Enfermeira mas, segundo consta, fora 
chamada de urgência para acudir a outro nascimento, pelo que a Parteira que, entretanto, viria substituí-la, chegou 
mesmo na HORA H, quando Guerrinha, para além de confortar a parturiente, tentava manter o sangue frio para 
saber como agir perante tal iminência, se assim lhe fosse exigido. 

O bebé nasceu de boa saúde. “Era um sapinho!”, como se diz na Madeira, isto é, muito gordinho e 
rechonchudo, também ele natural de Lisboa e, pelo seu local de nascimento, vinculado à Freguesia de S. JOSÉ, 
tendo sido baptizado na Igreja do mesmo nome, a 8 de Dezembro desse ano. Foram seus Padrinhos o Tio materno 
mais novo, o menor 60 CARLOS ISIDORO DE JESUS e MARIA AMÁLIA ALVES DE ALMEIDA, a mesma 
senhora que fora Madrinha do Carlinhos. 

 
58 O último a nascer de uma ninhada. A metáfora usada pelo autor dos versos não está muito correcta, já que as crianças em 

referência, são filhas de Mães diferentes. 
59 Mulher do Irmão Américo e Mãe dos três meninos: Gil. Ico (Enquinho) e Cili, esta, dois anos e cinco meses mais velha do 

que o Carlinhos. 
60 Nessa época só se atingia a maioridade aos vinte e um anos e a Carlos faltavam-lhe ainda quatro meses para esse dia, que 

teria lugar a 4 de Abril de 1944, embora desempenhasse na Marinha Mercante as funções de AJUDANTE DE PILOTO. 
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Ao ser comunicado o seu nome à Família do Funchal, via telegráfica, gerou-se um tal equívoco que, em 
vez de João, se lia Maria João, como se se tratasse, claramente, de uma Menina. Para o tempo, era um nome 
feminino arrojado, de algum modo conotado com atributos pouco favoráveis à decência de uma donzela, estilo 
“Maria-rapaz”, o que alarmou visivelmente toda a Família materna que, incontida, reclamou. 

Guerrinha, um tanto agastado, não fez esperar a resposta e, de novo telegrafou nos seguintes termos: 

I N C O M P R E E N S Í V E L  C O N F U S Ã O !  

N Ã O  S O U  M A R I A ,  M A S  S I M  J O Ã O ,  

A S S I M  M E  R E G I S T O U  M E U  I R M Ã O .  

JOÃ O JO AQ U IM DE JES US GUERR INH A  

Familiarmente, passou a ser chamado “Joanito” e, até hoje, nos seus sessenta anos, é assim que toda a 
Família, ligada aos ascendentes e aos colaterais, o chama. 

Ambos os Irmãos vieram ao mundo sob o signo da SEGUNDA GUERRA MUNDIAL, sofrendo-lhe 
naturalmente as consequências, ainda que à distância, graças, em parte, às diligências de Guerrinha, relativamente à 
tal espécie de Cooperativa que funcionava na Associação e que facilitava a todos os Cegos a cómoda aquisição dos 
alimentos, a preços moderados e sem sujeição a longas filas. 

Entretanto, Guerrinha, para poder sustentar a Família, começou a aceitar, com mais frequência, trabalhos 
nocturnos em Bares, tal como descrevi no Capítulo 8, sem que, nessa altura, tivesse ainda aquele vínculo diário e 
constante, que lhe reduzia o tempo de convívio familiar, já que, para compensar a falta de descanso após uma noite 
de trabalho, se impunha dormir durante a manhã. 

Por outro lado, o Sexteto de Artistas Cegos da Emissora Nacional continuava a cumprir regularmente as 
actuações, indiferente aos estados de alma dos seus músicos, ora marcados pela angústia, ora marcados pelo júbilo, 
tocando a todos, numa hora ou noutra, momentos de provação ou de euforia! 

Neste ano de 1943, a partir de 7 de Março, por conveniências de programação, alterou-se o dia do 
Concerto, de Domingo para Terça-Feira, pelo que a audição que deveria ter tido lugar a 14 de Março passou para 
16 e, assim sucessivamente, até aos finais de 1944. Em tal conjuntura, o Sexteto actua na Terça-feira, véspera do 
nascimento do segundo filho de Guerrinha, a 9 de Novembro e, na audição seguinte, a 17 de Novembro, 
propositadamente ou não, faz parte do Programa uma Canção de Embalar. No dia anterior ao baptizado do bebé, a 
7 de Dezembro, o Recital regista a colaboração do Saxofonista Graciano Martins da Silva e abre, curiosamente, 
com uma Marcha Triunfal, como se pode constatar: 

Para Guerrinha, o tempo, em casa, era uma constante conciliação entre o descanso e a partilha com a sua 
Conchita no atendimento aos meninos: o bebé dormia e mamava… tirou bastante partido desse alimento 
maravilhoso até aos dezoito meses, o que muito o terá unido à Mãe! Mas, depois, era preciso pegar-lhe para 
“arrotar três vezes”, como ensinava o livro “O Meu Menino” e o Pai entrava, então, em acção mais directa, 
fazendo esperar um pouco o Carlinhos, que já ia exigindo os seus direitos à papa, ao colo, aos primeiros ciúmes do 
mano… e foi ele, talvez, quem mais recebeu, se pudéssemos ter quantificado o tempo, uma maior disponibilidade 
do Pai para as brincadeiras, correrias, histórias, enfim, loucuras de amor paterno!… 

É que, à medida que os anos iam passando, os compromissos familiares tornavam-se também mais 
exigentes, e a única fonte de receita em casa provinha do Pai, que assumira a sua postura de Chefe de Família, 
ainda que pesasse sobre si um imenso desgaste físico, fruto das noites de trabalho e de um descanso insuficiente e 
pouco reparador. Como podia Conceição, com as duas crianças tão pequenas e com a Casa, tirar partido dos seus 
dotes de modista e fazer crescer o orçamento? Compensava de outro modo, cosendo e remendando o que era 
necessário, evitando ao máximo a compra de roupas novas… As Irmãs diziam dela: 

“Dêem trapos à Conceição, que ela do velho, faz novo!” 

Terça-feira, 9 de Novembro 

de 1943 

13.15 – Concerto pelo 
Sexteto de Artistas Cegos, 
dirigido pelo Violinista 
Augusto Coelho: 

"Danças hungaras nos 5 e 6", 
Brahms; 
"Alegria de amor", Martini; 
"Nápoles", tarantela, Mezza- 
cappo; 
"Mazurca", Joaquim Nunes 
Pinto;  
"Mignon", selec., Thomas. 
13.45 – 

 

Terça-feira, 16 de Novembro 

de 1943 

13.15 – Concerto pelo Sexteto 
de Artistas Cegos, dirigido pelo 
Violinista Augusto Coelho: 

"Marcha indiana", Sellenick; 
"Canção de embalar", 
Ilyinsky;  
"Primeira rapsódia de cantos 
populares portugueses", 
Silveira Pais; 
"Romance sem palavras", 
Mendelssohn; 
"La Moreria”, selec., Milan. 

13.45 – 

Terça-feira, 7 de Dezembro de 1943 

13.15 – Concerto pelo Sexteto de Artistas 
Cegos, dirigido pelo Violinista Augusto 
Coelho, em que colabora o Saxofonista 
Graciano Martins da Silva: 

"Marcha triunfal", da suite "Sigurd Jorsalfar", 

Grieg;  

“Serrana”, selecção da zarzuela, Alfredo Keil;  

"Polaca", Combele;  

Solo de saxofone, por Graciano Martins da 

Silva. Ao piano Joaquim Guerrinha; "Dança 

n.º 6", Dvorak: "La cancion del olvido". 
13.45 – 
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Assim, por todos estes imperativos, o tempo de entrega absoluta aos filhos, com o avançar dos anos, ia 
rareando para Guerrinha, por muito que lhe pesasse! 

A Associação ficava ali ao lado e, na qualidade de Director, impunha-se que desse o seu tempo, o seu 
coração e a sua alma… para defender, com todas as capacidades e talentos de que dispunha, uma Obra que era sua, 
como deficiente mas que também era de todos, porque irmanados pelo mesmo handicap. 

Na tal retrospectiva que Guerrinha faz em 1954, de todos os anos anteriores, ele explica isto mesmo: 

“… Nem tenho tido tempo para me dedicar aos filhos, quer pelo meu trabalho de noite, que me obriga a descansar 
de dia, quer pelos trabalhos associativos que tantos anos me ocuparam, na esperança de tornar mais garantida a situação dos 
cegos e, consequentemente, a minha.” 

CARTA A CONCEIÇÃO, 10. 09. 1954, J.G. 

Afinal, já está na hora de deixar a R. da Fé e voltar para a R. Cidade da Horta Nº 49 R/C, uma vez que 
Conceição fizera as pazes com a Tia. Estávamos em Junho de 1944 e tudo “corria sobre rodas”, até mesmo a 
mudança… para a qual Guerrinha deverá ter precisado de alugar um carro! 

Como o Filho Pródigo, ei-los, então, de regresso a casa da Tia Claudina, mas desta vez com duas 
crianças, naturalmente barulhentas… a exigir muita atenção e cuidados por parte de sua Mãe, para não perturbarem 
demasiado a dona da casa, que andava já nos seus setenta e sete anos ainda vivos. 

Para Joaquim Guerrinha, no entanto, a vida complicara-se um pouco, já que estava agora a uma distância 
considerável da Associação, onde era fundamental comparecer todos os dias, não só pela sua acção directiva como 
também para ensaiar o Sexteto. Talvez uma linha de Eléctrico… que não consegui investigar, lhe facilitasse o 
trajecto. No entanto, tal como o conheci pela vida fora, meu Pai nunca se deixara acobardar pelas dificuldades e 
terá dito, naturalmente, que isso não constituiria problema, só precisaria de mais tempo! (do seu descanso, claro!) 

Conceição, porém, traçara outros projectos para o futuro próximo de sua Família. Conservava, como já 
vimos, desde o momento em que anunciara o seu Casamento com Guerrinha, uma mágoa interior pela recusa de 
sua Mãe em aceitar aquela união e um certo peso na consciência por ter ostensivamente desobedecido às suas 
ordens. Desde que o Joanito nascera e que o via a crescer tão saudável, começou a imaginar a forma de sensibilizar 
os Pais através dos netos, levando-os à presença deles. 

Impunha-se uma viagem de barco, dois dias e meio, com um Menino de dois anos e outro de colo, pouco 
mais de sete meses. Era arriscado… mas Conceição era muito determinada, como aliás, já se percebera. 

Guerrinha teria de ficar, dados os seus compromissos de trabalho! 
Novamente o Atlântico de permeio e um agravamento nas despesas! 
Hoje, ao ler aquela Carta escrita por meu Pai em 1954, quase me atreveria a garantir que o regresso à R. 

Cidade da Horta, sugerido por minha Mãe, exactamente antes da viagem à Madeira, terá sido não só com o intuito 
de deixar o marido em Casa de Família, onde alguém lhe prestaria cuidados no quotidiano, como também para que 
se exercesse, naturalmente, um certo controle sobre as suas actividades e horários, fora do habitual. 

“A Tia era muito ciumenta!” 
CATARINA CRUZ 

O motivo da viagem era nobre. Reconciliar-se com os Pais. 
Guerrinha nunca se oporia mas, com estes argumentos, muito menos! 
Deverá ter sido ele a comprar os Bilhetes e, embora considerasse arriscado a mulher partir sozinha com 

duas crianças de berço para uma viagem tão longa, confiou mais uma vez na Divina Providência e ter-se-á 
despedido dela e dos filhos, com o coração um pouco apertado. 

“Em Junho de 1944, feitas as pazes com a Tia, quiseste voltar para sua casa. Na mesma altura quiseste dar um 
passeio à Ilha da Madeira e a tua vontade foi satisfeita sem se olhar a despesas, pois só assim, com os nossos filhos, 
receberias o perdão de teus Pais.” 

IDEM, IBIDEM 

E assim se fez. Conceição seguiu viagem e, no Porto do Funchal, provavelmente contactadas por 
Guerrinha, algumas Irmãs a esperavam, em total sigilo, para que a surpresa fosse completa. 

Recordo-me de ouvir a minha Mãe contar que, quando os Pais a viram, o meu Avô “se atirou logo aos 
pequenos”, encantado com os netos, uma vez que os filhos do Américo já eram mais crescidinhos. 

A Mãe Pacífica e a Filha abraçaram-se e a minha Avó ter-lhe-á dito, segundo contava minha Mãe: 

– Agora, minha filha, é para sempre!” 

Pazes feitas, urgia desfrutar ao máximo aquela curta estada na sua terra… “matar saudades” de tudo e de 
todos… pois, para Conceição, não havia perspectivas de regressar tão cedo à Ilha da Madeira. 

No entanto, esse período de tempo foi um pouco atribulado por marcas de doença. 
Ninguém esqueceu na Família a Tosse Convulsa dos meninos, sobretudo do Joanito, que, ainda tão 

tenrinho, ficava todo negro e congestionado com os acessos de tosse, que era atirado ao ar pelo Avô, na tentativa de 
o reanimar, para que “viesse a si”. 

O Carlinhos ficou na memória de todos, especialmente pela sua ternura para com as aves de capoeira, os 
pintainhos. Todos os que via, queria agarrar para fazer festinhas. Tendo-os na mão, dava-lhe um nervoso tal que, 
apertando-lhes descontroladamente o pescoço, os matava por asfixia… O facto causava estranheza em casa, até 
que, descoberto o autor de tamanha proeza, passou a ser vigiado nas suas brincadeiras e ganhou a alcunha do 
“MATA-PINTOS”! 
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Um ou outro telefonema permitiam a Guerrinha inteirar-se de todos estes pormenores que estavam a 
constituir o quotidiano da sua Família, na Ilha da Madeira. 

Conceição também se deliciava com os sobrinhos. Foram os primeiros! E que saudades tinha de todos, 
sobretudo do Gil, quase nos seis anos, quando ela atravessara pela primeira vez o Atlântico, com destino a 
Lisboa… Como estava grande! Acabara de fazer dez anos… e o CARLOS AMÉRICO, ICO de diminutivo, que ela 
deixara com três anos, estava prestes a completar sete! E a menina? Essa, era um anjinho! MARIA CECÍLIA, 
tratada por CILI, apenas com um ano e pouco na altura, estava, então, nos cinco anos e meio. O Pai tinha emigrado, 
em 1943, para os Estados Unidos da América do Norte e a Mãe iria, posteriormente, com os três filhos. 

Enfim, o tempo passara tão depressa, tudo fora tão veloz… que até já estava na hora de regressar! 
Conceição ganhara, contudo, uma companhia, pelo que na viagem para o Continente já não se sentia tão 

desamparada, sozinha com as duas crianças. Maria de Lourdes, a Irmã mais velha, Mariazinha para a Família, 
aproveitou a oportunidade e regressou também a Lisboa! 

O abraço de despedida que as duas filhas deram a seu Pai, sem que o soubessem, foi o último, porque, 
passado um ano, chegava a Lisboa a triste notícia da sua morte. 

Entretanto, pela Capital, Guerrinha mantinha os seus afazeres diários no bulício da Associação mas, 
quando chegava a casa e, sobretudo, quando não tinha serviço nocturno, sentia-se um pouco órfão e perdido… por 
tão grande vazio de afectos! 

Tivera então uma ideia brilhante: escolher uns três dias seguidos, depois da Audição semanal do Sexteto, 
à Terça-feira, em que o próximo ensaio estaria longe, bem como o trabalho de fim de semana, à noite … e ir até ao 
Carapinhal… talvez Quarta, Quinta e Sexta… encher-se de calor humano e dar aos sobrinhos os mimos e os 
beijos que gostaria de poder dar a seus filhos! E terá repetido esta viagem, talvez todas as semanas, enquanto 
Conceição e os meninos estavam do lado de lá do Oceano. 

Como cheguei a esta conclusão? Foi simples e complicado ao mesmo tempo!! 
Mas, uma coisa é certa! Agora, posso garantir que esta peça do puzzle, ficou muito bem encaixada. 
Nos contactos que fiz, por entre as raízes alentejanas de meu Pai, estabeleci relações com muitas primas, 

como já fiz notar ao longo desta Biografia e, tudo indicava que 1939/40 fora o limite das suas viagens ao 
Carapinhal. De facto, a lógica presidia a este raciocínio, visto que, por essas alturas, uma outra paixão se impusera 
e, a pouco e pouco, Guerrinha deixara de sentir aquela necessidade de recorrer ao Carapinhal, também não havendo 
notícia de que alguma vez lá tivesse levado a sua Conchita. 

MARÍLIA DA CONCEIÇÃO, uma das minhas primas, já aqui apresentada em fotografia, filha de 
Manuel Catarino, o meu Tio mais velho, recorda-se perfeitamente, nos seus quatro, cinco anos das brincadeiras do 
Tio Guerrinha: de andar de roda, no ar… presa por um dedo, a Irmã Mariana noutro e a prima Catarina noutro 
ainda, uma alegria que não se esquece! Lembra-se também das histórias… dos rebuçados… de uma ou outra 
moeda. 

Marília nasceu a 11 de Janeiro de 1940, o que significa que aquela tese está correcta. Ela teria quatro anos 
e meio, idade em que já se registam memórias; Mariana e Catarina, ambas nascidas em 1934, teriam dez anos. 

“Lembro-me muito bem dessas rodas que o Tio fazia com a gente… até em redor duma mesa muito grande que a  
minha Mãe, que Deus tem , lá tinha na cozinha! Ele era muito alegre e sempre bem disposto. Contava muitas histórias!” 

MARÍLIA DA CONCEIÇÃO 

No momento exacto em que escrevo esta página, interrompi para telefonar a minha Prima Vitorina e 
repeti o mesmo questionário que, noutra ocasião, já tinha feito a sua Irmã Maria: 

“– Vitorina, lembra-se que idade tinha quando o meu Pai foi ao Carapinhal pela última vez? 

  – Eu tinha à volta de dez anos, quando o Tio lá foi pela última vez. Era coisa que não se esquecia! 

  – Mas eu tenho uma informação segura de que o meu Pai voltou ao Monte em 1944, quando a Vitorina já teria uns 
catorze anos… 

  – É verdade, eu já estava a trabalhar em casa de uma Senhora para lhe fazer companhia, perto de Vale de Água. 
Era um bocado longe, mas eu ouvi dizer que o Tio esteve no Carapinhal, enquanto a mulher tinha ido à Madeira. 

VITORINA CRUZ 

“Eu lembro-me tão bem quando o Tio lá ia, nos meus dez anos… Nós vivíamos na Queimada. Andávamos sempre 
atrás dele, à espera das garotices e ele dizia: 

  – Vamos à Sobreira do Boi buscar água! Eu quero ver se ainda sei o caminho… há tantos anos que não vou lá!... 

À gente, fazia-nos impressão o Tio ir sozinho à frente, e ainda era longe… mas ele queria! 

Quando chegávamos ao sítio, ficávamos a dizer segredinhos… Não acreditávamos que o Tio soubesse qual era a 
sobreira, pois havia tantas! 

– É esta mesmo! E, com os seus braços tentava abraçá-la, embora não conseguisse, por ser tão grande. E depois 
fazíamos uma festa, andávamos de roda e tudo! Era uma alegria aqueles tempos!” 

MARIANA DA CONCEIÇÃO 

Foram, efectivamente, estas visitas semanais às origens, no segundo semestre de 1944 que determinaram 
o final do seu contacto físico com o Carapinhal e o conhecimento de mais uma sobrinha, a pequenita Marília. 



 87 

Guerrinha despede-se então da sua progenitora, dos Irmãos que por ali residem, da criançada… daquela 
natureza escaldante em tardes de verão, da terra que lhe foi Mãe e Madrasta … e, na lufada fresca do sol-pôr, ficou 
para sempre registada a hora do regresso! 

Pela estrada cheia de pó rola um carro, em lamurienta chiadeira, a carroça do Irmão mais velho, o Manel 
Cat’rino. 

Dividido entre os apelos da cidade, a Família… os empregos… a Associação e aquele torrão multicor, 
todo a vibrar com o gorjear da passarada e o canto das cigarras…no rubro do entardecer… o coração, enche-se de 
uma nostalgia tão profunda… que vai morrendo de monte em monte, de charneca em charneca, num quase torpor, 
apenas quebrado pelas saudações de quem passa: 

– Atão, vosmecê vai d’abalada? 

– Até mais ver, Ti Antóino! 

– Vá com Deus o nosso Guerrinha! 

– E fique com Deus a Ti Mariana! 

E assim foi até aos Moinhos dos Paneiros. Lá vinha a Carreira a arfar, esgotada do calor e da poeira da 
estrada! Os dois Irmãos desceram e, num demorado e sentido abraço, prenúncio da mais longa separação de 
sempre, trocaram as últimas palavras: 

– Adeus, mano Guerrinha , que encontres por lá a família bem! 

– Adeus, rapaz, venham daí esses ossos! Aparece lá na Cidade, é outra vida! 
 

Só vinte e dois anos mais tarde, em 1966, já com cinquenta e três anos, Guerrinha irá pisar de novo 
aquela terra, as assimetrias dos Montes, recordar os encantos que a natureza lhe proporcionava, quiçá conhecer 
outros sobrinhos e, porventura, os filhos daqueles com quem, por estas alturas, tanto brincara. 

O que é certo é que nestes vinte e dois anos, em que Guerrinha não foi ao Alentejo, vinham os familiares 
a Lisboa… Dava-se, assim, o movimento inverso. A casa de Guerrinha, passou então a acolher todos os seus, 
sobretudo na geração dos sobrinhos, pelos mais diversos motivos: uns, deixando o Alentejo, vinham tentar uma 
vida diferente na Capital; outros, estando de visita, procuravam o Irmão ou o Tio; e ainda havia aqueles que se 
dirigiam a Lisboa, para um tratamento, uma consulta médica ocasional, pernoitando, entretanto, em casa do Tio. 

Mas, para já, aguardemos com Guerrinha os finais do Verão de 1944 e partilhemos a sua expectativa no 
regresso do Funchal da sua Conchita e dos meninos, que ocorre sem contratempos. 

O Carlinhos e o Joanito terão reconhecido o Pai ou tê-lo-ão estranhado, depois desta ausência de um a 
dois meses?! Pouco importa! Ele os reconquistaria de imediato! O fundamental é que a Família estava de novo 
reunida, para as alegrias e para as privações! 

O casal terá vivido momentos emocionantes, em juras de amor eterno, reacendidas pela longa ausência. 
Um e outro trocaram, provavelmente, as suas experiências e Conceição não deixaria de relatar as reacções de seus 
Pais, o bom acolhimento, o perdão, a emoção de conhecerem os netos… a tosse convulsa, enfim, tudo! E, 
“derretida” contava as proezas do “Mata-Pintos”e a alegria de rever os “pequenos” do Américo! 

Guerrinha, enternecido, bebia com ternura as suas palavras e gravava-as para sempre! 
E a vida, a pouco e pouco, retomou o seu ritmo normal em Casa da Tia Claudina. Esta, talvez por se sentir 

envelhecida, delegava em Guerrinha e em Conceição a chefia da Casa. 
Havia, pois, que lhe fazer face e trabalhar mais para compensar as despesas. Conceição, por seu turno, 

tinha agora uma ajudante para o trabalho doméstico e para tratar das crianças. Era a Mariazinha. 
Alguns incidentes de percurso marcaram, no entanto, o ano de 1945: 
O Carlinhos queimou-se na Cara, ao puxar a roupa da Mãe que preparava no lume a papa do Joanito. 

Conceição virou-se e, atrás dela, a panelinha caiu sobre o menino, queimando-lhe o rosto. Correu, de imediato, com 
a criança para o Hospital da Estefânia, tendo implorado atendimento urgente. Assim aconteceu e o menino foi 
tratado com pulverizações de Mercurocromo, produto hoje em dia desaconselhado mas que, na ocasião surtiu o 
melhor dos efeitos. Contava minha Mãe que, no Hospital, enquanto o médico tirava as peles queimadas com uma 
pinça, o Menino apenas gemia num soluço surdo e ela dizia-lhe, consolando-o: 

“– Não chores, meu Amor, que a Mamã está aqui! 

  – Se a Senhora chama a isto, chorar, é porque nunca ouviu ninguém chorar! Esta criança é um santo!” 

Há uma fotografia dos dois Irmãozitos, tirada a 8 de Julho de 1945, o Joanito com vinte meses e o 
Carlinhos com pouco mais de três anos, onde se percebe que o Menino já está de todo curado.. 

Mais tarde, por meados de Agosto desse ano, o Joanito bebeu petróleo, em vez de leite. 
Consequências da Grande Guerra! Cozinhava-se então com Carvão ou no Fogareiro a Petróleo e a falta 

deste no mercado era constante. Guerrinha preveniu a mulher que conseguira obter uma quantidade razoável do 
precioso líquido e pediu-lhe urgentemente um garrafão. Conceição, para libertar o recipiente, despejou o restante 
num púcaro, cerca de um decilitro… 

A verdade é que o Joanito, pouco mais de vinte meses, sempre ávido de leite, deitou mão ao púcaro que 
era igual ao do leite e, acto contínuo, pô-lo à boca. De imediato, os seus olhos se reviraram e começou a espumar… 

Uma corrida dolorosa para o Hospital da Estefânia, porque o Menino desfalecia nos braços da Mãe 
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Uma lavagem ao estômago foi o primeiro acto médico de emergência. Foi diagnosticada uma congestão 
cerebral. Seguiu-se o internamento e Conceição, suplicante, conseguiu dos médicos autorização para estar sempre 
presente, confortando-o a ele e a outras crianças que, desamparadas e em agonia, chamavam por suas Mães. 

Quantos relatos a minha Mãe contava na nossa infância desses dias e noites em que, ao lado do filho, 
zelava pelos outros meninos, enquanto médicos e enfermeiras matavam o tempo nos gabinetes!... Eram histórias 
que nos faziam chorar, sobretudo a de uma Menina de quatro anos, à beira da morte, que tinha caído de um andar 
muito alto e que, ardendo em febre, pedia água constantemente. A minha Mãe fora o seu Anjo da Guarda, molhava-
lhe os lábios, experimentava dar-lhe de beber e aquietava-a, dizendo-lhe: 

– Dorme, minha Menina, que a Mamã está aqui!” 

De novo a angústia a invadir Guerrinha, por mais este acidente na vida da Família que, por certo, lhe 
viera acordar, em turbilhão, memórias do passado… Ia duas vezes por dia ao Hospital, agora acompanhado por 
Mariazinha e, a voz do coração, fê-los descobrir uma janela que comunicava directamente com o quarto onde o 
filho estava internado. Era daí que Conceição dava as notícias e o Menino, ao ouvir a voz do Pai e da Tia, reagia e 
balbuciava “U…go! U…go!”, chamamento que dava à Tia Lourdes. 

Entretanto, já livre de perigo, mas ainda sob vigilância médica, Joanito e sua Mãe estão de volta a casa e, 
também por esses dias, ainda atordoadas com o que acontecera ao Menino, Mãe e Tia recebem a notícia da morte 
de seu Pai, João Joaquim de Jesus, a 7 de Setembro de 1945, através de telegrama enviado para a Associação, para 
que Guerrinha pudesse prepará-las para a triste notícia. 

A minha Mãe contava que o meu Pai, que não sabia dissimular, entrara em casa com aquela “cara de 
piedade”, sinal de que algo de muito grave acontecera e, também a este propósito, a minha Mãe dizia que não 
chegaram a valorizar devidamente a morte do Pai, devido à aflição que ainda viviam por causa da saúde do Joanito. 

O limite calculado pelos médicos de possíveis sequelas foram os sete anos de idade. Assim, e posto que 
os cabelos do Menino eram muito encaracolados, a minha Mãe fez, então, uma promessa de não lhe cortar os 
Caracóis até essa idade, caso ele superasse completamente a crise, consagrando o momento com uma visita a 
Fátima. Assim se fez na altura própria, como adiante referiremos. A recordar esses caracóis, resta uma fotografia 
do menino com a Tia Lourdes, no dia em que ele completava cinco anos, a 11 de Novembro de 1948. 

Verdade ou não, a Miopia que o veio a atingir mais tarde, foi atribuída a essa ingestão de petróleo. 
Lentamente, os ânimos foram serenando e a tranquilidade regressou à Família Guerrinha. Os meninos 

cresciam saudavelmente e as suas traquinices eram repreendidas pela Mãe, em tempo oportuno. O Pai ouvia as 
queixas quando chegava a casa, mas era mais tolerante. Quando não aproveitava para descansar, devido aos 
trabalhos nocturnos, aí estava ele com os filhos, ora adormecendo-os, ora contando histórias, ora naquela eterna 
labuta das brincadeiras, de ano para ano mais ousadas, de acordo com as suas idades. 

Entretanto, do Alentejo, chegava o primeiro familiar. Manuel Custódio da Cruz, o sobrinho mais velho de 
Guerrinha, então nos vinte anos, procurava na casa do Tio aquela pausa que o rigor do Serviço Militar impunha a 
um Soldado. Quando vinha directamente do Alentejo, era um portador habitual das tradicionais chouriças, da broa 
de milho, de uma galinha viva do campo, enfim… mimos que sua Avó Catarina enviava ao filho. O Mané, assim 
passou a ser chamado, era muito familiar e amigo dos primitos, mais uma companhia para as brincadeiras… 

Sempre que estava de folga, o Mané acompanhava o Tio à Emissora, à Associação e, até mesmo aos 
Bares nocturnos. A casa da Tia Claudina, por ser muito espaçosa, era o local ideal para acolher a Família, tanto a 
que vinha da Madeira como do Alentejo e o casal ganhara fama de ser hospitaleiro. 

A vida de Guerrinha decorria, assim, em quatro frentes: a Família, a Emissora, a Associação e os 
Bares nocturnos. 

Pela força das circunstâncias, ausentara-se daquele mundo de oração e de profunda reflexão mental que 
tão útil lhe fora no passado. O espírito, porém, não se deixara manietar pela opressão das tarefas nem das 
responsabilidades e continuava vigilante! Movido, pois, por esse impulso superior, Guerrinha tentava ligar a parte 
material e a parte eterna, tanto nas pequenas conciliações do dia-a-dia, como nas grandes polémicas associativas. 

Neste contexto, era altura de dar novo sentido à vida e, tal como seria de esperar, quando já se têm dois 
filhos rapazes, anseia-se por uma Menina!... Em Novembro desse ano de 1945 um mundo de esperanças se abrira! 
Conceição ocultou a gravidez quanto pôde para que a surpresa fosse mais retumbante! Seria uma Menina?! 

De facto, em 29 de Julho de 1946, uma segunda-feira, às 15 horas e 15 minutos uma menina nasceu na 
R. Cidade da Horta 49 R/C, a quem foi posto o nome bíblico de DALILA. 

O nome desta bebé não foi de fácil escolha. Seu Tio e Padrinho atribuíra-lhe primeiramente o nome de 
RAQUEL, também ele histórico. Os Irmãos, ainda a Menina não tinha nascido, já lhe chamavam Raquelinha. 

Mais uma vez, porém, uma comissão de Tias Madeirenses insurgiu-se contra semelhante nome e a 
mudança impôs-se, antes de, sob ameaça, arrenegarem a criança!! 

Foi assim registada com o nome completo de DALILA DE JESUS GUERRINHA 
Era uma bebé muita pequenina mas já nascera com bastante cabelo e bem preto. 
Tudo decorrera sem sobressaltos com a ajuda da D. Vitória, uma Parteira conhecida. Só o Pai não estava 

presente, pois todos os sinais indicavam que o parto ainda demorava. 
A minha Mãe costumava dizer: 
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“O teu Pai não descansava enquanto não aparecesse uma Menina! Mas… no dia em que nasceste, ele saiu de casa 
amuado e, quando regressou, já tu cá estavas! Ficou com uma grande cachola! 61” 

No imaginário dos meninos, o Carlinhos com quatro anos e dois meses e o Joanito com dois anos e oito 
meses, viviam-se aventuras fabulosas à volta deste nascimento. Uma grande cegonha estava para chegar, trazendo 
no bico uma cestinha com uma menina pequenina lá dentro, a Raquelinha, que havia de poisar no parapeito da 
janela… Mais para o fim do tempo, a história ganhava outros contornos e a poética cegonha era substituída pelo 
brilho do barulhento avião que vinha de Paris e que aterrava no quintal, onde depositaria a dita cestinha, também 
ela cheia dos mais subtis enfeites… E os Meninos, brincando no quintal, passavam o tempo de pescoço levantado, 
na tentativa de rasgarem os horizontes, perscrutando o voo da dita cegonha ou do avião… 

Por mero acaso, o nascimento desta bebé não ocorreu em dia de Audição na Emissora, já que, desde 19 
de Fevereiro de 1945 até 8 de Julho de 1946 a programação se estava a fazer à Segunda-feira; porém, o 
Concerto que deveria ser a 15 de Julho passou para 20, Sábado, mantendo-se neste dia da semana até 23 de Julho 
de 1948. Assim, como já vem sendo hábito, transcreverei o Programa do Sexteto antes e depois do nascimento da 
Dalilla ( a 27 de Julho e a 3 de Agosto) e o anterior ao seu baptizado. 

 

 

 

 

O Baptizado da bebé fez-se esperar algum 
tempo, até que seu Padrinho pudesse resolver 
compromissos que tinha no Funchal e instalar-se em 
Lisboa, na R. Cidade da Horta, onde permaneceu quase 
um ano. 

Aliás, data desta época uma linda fotografia no CAIS, provavelmente o da Rocha, onde Conceição, sua 
Irmã Mariazinha e os dois pequenos, o Carlinhos quase nos cinco anos e o Joanito, próximo dos três anos e meio, 
estão esperando o Joãozinho que viajara, provavelmente, no Paquete Lima. 

E foi assim que, sete meses depois do seu nascimento, a 25 de Fevereiro de 1947, a Menina foi baptizada 
na Igreja de S. Jorge de Arroios, sendo então os seus Padrinhos o Irmão mais velho e a Irmã mais velha de 
Conceição, respectivamente JOÃO JOAQUIM DE JESUS e MARIA DE LOURDES DE JESUS, exactamente no 
dia em que esta fazia trinta e seis anos de idade. Nascera agora, “oficialmente”um novo parentesco: de Irmãos e 
Cunhados passaram também a ser COMPADRES, vocativo que Guerrinha imprimiu no seu vocabulário, até ao fim 
da vida, aliás, não fora ele alentejano!! 

Quem levou a Menina ao colo até à Igreja foi Maria 
Antónia Cruz, sobrinha de Guerrinha que, tendo resolvido sair 
temporariamente do Alentejo, aparecera em Lisboa, 
sensivelmente dois meses antes do baptizado, procurara o Tio 
na Emissora e ficara a viver na R. Cidade da Horta, durante 
alguns meses. 

Maria tinha treze anos quando, em 1940, esteve com o 
Tio pela última vez, em Vale das Éguas e no Carapinhal. Agora, 
nos seus dezanove anos, era uma mulher. Aparecera nos 
Estúdios da Emissora, identificando-se como sobrinha. Vencida 
a primeira surpresa, Guerrinha logo percebeu que se tratava de 
Maria, a Irmã do Mané, filhos da sua falecida Irmã Custódia. 

Maria Antónia partilhou assim a vida e a intimidade 
da Família, colaborando em casa e acompanhando muitas vezes o Tio nos seus percursos diários, quer para a 
Associação, quer para a Emissora, quer ainda para outros locais onde o meu Pai tocava, na zona da Costa do 
Castelo. 

“Penso que seria um Bar. Eu ia com o Tio depois do almoço até à porta… Ele marcava-me a  hora para eu o 
esperar e  eu passava a tarde em casa de uma senhora alentejana, nossa conhecida que morava por ali. Não! Não era todas as 
tardes! Seria uma ou duas vezes por semana. Mas o Tio tocava  também à noite, noutro lugar, onde eu já não ia.” 

MARIA ANTÓNIA CRUZ 

“Um Bar nesse sítio, ainda para mais, de tarde? Não!! O que poderia ser, era o RÁDIO GRAÇA ou o RÁDIO 
HERTZ onde o Guerrinha tocou durante muito tempo e parece-me que ficavam para esses lados. Estou muito esquecido!” 

MANUEL FERREIRA GUILHERMINO 

 
61 Ficou muito decepcionado.  

Sábado, 27 de Julho de 1946 
12.15 – Concerto pelo Sexteto de Artistas Cegos, 
dirigido pelo Violinista Augusto Coelho em que 
colabora o saxofonista Graciano Martins da Silva: 

1 - "Bodas de Fígaro", de Mozart; 
2 - "Canção sem palavras", de Tschaikowsky; 
3 - "Allegro, agitato e andante sostenute", Combelle 

(Saxofone por Graciano Martins da Silva 
e Piano por Joaquim Guerrinha); 

4 - "Escala diatónica", (scherzo), de Freitas Gazul; 
5 - "A última valsa", (sel. da opereta), de Óscar Strauss. 
12.45 -  

Sábado, 22 de Fevereiro de 1947 

12.15 – Concerto pelo Sexteto de Artistas 
Cegos, dirigido pelo Violinista Augusto Coelho 
em que colabora o saxofonista Graciano 
Martins da Silva: 

1 - "Cosi fan tutte", Mozart;  
2 - "Noveleta", Ambrosio; 
3 - "Divertimento", Andrieu;  
4 - "Brisa argentina", Doquin; 
5 - "Rapsódia n.º 1", Ruy Coelho. 

12.45 - 

 

Sábado, 3 de Agosto de 1946 

12.15 – Concerto pelo Sexteto de Artistas Cegos, 
dirigido pelo Violinista Augusto Coelho 

(Sem programa explicitado) 

12.45 -  
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“Confirmo que o Rádio Hertz ficava na Costa do Castelo. O dono era até o Sr. Fernando Medeiros. Sei que o 
Guerrinha deu lá muitos Concertos na Rubrica SOLOS. Mas no Programa dos Jornais o nome não vinha discriminado” 

MANUEL MATOS 

A minha Prima Maria Antónia, confirmou-me o bom relacionamento que o meu Pai tinha em Família, o 
amor e o carinho pela mulher e pelos filhos, a permanente atenção para que nada faltasse, a sua eficiência em todos 
os trabalhos e a sua actividade na Associação onde tinha um desempenho superior ao de qualquer outro… 

“Embora eu não percebesse o que o Tio estava a fazer, de uma coisa eu estava certa. `O Tio era quem mandava ali. 
Era a pessoa mais importante! Dava as suas ordens, resolvia isto ou aquilo, escrevia naquela letra dele e depois vinha-se 
embora. Era uma pessoa muito alegre e sempre bem disposta. Ele é que ensinava os caminhos para todo o lado. Quando 
estávamos a chegar a casa, eu, por garotice, fingia que estava distraída e passava à frente da porta… 

– Ó rapariguinha, não me estejas a enganar!! 
Dentro de casa, o Corredor mal chegava para as correrias com os filhos!” 

Enquanto bebé, as fotografias que se conhecem da Dalila são as que assinalam o seu primeiro e o seu 
segundo aniversário. Aliás, seu Padrinho, ainda em Lisboa por ocasião do primeiro aniversário da afilhada, dedica-
lhe um poema lindíssimo, em doze quadras, transbordantes de sensibilidade, onde o autor é tocado pela mais suave 
candura e se veste daquela harmonia intensa e feérica que vibra na natureza. 

Exprime os seus votos em uníssono com toda a Família, com igual beleza, numa espécie de diálogo a que 
ele próprio responde, confiando a Deus o futuro da bebé, a quem, como diminutivo, chama LILI.62 

O Compadre Guerrinha, em especial, que lhe conhecia bem a veia poética, ficara sensibilizado até às 
lágrimas com tão belas palavras, que não resisto a transcrevê-las, em homenagem a ambos: 

P A R A B É N S ,  L I L I  

Q u e  t r a n s p o r t e s  d e  a l e g r i a ,  
N a  m a n s ã o  a n g e l i c a l ,  
D e s p e r t a  o  f o r m o s o  d i a  
D o  t e u  p r i m e i r o  n a t a l !  

V i v e  a  t u a  c o n s c i ê n c i a  
N a  p a z  d o  C é u ,  a  s o r r i r ,  
P o r q u e  o  l i v r o  d a  e x i s t ê n c i a  
N ã o  s a b e s  a i n d a  a b r i r .  

N e s s a  i d a d e  t ã o  r i s o n h a ,  
M a i s  c â n d i d a  q u e  o s  j a s m i n s ,  
T u a  a l m a  s ó  b r i n c a  e  s o n h a  
C o m  c e l e s t e s  q u e r u b i n s .  

J u n t o  a o  b e r ç o ,  e m  q u e  d o r m i t a s ,  
A s  f a d a s  q u e i r a m  d e s c e r ,  
E  t u a s  f a c e s  b o n i t a s  
D e  p u r o s  b e i j o s  e n c h e r !  

T r a g a m - t e  a s  f l o r e s  v i r e n t e s ,  
Q u e  m e d r a r a m  e m  A b r i l ,  
O s  d e l i c a d o s  p r e s e n t e s  
D o  s e u  a r o m a  s u b t i l !  

V e s t i n d o - s e ,  M a i o  e m  f e s t a ,  
D e  g a l a s  p r i m a v e r i s ,  
S e u  d e s e j o  m a n i f e s t a  
D e  v e r - t e  s e m p r e  f e l i z .  

T a m b é m  n ó s  t e  s a u d a m o s ,   
m i m o s o  l í r i o  e m  b o t ã o ,  
A  q u e m  n o  p e i t o  s a g r a m o s  
I n d i z í v e l  a f e i ç ã o .  

V ê s  a n d o r i n h a s  l i g e i r a s  
T r a n s p o n d o  a s  á g u a s  d o  m a r ?  
S ã o  a s  n o s s a s  m e n s a g e i r a s  
Q u e  t e  v ã o  f e l i c i t a r .  

O u v e s  t e r n a s  m e l o d i a s  
À  h o r a  d o  p o s t o  s o l ?  
S ã o  a m e n a s  p r o f e c i a s  
Q u e  t e  t r a z  o  r o u x i n o l ;  

S ã o  v o t o s ,  e m  t o m  s u b l i m e ,  
P r o f e r i d o s  c o m  a r d o r :  
S ó  e s s e  c â n t i c o  e x p r i m e  
A  e x t e n s ã o  d o  n o s s o  a m o r .  

N o  c í c i o  d o  v e n t o  b r a n d o  
N ã o  e s c u t a s  u m a  v o z  
Q u e  t e  f a l a  m u r m u r a n d o  
P a r a b é n s  d e  t o d o s  n ó s ?  . . .  

O x a l á  v e n t u r a  i n f i n d a  
P o s s a s  n a  v i d a  f r u i r ;  
E  D e u s  q u e  t e  f e z  t ã o  l i n d a ,  
A b e n ç o e  o  t e u  p o r v i r !  

“FRUTOS DA MOCIDADE” 
JOÃO JOAQUIM DE JESUS 

IMPRENSA ARTÍSTICA, LDA, 1971, LISBOA 

Joãozinho regressava, passado algum tempo, ao Funchal e Maria Antónia, que partira muito antes dele, 
retomara, também ela, a sua vida no Alentejo. 

A Dalila estava nos vinte e um meses, o Joanito à beira dos quatro anos e meio e o Carlinhos quase nos 
seis anos, quando, a 18 de Abril de 1948, um Domingo, toda a Família se dirigiu ao Tramagal, acompanhada 
também pela Mariazinha e a Bernardette para o Casamento do Irmão Carlos, realizado por procuração, uma vez 
que se encontrava em Angola como funcionário na Companhia dos Diamantes.63 

 
62 Por lapso, no Livro “Frutos da Mocidade” diz-se que este poema é dedicado a uma Menina nascida em Maio, quando 

deveria dizer-se “…nascida em Julho”. Encontrei, porém, uma folha muito envelhecida com estes versos, onde o poema é 

dedicado a sua afilhada Dalila, chamada Lili e nascida a 29 de Julho. 
63 Carlos já tinha deixado a Companhia de Navegação e, por sugestão de um amigo inscrevera-se na Companhia dos 

Diamantes de Angola. 
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O momento ficou assinalado por várias fotografias, que eu nunca vira até então, gentilmente cedidas por 
minha Tia Ercília. Seleccionei uma delas onde se poderá ver, no final deste Capítulo, toda a Família Guerrinha. 

A paisagem é campestre e a noiva, ERCÍLIA ABEGÃO SIMPLÍCIO, natural daquela terra, está rodeada 
pelos novos familiares de Lisboa. À frente, o Pai e um dos Irmãos da noiva, de cócoras, ao nível do Joanito e do 
Carlinhos. Atrás, do lado esquerdo de Ercília, Guerrinha, Conceição com a Dalila ao colo e Mariazinha. A 
Bernardette não ficou abrangida. 

Que emoção senti ao analisar esta fotografia! Creio mesmo ser a única em que, na minha infância e na 
dos meus Irmãos, nos encontramos os cinco reunidos. Tal situação só viria a repetir-se no Casamento de 
Mariazinha em 1965, ainda que todos dispersos, numa fotografia de grupo. 

Como foi gratificante ver os meus Pais, ambos jovens, com trinta e cinco anos recentes, lado a lado! 
Como foi bom ver-me ao colo da minha Mãe e como gostei de me dimensionar, em tamanho, relativamente aos 
meus Irmãos! Do meu Pai, afora as fotografias que dele existem quando solteiro e uma ou outra, nem sempre 
nítida, com o Sexteto, só conheço aquelas que, mais tarde, já assinalam uma farta cabeleira grisalha ou mesmo 
branca. Porém, nesta fotografia, ele está verdadeiramente “charmoso”. Os óculos escuros que nunca fizeram parte 
da sua indumentária, também lhe assentam às mil maravilhas. 

Olhando o meu Pai e a minha Mãe em fotografias separadas, é consensual dizer-se que eram ambos muito 
bonitos e de feições finas, mas esta foto, em que estão juntos, só vem confirmar essas afirmações, apesar de minha 
Mãe estar ocupada, como praticamente todas as pessoas, com qualquer traquinice do menino Joanito… 

A Fotografia é, sem dúvida, a marca do momento! Como lamento não ter outras referências que me façam 
recriar instantes passados… para os reviver! De facto, aquilo que, hoje em dia, é uma prática normal, fotografar, 
filmar, não fazia parte nem dos hábitos nem dos orçamentos de antigamente… 

Regressemos então a Lisboa com a Família Guerrinha e entremos na Rua Cidade da Horta, 49 R/C, 
porque a vida continua! 

De qualquer modo, não deixarei de referir aqui o 
Programa do Sexteto em que Guerrinha actuou no Sábado, 17 de 
Abril, exactamente na véspera do Casamento do cunhado, no 
Tramagal. 

Mas, antes de prosseguirmos, é bom que se diga que o 
novo querubim da Família também iria trazer grandes 
preocupações aos Pais em termos de saúde. Logo aos dois meses, 
uma Bronquite Capilar ameaçara seriamente a sua vida mas, graças 
à rápida intervenção do DR. VILAR, médico muito amigo de 
Guerrinha e à medicação adequada, a bebé acabara por reencontrar 
o equilíbrio. 

Porém, já dois anos feitos, uma Broncopneumonia poderia mesmo ter sido fatal, não fora o advento da 
PENICILINA adquirida de emergência, graças à venda dos lençóis de linho do enxoval de Conceição. 

Ainda me recordo, deitada na cama de meus Pais, de rejeitar a minha Tia Bernardette nas injecções, 
exigindo, em troca, a minha Mãe que, por sinal, aprendera a dá-las com a Irmã. 

No quotidiano, vivia-se sem alterações substanciais àquela rotina que já tive oportunidade de retratar, 
aqui e ali, neste trabalho. Apenas mais uma criança enchia a casa com as suas brincadeiras e choros. Sempre ouvi 
dizer que a Dalila fora muito traquinas e bem mais irrequieta que os Irmãos e que, em todo o tempo que vivemos na 
Rua Cidade da Horta, a Tia Claudina, ou melhor a Tia-Avó, como lhe chamávamos, era muito sua amiga, 
protegendo-a não só das maroteiras dos Irmãos, como também das impaciências da Mãe, por tantas rabinices. 

Para o Pai, naturalmente “babado” com uma Menina, pouco seria o tempo para as brincadeiras e 
histórias… para jogar à bola e às escondidas com os mais velhos, enfim, fazer circuitos pela casa com todos os 
filhos de braçado ou com eles às cavalitas… 

De facto, o grande objectivo de Guerrinha e de Conceição era cuidar dos filhos, investindo no seu 
crescimento saudável! 

Em Maio de 1948 o Carlinhos fazia seis anos. Cinco meses depois, em Outubro, começara a frequentar a 
Escola Primária com uma Professora Particular, a D. Matilde, mesmo ao lado de casa. Não iniciou sozinho a 
aprendizagem, já que o Joanito, que só faria cinco anos no mês seguinte, também entrou para a Escola com o 
Irmão, ainda que o nível de exigência fosse menor para ele. Infelizmente, já dava os primeiros sinais de Miopia, 
que a professora logo detectou pouco depois da sua permanência na Escola. 

Em casa, a Mãe ralhava-lhe constantemente porque ele não aprendia a ver as horas mas, afinal… era o 
Menino que via mal. Então, por sugestão da D. MATILDE, o Joanito tirou o grau e, desde essa data, nunca 
abandonou os óculos, devido a uma Miopia progressiva. Ali continuaram ambos até Março de 1951, tendo sido 
depois transferidos para a Escola da R. do Telhal, concluindo o Carlinhos a terceira Classe e o Joanito a segunda, 
no ano lectivo de 1950-51. 

Para Guerrinha, o tempo de namoro era cada vez mais reduzido, dadas as preocupações com as crianças e 
a necessidade de providenciar para que nada faltasse em casa, numa Família que se abria permanentemente aos 
familiares que chegavam e que ali procuravam um porto de abrigo. 

Sábado, 17 de Abril  de 1948 

12.15 – Concerto pelo Sexteto de Artistas 
Cegos, dirigido pelo Violinista Augusto 
Coelho em que colabora o saxofonista 
Graciano Martins da Silva: 

"Dança hungara n.º 5",                Brahms; 

"Allegro cantabile",                        Widor; 

"Minueto",                     António Mimoso; 

"Primeiro arabesco",                  Debussy; 

"Cantares portugueses", David de Sousa. 
12.45 - 
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Já a Dalila estaria próximo dos quatro anos, quando Catarina, a Irmã mais nova de Maria, então com 
catorze anos, viera do Alentejo para procurar trabalho em Lisboa. Dirigiu-se à casa do Tio onde residiu algum 
tempo e, posteriormente, aos fins de semana ou noutras pausas que conseguia, era lá que se sentia bem e, assim 
aconteceu, até pouco depois dos seus dezoito anos, ajudando nas tarefas caseiras, brincando com os Primos, como 
criança que também era, afinal, e levando-os à rua, ao Jardim. À Dalila não! Essa, só queria a Mãe! Tinha medo de 
sair de casa! Tinha pavor das Ciganas e dos Limpa-Chaminés, que traziam aos ombros umas cordas enormes e 
muito grossas. No entanto, nesta primeira infância, há notícia da Dalila na Associação “Louis Braille”, levada 
obviamente por seu Pai, ao colo ou já pela mão, uma vez que o Sr. Laurentino, nos seus oitenta e cinco anos, disse 
recordar-se da menina que, muito pequenina, gostava de abrir a porta, quando alguém tocava: 

“_ Eu abo a pota!!” 

Tal como sua Irmã, também Catarina acompanhara o Tio Guerrinha aos mesmos locais e, apesar de 
bastante jovem, também ela adquirira a percepção correcta das capacidades do Tio e do seu bom desempenho em 
todas as funções. Como não podia deixar de ser, fizera as mesmas experiências de o tentar encaminhar para portas 
erradas, desviando-o também das paragens de eléctrico adequadas, só para testar, ela própria a sua orientação. 

Entrementes, um Vapor do Funchal, traz, pela primeira vez, uma nova Família à Rua Cidade da Horta, 
não sem antes se terem feito muitos contactos escritos e telefónicos. Tratava-se de Eulália, a mais nova das quatro 
Irmãs de Conceição que procurava no Sanatório da Capital a cura de HENRIQUE, seu Primo e Marido, atingido 
pela doença do século, a Tuberculose. 

Com o Casal vinham os seus dois filhos, o CARLOS HENRIQUE, Riquito, como sempre foi chamado, 
exactamente um ano mais velho do que a Dalila, pois nascera a 12 de Julho de 1945 e a RITINHA, um ano mais 
nova do que a prima, pois veio ao mundo a 30 de Agosto de 1947. 

Passou então a funcionar, durante cerca de três meses, uma mini-creche na Rua Cidade da Horta 49 R/C! 
Para os adultos deve ter sido uma grande confusão… esse ano de 1950, mas as crianças, essas, estariam, 

por certo, na melhor fase de suas vidas! Entre o Carlinhos com oito anos e a Ritinha com três, estava o Joanito com 
seis e meio, o Riquito com cinco e a Dalila com quatro. 

Guerrinha dividia as suas energias por todas as solicitações de trabalho e pelos contactos personalizados 
com o Dr. Vilar para o internamento e cura do cunhado Henrique que, por sinal, partilhava a sua profissão, na 
qualidade de Músico. Além de fazer parte de uma BANDA no Funchal como TROMPETISTA, fazia os arranjos 
musicais para muitas Marchas e outras cantigas populares. 

Mas … tudo o que era bom chegava ao fim e assim aconteceu! A Dalila afeiçoara-se muito à Tia Lita e, 
se por um lado queria ir com ela para a Madeira, por outro lado chorava, congestionada, pedindo-lhe a garantia de a  
trazer de volta todas as noites para dormir com a Mamã mas, o que ela não queria mesmo é que a Tia partisse. Foi 
um pequeno drama vivido no Cais da Rocha, que a todos tocou pela intensidade do sofrimento. Ainda hoje me 
lembro da cena e das palavras soluçadas. Foi o Pai que a serenou com mimos e carícias até que o tempo se 
encarregou de lhe devolver o sorriso. 

Chegara, entretanto, o Inverno e o mês de Novembro. Joanito completara sete anos no dia 10 e urgia 
cumprir a promessa da ida a Fátima, já que as orações de sua Mãe tinham sido ouvidas e o Menino não ficara com 
sequelas da congestão cerebral. 

Prepararam-se cestas com farnel… Uma azáfama para Mariazinha e Conceição! 
O meu Pai alugou um Táxi a um Motorista conhecido, o Sr. Guilherme e lá fomos todos. Eu, nos meus 

quatro anos e quatro meses, vomitei toda a viagem. Mudavam-me constantemente de lugar para enganar o meu 
estômago mas, só à frente, ao colo do meu Pai e com a janela bem aberta, a agonia era menor. 

Cumpridos os preceitos religiosos no Santuário, aí viemos nós de regresso com idênticas peripécias. 

A assinalar ainda o final desse ano de 1950 ou os inícios de 1951, há a registar a visita à Rua Cidade da 
Horta de uma das personagens mais importantes de toda esta história: minha AVÓ CATARINA DA 
CONCEIÇÃO! 

Recordo-me vagamente da minha Avó na cozinha daquela casa, porque a ela associo uma imagem que me 
ficou para sempre gravada. Ao abrir uma cesta encarniçada cheia de lembranças da terra que trouxera para o filho, 
ouviu-se o cacarejar de uma galinha que, desorientada pela repentina liberdade e pelas asas cortadas, conseguira 
desprender-se e, em voo rasteiro, viera em direcção a mim. O que me valeu, foi que a minha Mãe estava por 
perto… 

Não recordo mais nada e o meu Irmão João também só tem presente essa cena. Parece que ela terá vindo 
acompanhada pelo neto mais velho Manuel Cruz, o Mané, já aqui apresentado. 

Mas, mais relevante do que qualquer episódio, o que importa recriar aqui é, indubitavelmente, a emoção 
de Guerrinha por este encontro surpresa com a sua progenitora. Não me recordando minimamente dessa cena, mas 
conhecendo bem o coração de meu Pai, a sua imensa alegria, a sua capacidade de amar, de se comover e de se 
dar… imagino que terá pegado na Mãe ao colo e rodopiado com ela no ar, em qualquer espaço disponível da 
casa… sem atender, nem à sua reclamação envergonhada, nem ao olhar atónito dos filhos, nem tão pouco às 
palavras de censura da mulher que tentava chamá-lo à razão: 

“– Quinito! Tenha vergonha!” 

Que emoção Guerrinha não terá experimentado, ao receber naquela Casa a sua própria Mãe de quem se 
despedira no Verão de 1944? 
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É certo, que razões de saúde a trouxeram depois, duas ou três vezes à Capital, nos finais do ano de 1946, 
inícios de 1947, com paragem obrigatória ali em casa, mas muito de passagem e sem tempo para matar saudades. 

É que nessa ocasião, Catarina terá acompanhado a Lisboa o filho António, o único Irmão consanguíneo 
de meu Pai, a nora e o netito PEDRO, nascido a 25 de Outubro de 1946 com uma malformação congénita nos 
olhos, para tentarem tratamento ou cura no Instituto GAMA PINTO. Talvez por isso, eu cresci a ouvir os meus Pais 
falarem, com muita ternura, no Pedrinho, três meses mais novo do que eu. As visitas seriam necessariamente 
curtas, porque o Tio António e a mulher deixavam sozinhos três gaiatos mais novos, entregues a vizinhos ou a 
algum familiar: o JOSÉ FRANCISCO, com pouco mais de dois anos, o ANTÓNIO, nos cinco e, o mais velhinho, o 
JOAQUIM ANTÓNIO, nos oito, que se recorda muito bem do Pai ter ido algumas vezes a Lisboa com a Avó, e de, 
habitualmente, lhe levarem bananas, fruta que ele desconhecia. 

Mas, depois destas “viagens de médico”, tinha havido um vazio de praticamente quatro anos entre a Mãe 
e o filho Guerrinha. 

Que alegria e orgulho em lhe apresentar de novo a mulher e os filhos, já crescidos, particularmente a 
Dalila que, na altura era bebé de poucos meses! 

Quantas conversas terão mantido? Recados e saudades das gentes do Carapinhal, em especial dos seus…  
Terá ouvido uma ténue censura de sua Mãe por nunca ter levado a Família às suas origens! 
Ter-lhe-á respondido que Conceição era uma Menina habituada à Cidade, que as crianças eram pequenas, 

que os compromissos de trabalho não lhe davam tréguas, que o dinheiro era escasso… enfim, tudo terá aceitado 
Catarina. O importante era estar ao pé do filho e dos netos! 

Guerrinha logo providenciou para que a Mãe e o Sobrinho ficassem bens instalados e, no dia seguinte, fê-
los visitar os seus locais de trabalho e apresentou-os aos amigos, cheio de orgulho. 

Mal supunham, um e outro, que aquele encontro era o último em suas vidas terrenas. 
Catarina tinha sessenta e seis anos e, três anos depois partiria para a eternidade, como em breve veremos. 

__________________________________________ 

Durante muito tempo poderia dizer-se que, através da Música, JOAQUIM GUERRINHA obtivera sempre 
o seu sustento e o da sua Família. Porém, também ele acabou por ser uma vítima das circunstâncias e dos rudes 
golpes que o progresso e a técnica desferiam sobre os Músicos, quer fossem cegos ou não. 

“Nessa época, muitas Cervejarias e Cafés tinham grupos musicais ao seu serviço, alguns mesmo, constituídos por 
artistas famosos. A invasão da música electromecânica foi um dos mais rudes golpes desferidos contra a classe musical, 
devido ao aparecimento de grande número de gramofones, electrofones e telefonias, que os proprietários desses 
estabelecimentos passaram a utilizar, de preferência aos músicos, por ser menos dispendioso.” 

HISTÓRIA GERAL DA ASSOCIAÇÃO LOUIS BRAILLE 
DESDE A SUA FUNDAÇÃO, CAPÍTULO V, J.G. 

Guerrinha dá conta dessa situação a atingi-lo directamente, na tal carta escrita em 1954, forçando-o a 
alternativas pouco consensuais com a sua experiência e com a sua inaptidão para o negócio. 

“Em Junho de 1944, feitas as pazes com a Tia, quiseste voltar para sua Casa. Na mesma altura quiseste dar um 
passeio à Ilha da Madeira… 

(…) O doloroso período das vendas a prestações foi também para mim deveras vexatório; em muitos casos a razão 
esteve do teu lado; todavia, como abracei esse modo de vida por estar desempregado, os meus deslizes não deveriam ser 
recriminados por ti. Fui mal sucedido nessa empresa como podia ter sido feliz. No segundo caso terias abençoado a minha 
iniciativa mas, como isso não sucedeu, só encontraste palavras de recriminação para quem se sacrificou com o único 
objectivo de te proporcionar um bem-estar que não consegui. 

O mau tempo passou aparentemente. 
Em Abril de 1951, para satisfazer a tua vontade, abandonámos novamente a casa da Tia e fomos para a R. do 

Telhal.” 
CARTA DE J. G. A SUA MULHER 

10 DE SETEMBRO DE 1954 

Este excerto da Carta de meu Pai já deixa antever uma crise instalada no relacionamento do casal, no 
período definido entre 1944 e 1951, embora aparentemente sanada, ainda enquanto habitam a Rua Cidade da 
Horta. Nunca chegarei a saber se essa fase tão difícil na vida de meu Pai, com projecção no lar, ocorreu antes ou 
depois do meu nascimento. 

No entanto, minhas Primas e minha Tia Ercília, cujos depoimentos atrás referi, testemunham, a partir de 
meados de 1946 até fins de 1951, uma forte relação afectiva entre meus Pais, o que me leva a pensar que esse 
período de “vendas a prestações” tenha ocorrido por volta de 1945 e que o meu nascimento tenha sido uma forma 
de selar novamente a sua reconciliação. 

A corroborar, talvez, esta minha reflexão, há uma frase de meu Pai relativa ao ano de 1947, por acaso já 
várias vezes citada por ter implicações noutros contextos, em que ele recusa ir a Espanha, integrando a Comissão 
que ia estudar a forma de aplicar em Portugal a Venda do “Cupão para o Cego”, invocando como uma das razões, a 
dificuldade de se fazer substituir nos empregos. Ora, este plural faz subentender que, para além da Emissora, 
existia, no mínimo, um outro compromisso de trabalho, não ocasional, talvez o “ALECRIM BAR”, o que, em 
última análise, pode significar que a situação financeira já estava equilibrada. 
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De facto, não é preciso um grande exercício mental para estar por dentro das dificuldades financeiras que 
Guerrinha experimentaria para fazer face às despesas da Família. Não sabemos as condições de aluguer que a Tia 
Claudina lhe teria imposto mas, para estar de acordo com a percepção de minhas primas, que viam no Tio e na Tia 
os donos da casa, talvez ele tivesse recebido alojamento gratuito mas, em contrapartida, assumiria a 
responsabilidade de assegurar a manutenção da casa, em termos de higiene e consumos, bem como a alimentação, 
não só de todas as pessoas que nela habitavam, mas também daquele vaivém de familiares que, a espaços ou 
periodicamente, eram recebidos com toda a cordialidade. E, como se tudo isto não chegasse, os gastos com a saúde 
dos filhos, as viagens, as promessas, as festas, eram outras tantas ocasiões para a circulação de dinheiro. 

Como poderia Guerrinha suprir tudo isto com uns magros 50$00 semanais recebidos por cada Concerto 
na Emissora? E quanto receberia por um fim-de-semana nos Bares? 

Terá recorrido, como em Junho de 1941, àquela oportunidade concedida aos sócios da Associação “Louis 
Braille”de fazerem uma festa no Salão em seu benefício? Quem sabe, esgotadas todas as oportunidades e ficando, 
provisoriamente, sem trabalho garantido nos tais Cabarets… como fora impelido para uma área tão diversa dos 
seus interesses culturais e, ainda por cima, especificamente ligada ao “vil metal”? 

A sua condição de homem bom, muito sensível e receptivo aos argumentos dos outros, quantos vezes 
falsos, não lhe permitia levar a bom termo um empreendimento desta natureza por ser totalmente incapaz de exigir 
ao comprador das suas “mercadorias”o pagamento atempado e assim, ficava sem o produto e sem poder de compra 
para nova remessa, acabando ele próprio, qual bola de neve, por falhar aos seus fornecedores directos, daí a frase 
com que inicia aquele aspecto da retrospectiva: 

“O doloroso período das vendas a prestações foi também para mim deveras vexatório” 

O que me pergunto é se as recriminações e os remoques de Conceição, talvez apoiada por Mariazinha, sua 
Irmã e confidente, se fizeram sentir apenas na altura própria, ou se foram usados em ricochete, com insinuações 
pouco agradáveis, ao longo de muitos anos?… O mais provável é que as faltas de Guerrinha não tenham sido 
esquecidas, mesmo depois de reparada a situação, o que terá dado corpo aos primeiros desentendimentos, 
acumulados, guardados e, talvez mesmo, derramados a pouco e pouco pela estrada da vida! 

“O mau tempo passou aparentemente.” 

Entrara o ano de 1951 e, com ele, passaram para segundo plano todos os melindres, se os havia, porque 
ninguém da Família ficara alheio ao sofrimento nem à violenta dor que atingira o Irmão mais novo Carlos Isidoro e 
sua mulher Ercília, no mais fundo deles próprios, pela perda de um filho, arrebatado aos onze meses por uma 
Meningite Tuberculosa, no dia 27 de Janeiro. Eu própria, na altura com quatro anos e meio, registo ainda em 
memória visual e auditiva o choro do meu Tio, de cabeça apoiada na mulher, amparando-se mutuamente naquele 
transe, em frente do pequenino caixão. 

Presumo que o meu Pai, confrontado já com tanta dureza e, recolhido na mais profunda dimensão do seu 
espírito, tenha sabido, de algum modo, aliviar o cunhado e compadre, então com 28 anos, falando-lhe, em contexto 
próprio, da passagem da vida para planos etéricos, da transitoriedade da existência, da luz que almas puras 
acumulam no seu CORPO CAUSAL e que, habitando os espaços celestiais, derramam sobre os seus que vivem e 
labutam na Terra… Enfim, um conforto espiritual a outro nível, mais subtil, menos visível, incorpóreo… mas, 
porventura, mais dinâmico! De algum modo, contrastando com aquelas lindíssimas palavras de Augusto Gil que 
todos nós conhecemos e que, de imediato, nos ocorrem em situações paralelas: 

Q u e  q u e m  j á  é  p e c a d o r  
S o f r a  t o r m e n t o s ,  e n f i m !  
M a s  a s  c r i a n ç a s ,  S e n h o r ,  
P o r q u e  l h e s  d a i s  t a n t a  d o r ? ! . . .  
P o r q u e  p a d e c e m  a s s i m ? !  

“LUAR DE JANEIRO”, AUGUSTO GIL 
PORTUGÁLIA EDITORA, 1909, LISBOA 
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CCC AAA PPP ÍÍÍ TTT UUU LLL OOO    111 333    

LL II GG AA   DD EE   CC EE GG OO SS   ““ JJ OO ÃÃ OO   DD EE   DD EE UU SS ””   
U M A  C O L E C T I V I D A D E  A O  S E R V I Ç O  D A  C U L T U R A  

Abril de 1951. Nova revolução na Família Guerrinha! 
Ocorre a saída da R. Cidade da Horta para outra morada, exactamente na R. do Telhal Nº 70-2º B, casa a 

ser partilhada por duas famílias, a de Guerrinha e a de Carlos Isidoro de Jesus, num total de oito pessoas, quatro 
adultos e quatro crianças. A mais pequenina, MARIA PACÍFICA SIMPLÍCIO DE JESUS, CIFINHA para a 
Família, apenas com dois anos e um mês era, naquela altura, devido à malograda morte do seu Irmão, a única 
herdeira da Família Jesus. Recebera de sua Avó paterna um nome pouco vulgar, mas promissor de benesses num 
mundo enlutado pela guerra. 

Seguia-se a Dalila, quase nos cinco anos; o Joanito com sete anos e meio; o Carlinhos, à beira dos nove. 
Catarina, dezassete anos feitos, acompanhara os Tios nessa mudança e, sempre que estava disponível, era 

ali que habitava, passando então para nove o número de residentes naquela casa. 

“Sempre que eu estava por lá, acompanhava o Tio até à porta do Bolero Bar e depois vinha-me embora! Foi na 
Rua do Telhal que o Tio começou a trabalhar todas as noites seguidas, até de madrugada.” 

CATARINA CRUZ 

E assim foi, durante dezassete anos consecutivos, o duro trabalho através da noite, perdidos os sonhos de 
acarinhar os filhos e de participar adequadamente na sua educação e formação cultural. 

Mas, não avancemos tão depressa, já que o ano de 1951 tem muito que se lhe diga! 
Eu, pessoalmente, conservo pequeninas memórias dessa casa, mais relacionadas com a minha Primita e os 

meus Irmãos. Do meu Pai, recordo vagamente um gesto violento, o único, aliás, que registo da sua parte, em toda a 
vida: um dia, estava connosco ainda outra criança cujo nome não recordo e o Joanito ensinava-nos um chorrilho de 
fortíssimas asneiras, exactamente as que ia aprendendo na Escola, aproveitando, talvez, o facto da minha Mãe já 
ouvir mal. O meu Pai chegou sem que nos apercebêssemos mas, logo ali, entendeu o alto teor pedagógico da lição 
que o filho nos dava e, de imediato a cancelou, com um valente tabefe que fez o Menino cair ao chão. Creio que 
esta imagem nos acompanhou a todos pela vida fora porque, instintivamente, comparávamos os nossos Pais e nele, 
não era habitual um gesto destes. Quem sabe, preocupações da vida associativa que não conseguiu controlar! 

A Mãe, sempre em casa e cansada das traquinices, a toda a hora ralhava, batia, castigava; o Pai, quando 
estava presente, era muito tolerante, recorria ao diálogo para transmitir modelos de conduta, fazia-nos compreender 
onde tínhamos errado… enfim, tinha outra preparação e uma grande capacidade de perdoar, pelo que, sempre que 
podíamos, recorríamos a ele como um escudo protector. 

Na Associação de Beneficência “Louis Braille”, neste ano de 1951, vivia-se o escaldante caso de José 
Pais, que originara sucessivas e tumultuosas Assembleias Gerais, deixando todos os Sócios com os nervos à flor da 
pele. Em face dos acontecimentos, na Assembleia de 4 de Junho, toda a Direcção se demitiu em bloco. Joaquim  
Guerrinha, porém, apesar de desligado da Direcção, continuou a frequentar a Colectividade e acompanhou aquele 
caso até à barra do Tribunal, como aliás já foi referido no início do Capítulo anterior. 

Peguemos, agora, nas próprias palavras de Guerrinha, escritas no CAPÍTULO XII da HISTÓRIA 
GERAL para que, através dele, seja dado conhecimento de como evoluiu o processo associativo: 

“Receando pelo futuro da Associação, entregue a uma Comissão Administrativa composta por membros pouco 
dispostos a sacrificar-se pelo bem comum e incapazes de dominar o ambiente de indisciplina reinante, um grupo de sócios 
resolveu, cerca de um mês após a sessão de 18 de Junho, tentar fundar uma nova Associação, não com o fim de hostilizar a já 
existente, mas para prevenir a eventualidade duma possível queda. 

Ainda vivem os que convidaram Joaquim Guerrinha a aderir ao seu projecto, podendo também testemunhar as 
hesitações com que atendeu esse convite. Ele não quer, de modo algum, eximir-se a quaisquer responsabilidades, mas também 
não deseja enfeitar-se com penas de pavão. 

Efectuou-se a primeira reunião, na qual participaram NOVE CEGOS, na RUA TOMÁS DA ANUNCIAÇÃO, Nº 65 -
1º, resolvendo-se a criação dum novo organismo de auxílio a Cegos que, depois de várias sugestões aqui descabidas, se 
designou pelo nome de LIGA DE CEGOS «JOÃO DE DEUS», justa homenagem a quem, com tanto carinho, pela primeira vez 
se dedicou ao ensino dos Cegos em Portugal. 

A sua primeira Sede provisória foi em casa de Joaquim Guerrinha, ao tempo na RUA DO TELHAL, Nº 70 - 2º- B, 
onde se conservou por seis meses. 

A referência à Liga de Cegos «João de Deus» neste trabalho, não pode evitar-se, uma vez que ela foi a 
consequência, naturalmente resultante de correntes antagónicas, por motivo do procedimento contra José Pais.” 
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E, posto isto, entramos na última etapa da vida associativa de Joaquim Guerrinha, como ele próprio o 
confirma, quatro anos e meio antes de falecer. 

“Estou metido no meio dos cegos há cinquenta e um anos. Doze anos e meio no Branco Rodrigues, dezanove na A. 
‘Louis Braille’ e vinte na Liga de Cegos João de Deus.” 

MESA REDONDA “NEM TUDO É ESPERANÇA” 
REVISTA OBSERVADOR  Nº 27, 20 DE AGOSTO DE 1971 

Pela própria descrição de Joaquim Guerrinha ficamos a perceber claramente que a iniciativa da fundação 
de outra Colectividade não parte dele e que a intenção subjacente era apenas não deixar as pessoas cegas sem 
alternativa, caso a Associação se desintegrasse, mercê da insurreição reinante após a demissão da Direcção em 4 de 
Junho. Contudo, e uma vez que aceita participar nessa reunião na R. Tomás da Anunciação, que terá ocorrido por 
volta de 15 de Julho de 1951, onde nascera um projecto com asas para voar e uma Comissão organizadora, 
Guerrinha, a partir daí, nem um só dia se demite desse sonho e depressa se percebe que, automaticamente, assume a 
liderança do grupo. 

Essa constatação advém, novamente, das suas palavras quando, na HISTÓRIA GERAL, descreve alguns 
pormenores do último acto associativo em que tivera assento na Associação de BENEFICÊNCIA “Louis Braille”. 

“A Assembleia Geral de Dezembro de 1951 foi muito tempestuosa, dado que foi uma das mais concorridas, porque 
se tratava de resolver qual a atitude a tomar pela Colectividade, a respeito dos «dissidentes», como lhes chamavam. 

Joaquim Guerrinha apresentou uma pormenorizada exposição sobre os fins da Liga; provou exuberantemente que 
não havia intenção de prejudicar a Associação, tanto mais que a aceitação de sócios Cegos implicava o pagamento da «Jóia», 
na importância de 50$00 e uma cota mensal de 5$00, enquanto que na Associação se fazia a inscrição de Cegos pela cota 
mensal de 1$50. 

O comportamento da Assembleia foi péssimo e, mostrando-se o Presidente impotente para manter a ordem, 
Joaquim Guerrinha e seus 15 colaboradores retiraram-se, mas só depois de concluída a exposição e apresentadas e 
justificadas ao Presidente as desculpas, pela retirada de tão elevado número de assistentes. Esta medida foi tomada para 
evitar que a diferença de ideologias degenerasse em zaragata declarada, mas a sessão não terminou sem que se registassem 
algumas cenas deploráveis, entre elementos directamente responsáveis pelos destinos da Associação. 

Os fundadores da Liga não pretenderam prejudicar de nenhuma forma a Associação mas, simplesmente, tiveram 
que defender a sua posição em todos os pontos em que eram atacados.” 

De facto, é Joaquim Guerrinha quem enfrenta a Assembleia, com “exposição pormenorizada”, é ele que 
prova “exuberantemente” as intenções do grupo, é ele que, estando na posse da palavra, se confronta directamente 
com a impotência do Presidente da Assembleia “para manter a ordem” mas, apesar de tudo, conclui a Exposição, 
sendo ele ainda que apresenta as desculpas ao Presidente pela sua “retirada” e de “seus quinze colaboradores”. 

É, portanto, inquestionável, que Guerrinha se assume como o principal protagonista dos destinos 
da Liga, não só por todas estas referências, onde não deixa de mencionar os quinze companheiros na 
qualidade de colaboradores, como também pelo facto da Sede provisória da Liga ter sido instalada na sua 
própria casa, durante seis meses, a contar de 23 de Julho de 1951. 

Estamos a falar dos primórdios da Liga de Cegos “João de Deus” quando praticamente ninguém pode 
testemunhar já estes factos, pelo que, pelo menos para mim, a HISTÓRIA GERAL tem um redobrado mérito. 

À medida que o tempo passa e a Liga se estrutura, torna-se cada vez mais fácil comprovar aquela 
afirmação que atribui a JOAQUIM GUERRINHA o motor de arranque, a consolidação e a projecção cultural e 
social que a Liga sempre assumiu. 

“O Guerrinha foi o grande mestre na fundação da Liga. Era um homem com muita experiência e todos o 
respeitavam. Ficou a ser o Sócio Nº 2. Os números foram atribuídos por Sorteio e o Nº 1 coube ao António J. Fernandes.” 

MANUEL FERREIRA GUILHERMINO 

A referência a nove cegos passa rapidamente a sete, já que dois deles se afastaram de imediato por 
pequenas dissidências, pelo que passo a citar os seus nomes: 

Foram muitos os contactos que fiz para tentar saber 
pormenores sobre a formação da Liga mas, apesar da sua fundação ter 
ocorrido numa data mais recente, não me foi fácil encontrar muitas 
memórias desse tempo, visto que a maior parte daqueles que hoje se 
podem exprimir, em 1951, ainda habitavam o Instituto Branco 
Rodrigues, em regime de internato. Das poucas opiniões que recolhi 
sobre estes primeiros tempos, cito dois curtos testemunhos, sendo o 
primeiro do Dr. José Joaquim da Silva Baptista: 

“Foi em 1964 o primeiro ano em que assisti a algumas iniciativas 
das festas do Aniversário da Liga, por exemplo, o Almoço de 

confraternização, onde tu até ajudaste a servir. Já tinha saído do Instituto Branco Rodrigues em 1963 e foi nesse ano que 
conheci pessoalmente o teu Pai quando ia ocasionalmente à Liga.. Mais tarde, recordo-me de assistir a uma Conferência dada 
por ele, sobre a fundação da Liga, também integrada no Programa das festas, mas terá sido… em 1969. Lembro-me do Sr. 
Guerrinha ter falado desses nove cegos, dois dos quais desistiram logo. Um deles, era o ANTÓNIO OLIVEIRA. Dera várias 
sugestões e nenhuma delas fora aceite pelos colegas, pelo que já não figurou noutras reuniões. Ele queria, por exemplo, que a 
nova Associação se chamasse qualquer coisa como “Associação dos Cegos Cultos”, o que foi, de imediato, rejeitado pelo 
grupo, porque ninguém queria hostilizar a Associação donde partiam. O outro elemento não me recordo.” 

 

JOAQUIM GUERRINHA 
LUÍS AMORIM 
ANTÓNIO JOSÉ MARQUES 
JÚLIO FERNANDES 
ANTÓNIO JOSÉ FERNANDES 
ANTÓNIO MARIA TAVARES 
JOAQUIM FOLGADO 
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“Além do António Oliveira penso que o outro que desistiu, terá sido o CARLOS LUÍS. Nesses primeiros tempos, em 
1954, eu ainda fiz parte do Conselho Fiscal, como Presidente, mas apenas por um ano.” 

MANUEL MATOS, EX-ALUNO DA ESCOLA CASTILHO 

Posto isto, é fundamental dizer já, que a Liga de Cegos “João de Deus”enveredara por um caminho bem 
diverso daquele a que todos os Associados da “Louis Braille” estavam habituados. 

Se, por um lado, como o digníssimo leitor se recorda, a Direcção-Geral da Assistência superintendia nos 
destinos da Associação, por outro, a Liga nascera sob a égide da cultura, isto é, directamente dependente do 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO NACIONAL, Inspecção do Ensino Particular. Leia-se o Despacho ministerial de 
12 de Março de1952 e publicado no Diário do Governo nº 67 - 3ª série de 19 de Março do corrente ano (de 1952). 

Até esta data, a Liga, tendo por Sede Provisória a R. do Telhal Nº 70-2ºB em Lisboa, regia-se por uma 
Comissão Organizadora, constituída, obviamente pelos sete fundadores. Após a aprovação dos Estatutos pelo 
MEN, é marcada uma Assembleia Geral para eleição dos Corpos Gerentes, com posterior reunião para serem 
oficializados os Actos de Posse. E assim, ano após ano, ou biénio após biénio, repetiam-se estas Assembleias até 
que a LIGA DE CEGOS “JOÃO DE DEUS” perdeu a sua individualidade, em 30 de Abril de 1989, ao ser 
absorvida pela ACAPO. 

Tenho muito gosto em deixar aqui registado o conteúdo quase integral da ACTA Nº 1 dessa 
ASSEMBLEIA GERAL, sobretudo pelo regozijo que este primeiro acto oficial terá deixado no coração de meu 
Pai, lutador pacífico mas sem tréguas, em prole da emancipação cultural e da integração social da pessoa cega: 

ACTA Nº 1 

Aos três dias do mês de Maio do ano de mil novecentos e cinquenta e dois, nesta cidade de Lisboa, na Avenida 
Pedro Álvares Cabral, Museu João de Deus, reuniu-se, pelas dezasseis horas, a Assembleia Geral da Liga de Cegos”João de 
Deus” para a seguinte ordem de trabalhos: 

a) - Leitura, na íntegra, dos estatutos; 
b) - Relatório e contas da Comissão organizadora; 
c) - Eleição de Corpos Gerentes. 

Às dezasseis horas e dez minutos o Senhor Doutor João de Deus Ramos, que a Comissão Organizadora convidava 
para presidir, abriu a sessão, (…) tendo palavras de muito apreço para a nascente colectividade, acentuando estar 
incondicionalmente ao dispor da Liga. Por motivo dos seus afazeres e mui especialmente por falta de saúde, o Senhor Doutor 
João de Deus Ramos pediu ao Senhor Doutor José Marques do Carmo Catarino que o substituísse na Presidência, retirando-
se em seguida. O senhor Doutor Carmo Catarino convidou para Secretários64 o Sócio protector Francisco Ferreira Candeias 
e o Sócio activo Joaquim Guerrinha. O senhor Presidente mandou proceder à chamada, (…). 

… Deu-se início à ordem dos trabalhos, lendo o Senhor Francisco Pereira Candeias a comunicação feita ao 
Presidente da Comissão Organizadora da Liga pelo Senhor Inspector Superior do Ensino Particular, o despacho incerto no 
Diário do Governo de dezanove de Março último e os Estatutos da Liga. Seguidamente o mesmo senhor procedeu à leitura do 
relatório e contas da Comissão organizadora, sendo aprovada por unanimidade. 

O senhor presidente suspendeu a sessão por cinco minutos para a distribuição de listas. Reaberta a sessão o senhor 
presidente mandou proceder à votação, verificando-se terem entrado na Mesa catorze listas, ficando assim eleitos os corpos 
gerentes até Maio do próximo ano. 

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL 

Presidente: Doutor José Formosinho Sanches, catorze votos 
Secretário: Doutor Henrique Moutinho, catorze votos 

Secretário Activo: Joaquim Augusto, catorze votos 

DIRECÇÃO 

Presidente: Professor José da Cruz Filipe, catorze votos 

Vice Presidente: Jorge Rebelo, catorze votos 

Secretário: Joaquim Guerrinha, treze votos 

Tesoureiro: Joaquim Folgado, catorze votos 

Bibliotecário: António José Marques, catorze votos 

Arquivista: Francisco Ferreira Candeias, catorze votos 

Vogal: Felisberto Augusto Carvalho Sardinha, treze votos 

CONSELHO FISCAL 

Presidente: António Maria Tavares, catorze votos 
Secretário: Luís de Amorim, catorze votos 
Relator: Teófilo Pinto dos Santos, catorze votos 

 
64 A constante referência a dois secretários nestas Actas, um, Sócio protector, com vista; outro, sócio activo, cego, tem como 

objectivo a rapidez na execução da Acta para sua aprovação e imediato registo no Livro de Actas. Assim, o Secretário Activo 
redige a Acta, submete-a a aprovação e, uma vez aprovada, dita-a ao segundo Secretário que a escreve de imediato no Livro. 
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Proclamados os eleitos pelo Senhor Presidente, foi de novo suspensa a sessão por vinte minutos para a redacção da 
presente acta. Reaberta a sessão, o Senhor Presidente mandou proceder à leitura da acta que foi aprovada por unanimidade. 

(…) E não havendo mais nada a tratar o Senhor Presidente encerrou a sessão às dezoito horas e quarenta minutos 
mandando lavrar a presente acta, que vai ser assinada pelos componentes da mesa. 

O Presidente: José Formosinho Sanches 
O Secretário:  Francisco Ferreira Candeias 
O Secretário:  Joaquim Guerrinha 

Dois dias depois desta Assembleia, teve lugar, exactamente a 5 de Maio de 1952, na Av: da Liberdade Nº 
65, 2º E., residência do Prof. Cruz Filipe, a cerimónia do ACTO DE POSSE DOS CORPOS GERENTES DA 
LIGA DE CEGOS “JOÃO DE DEUS” “dentro dos lugares para que foram eleitos, na Assembleia Geral desta 
Associação, (…) primeira Assembleia realizada em (…) após a aprovação dos Estatutos por S. Exª o Ministro da 
Educação Nacional e publicada no Diário (…)” 

Segue-se a lista dos Corpos Gerentes e respectivas assinaturas. A partir daquele momento ficaram 
oficialmente empossados aqueles que iriam comandar os destinos da Liga e fazer dela uma Colectividade de 
sucesso, ao serviço da cultura. 

“O pior golpe que Guerrinha desferiu sobre a Associação foi fazer depender a Liga do Ministério da Educação 
Nacional.” 

FRANCISCO AFONSO 

Sobretudo nos primeiros tempos, urgia saber lidar com os obstáculos movidos pela “Braille”contra a 
nascente Instituição. Para um rápido historial desta fase tão agitada da vida das duas Colectividades, nada melhor 
do que as próprias palavras de Joaquim Guerrinha, da sua tão citada obra HISTÓRIA GERAL DA ASSOCIAÇÃO 
DE BENEFICÊNCIA LOUIS BRAILLE DESDE A SUA FUNDAÇÃO, Capítulo XII. Caso o leitor pretenda uma 
informação mais completa, encontrará na Terceira Parte deste livro, o referido Capítulo na íntegra. 

“Muitos que se arvoraram em estrénuos defensores da Associação de Beneficência «Louis Braille», nunca por ela 
se tinham sacrificado e só tinham contribuído para o caos em que ela se encontrava. Procuravam atingir odiosamente uma 
Instituição que não guerreava Colectividade alguma, já porque não era esse o objectivo dos seus fundadores, já porque nem 
possibilidades tinha para isso. (…) Para ser mais claro, o próprio Vieira Alves65 declarou publicamente que nunca hostilizou 
o pensamento dos fundadores da Liga de Cegos João de Deus, mas sim os seus colegas, pois a origem daquela atitude, se deve 
à pressão que sobre ele (Vieira Alves) exerceram. 

Joaquim Guerrinha pode testemunhar que recebeu frequentes visitas de Vieira Alves com toda a cordialidade e até 
nem se preocupou com o facto de submeter à sua apreciação o «Projecto de Estatutos» da nova Organização de Cegos.” 

Analise-se a questão a sangue frio, volvidos que são já 17 anos. 
(…) Exigia-se aos fundadores da Liga que se riscassem de sócios da Associação, o que era uma disposição ilegal, 

uma vez que nenhuma lei existe que proíba um indivíduo de ser sócio de quantas Associações quiser. Cortaram-se os direitos 
a todos os sócios da Liga o que era igualmente ilegal, porque um associado de qualquer organismo usufrui os direitos que lhe 
confere o pagamento pontual das cotas. A Comissão Administrativa oficiou a várias entidades oficiais, com o exclusivo fim de 
pôr em má posição a Liga que, graças à intervenção de Joaquim Guerrinha, nunca desacreditou a Associação em parte 
alguma. 

Chegaram a sair notícias nos jornais contra os considerados fundadores da Liga; então, sim, Joaquim Guerrinha 
oficiou aos principais jornais, dando esclarecimentos sobre o que se havia passado e lamentando que a Associação, 
tradicionalmente defensora dos cegos, enveredasse por um sistema diferente, pelo que se pedia à Imprensa que, de futuro, não 
publicasse qualquer artigo em desabono de cegos, pois todos necessitavam de ser acarinhados e não condenados.” 

JOGOS FLORAIS, 1968, J.G. 

_____________________________________________ 

Analisemos, então, os objectivos da Liga nestes primórdios: nenhum Sócio fundador nem nenhum 
Director se podia esquecer do imenso potencial que a música tinha, em termos profissionais, na vida das pessoas 
cegas, como forma de sustento de muitas Famílias. 

Pela leitura da Acta Nº 3 da Mesa da A.G. pude aperceber-me de que era uma prioridade da Direcção 
procurar trabalhos nesse âmbito, uma espécie de Agência credibilizada pelo nome da Instituição, nascendo, em 
consequência, um Arquivo Musical que oferecesse aos que dele precisavam, material necessário e diversificado 
para enfrentarem o público. Fora uma missão em curso desde o início, como se pode ler neste excerto da referida 
Acta: 

“Foi concedida a palavra ao Senhor Edmundo Luís de Macedo que se referiu à acção da Direcção nas quadras 
festivas, sugerindo que a mesma publique sempre anúncios a fim de angariar trabalhos para os Músicos, um exemplo do que 
se fez em mil novecentos e cinquenta e dois. O senhor Joaquim Guerrinha esclareceu que a Direcção estaria na disposição de 
seguir as indicações do senhor Edmundo L. de M., devendo todos os sócios interessados indicarem claramente a forma de 
contacto rápido com a Direcção, os serviços que tinham e os preços mínimos para os contratos a aceitar. 

Em seguida o mesmo senhor focou a necessidade da criação urgente de um Arquivo musical, informando o senhor 
J. Guerrinha que o mesmo tinha já sido iniciado, contando cerca de uma centena de músicas e que havia sido suspensa a sua 
continuação por ainda não haver sede própria.” 

23 DE ABRIL DE 1954 

 
65 Presidente da Comissão Administrativa que ficou, provisoriamente, a gerir a A. B. L. Braille. 
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Lamento profundamente não ter tido acesso às Actas da Direcção, até mesmo enquanto Comissão 
organizadora, pois, em todas elas encontraria, naturalmente, muitas referências à acção directa de JOAQUIM 
GUERRINHA, ao seu perfil como líder, à sua dinâmica associativa e ao seu imenso background, pois tudo o que 
saísse das suas mãos, passaria, inevitavelmente, pelo crivo da experiência. 

Os modernos Cursos de Gestão não lhe trariam por certo, melhor nem mais diversificada orientação, do 
que aquela que, pela imensa “rodagem”que já trazia da Associação Louis Braille, pôde imprimir com segurança à 
Liga de Cegos “João de Deus”. Foram, do mesmo modo, os seus contactos e conhecimentos, pois chegava 
facilmente às altas esferas, que trouxeram para a Liga, como já tinha acontecido na Associação, nomes sonantes 
com responsabilidades a nível económico e social. 

Solicitei atempadamente permissão para investigar, primeiro no recinto que fora a antiga Sede da Liga e 
onde, desgostosamente, me confrontei, no antigo Salão, com o abandono, com a incúria e com diferentes pilhas de 
papéis, dossiers, brochuras, sem qualquer catalogação visível, a par do busto de João de Deus, maltratado e a um 
canto, e de outros quadros que, nos tempos áureos da Liga, não só dignificavam a Colectividade pelas memórias 
que evocavam, como pela apresentação que conferiam. Enfim, vestígios de um trabalho ímpar, com uma inegável 
projecção tanto nos Associados como no exterior. 

Nesse local, dizia, foi-me facultado o acesso à única documentação que se encontrou: um Livro de Actas 
da Assembleia Geral até Maio de 1963 e outro Livro com os Actos de Posse até Maio de 1988. Quanto às Actas da 
Direcção, nenhum sinal. A segunda diligência que fiz foi por escrito, enviada pelo Correio Registado com aviso de 
recepção para a DIRECÇÃO DA ACAPO e à qual não obtive qualquer resposta. 

Registo-a neste livro para que conste e para que o meu interlocutor faça a sua avaliação. 

Exmo. Sr. José Gaspar Arruda 
Presidente da Direcção Nacional da ACAPO 

Eu, Dalila de Jesus Guerrinha, filha de Joaquim Guerrinha, cego fundador da ex- Liga de Cegos “João de Deus” e 
falecido em 1976, venho solicitar que me seja disponibilizada informação relativa a esta Instituição, bem como, à ex- 
Associação de Beneficência “Louis Braille”, com o objectivo de incluir informações que considero fundamentais, num livro 
que pretendo publicar sobre o meu Pai, no âmbito do ANO EUROPEU DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. Especifico: 

▪ Actas da Direcção da ex- Liga de Cegos “João de Deus” relativas à sua fundação e às habituais festividades do seu 
aniversário, em 23 de Julho; 

▪ Actas da Direcção da ex- Associação de Beneficência “Louis Braille”, que apresentem o Regulamento dos Jogos 
Florais de 1968, com a discriminação dos temas, dos prémios e dos respectivos vencedores. 

Creio que sendo a ACAPO a herdeira histórica e fiel depositária de toda a documentação respeitante às duas 
Associações em referência, poderá dar-me a resposta que há muito, em vão, procuro. 

Nesse sentido, solicito de V. Exa. uma informação escrita, clara e circunstanciada, sobre esta minha petição e em 
que local poderei, eventualmente, consultar o material que me disponibilizará. 

Aguardando a vossa resposta, e sem outro assunto de momento, 

subscrevo-me com os meus melhores cumprimentos, 

Dalila Guerrinha 

Lisboa, 09 de Outubro de 2003 

Face às circunstâncias, os únicos documentos escritos onde encontrei referências à Liga foram as tais 
Actas da Assembleia Geral e a conhecida Monografia feita por meu Pai sobre a Associação “Louis Braille”. 

Assim, pude constatar que as Assembleias Gerais decorreram em diversos locais, a saber: Museu João de 
Deus, já referido; R. Castilho, Sede do Grupo Onomástico “Os Josés de Portugal”; em 1956, na R. Eugénio dos 
Santos e, a partir de Maio de 1957, na Sede. Uma vez, porém, que vem a talhe de foice, reconstituam-se as 
diferentes moradas da Liga, primeiro as provisórias: depois da R. do Telhal, passou para um escritório na R. do 
Crucifixo, donde seguiu para a R. Eugénio dos Santos nº 153-1º, hoje Portas de Santo Antão, até que Joaquim 
Guerrinha, que a si próprio não dava descanso enquanto não encontrasse uma sede à altura, teve a felicidade de 
descobrir instalações adequadas e definitivas que passaram a ser, ainda em 1955, a Sede fixa da Liga de Cegos 
“João de Deus” na conhecida artéria lisboeta, R. de Santa Marta, Nº 46-2º. 

“O senhor António José Fernandes (…) terminou as suas considerações acentuando que a Direcção, depois dos 
grandes esforços para mobilar a Sede, só agora estava apta a empreender uma propaganda mais activa, tanto mais que, até 
Agosto findo, esse pensamento era um sonho por a Colectividade não possuir instalações condignas. (…) O senhor Joaquim 
Guerrinha teceu algumas considerações alusivas ao assunto.” 

ACTA Nº 5, 8. 3. 1956, R. EUGÉNIO DOS SANTOS 

Joaquim Guerrinha manteve-se na Direcção, no cargo de Secretário Activo até 23 de Abril de 1954. 
Nessa reunião, como consta da Acta: 
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“… o Sr. António José Fernandes, em nome individual e do Conselho Fiscal de que fazia parte, teve palavras de 
reconhecimento para os Srs: Dr. José Formosinho Sanches, Joaquim Folgado e Joaquim Guerrinha. Justificando a razão dos 
votos de louvor pelo Conselho Fiscal, o Senhor Presidente, concordando plenamente com os votos de louvor atribuídos a 
Joaquim Guerrinha e Joaquim Folgado, considera descabida a homenagem que lhe é tributada.” 

Registo, extraindo da mesma acta, a resposta de Joaquim Guerrinha: 

“Joaquim Guerrinha declarou nada mais ter feito que o seu dever, visto os cegos terem estrita obrigação de 
trabalhar naquilo que é deles e que se afastava da Direcção por motivos imperiosos, na esperança de que o seu substituto 
cumprisse mais e melhor.” 

Também por essa reunião se fica a saber que JOAQUIM GUERRINHA sai da Direcção mas toma assento 
na Mesa da Assembleia Geral, na qualidade de Secretário Activo, cargo que mantém até 12 de Março de 1959, 
sem que nas Actas tenha justificado a sua saída. Presumo que, nessa ocasião, o meu Pai tenha preenchido a vaga de 
Chefe da Secretaria, em substituição de Joaquim Folgado que ocupava esse lugar desde 1954. Não tenho certeza de  
datas, mas recordo-me da morte prematura deste senhor. De facto, nesse mesmo ano, em 27 de Agosto, tem lugar 
uma Assembleia Geral Extraordinária, para eleição de novos Corpos Gerentes, onde o seu nome já não é 
referenciado na qualidade de Chefe da Secretaria. 

Portanto, sem garantias absolutas que, aliás, só as desaparecidas Actas da Direcção esclareceriam, 
JOAQUIM GUERRINHA terá ocupado o cargo de CHEFE DA SECRETARIA da LIGA DE CEGOS “JOÃO DE 
DEUS”desde 1959 até 1974 e, nesta qualidade, teve sempre lugar, quer nas Reuniões da Direcção quer nas 
Assembleias Gerais, como elo entre a massa associativa e a Direcção. 

Cumprira, assim, desde 1951, vinte e tês anos ao serviço da LIGA! 

Não é demais lembrar aqui, a falta de tempo que houve na investigação de todo o processo que se 
relaciona com a vida de meu Pai e, consequentemente, determinadas situações não puderam ser comprovadas 
através de documento escrito. 

Assim, e para compensar essa lacuna, recolhi até ao limite, depoimentos orais que, de alguma forma, 
confirmassem as minhas palavras e tornassem mais clara, credível e diversificada esta reconstituição, através das 
memórias de vários amigos que começaram a frequentar a Liga alguns anos depois, já na Rua de Santa Marta. Uns, 
ainda antes da década de sessenta; outros a partir de 1963; a maioria desde 1964. 

“Quando saí do Instituto comecei a frequentar a Associação mas depressa optei pela Liga, onde passei a ir 
ocasionalmente, a partir de 1959-60. Claro que conheci o Guerrinha e, desde sempre verifiquei que ele tinha um ascendente 
sobre as pessoas e era respeitado, era uma referência. 

Em termos tiflológicos, o Guerrinha fazia uma corrente muito forte de opinião… ele liderava a ideia LIGA e, nesse 
sentido, tinha muita influência nos destinos da Colectividade. Assisti a vários conflitos profundos de opinião que ele manteve 
com o Sr. Lucas, na qualidade de Vice Presidente da Direcção de 1963 a 1967 e mesmo depois, quando este já era Secretário 
da Mesa da Assembleia Geral. O Guerrinha não desarmava até conseguir o seu objectivo a bem da Liga. 

O Guerrinha era sempre um ponto de partida!” 
DUARTE BALSEIRO, EX-ALUNO DO INSTITUTO BRANCO RODRIGUES 

“Eu comecei a frequentar a Liga antes de 1960, ocasionalmente. Muitas vezes te encontrei lá. Estavas com o teu 
Pai. Terias uns treze para catorze anos. O teu Pai?… Era uma presença inolvidável! Conversava muito comigo. Um grande 
amigo que não se esquece.” 

MARIA AMÁLIA DOS SANTOS, EX-ALUNA DA ESCOLA CASTILHO 

“Eu comecei a trabalhar na LIGA no sector das gravações em 1960-61. Eu entrava cedo e quando o Sr. Guerrinha 
chegava, toda a gente se apercebia. Era muito alegre, fazia umas grandes saudações e depois ia ter comigo ao Gabinete e 
conversávamos muito. Tinha um coração de ouro.” 

MERCEDES GUERREIRO MARTINS, EX-ALUNA DA ESCOLA CASTILHO 

“Conheci o Sr. Guerrinha em Agosto de 1963. Era muito alegre, muito simples, sempre disponível para atender os 
associados… de abordagem fraternal. Sim, inegavelmente ele era o cérebro da Liga. O Dr. Bobone (Presidente) praticamente 
só dialogava com ele.” 

ISIDRO DA EIRA RODRIGUES, EX-ALUNO DO INSTITUTO BRANCO RODRIGUES 

“No ano de 1963-64 comecei a frequentar a Liga. Ia raras vezes, mas recordo um episódio curioso dos primeiros 
contactos que tive com o teu Pai ainda nesse ano e foi assim que passei a conhecê-lo: 

Eu deixara o Conservatório no final do ano lectivo anterior e, um grupo de jovens amigos, tudo malta fresquinha 
saída recentemente das Escolas B. Rodrigues e A. F. de Castilho, resolveu organizar uma festa para se conseguir o dinheiro 
necessário para o meu diploma do Curso Superior de Piano. A propósito deste assunto, numa das conversas em que o teu Pai 
estaria presente ou se teria associado mesmo a tão gentil ideia que, ainda hoje me sensibiliza, disse ele que também fora aluno 
do Prof. Varella Cid. Manifestei espontaneamente a minha surpresa, quando reconheci estar então na presença do tal GUERRINHA 
tão falado nas nossas aulas como exemplo de um aluno excepcional e inesquecível. Rimo-nos, claro, ou melhor, eu ter-me-ia rido, e o 
teu Pai, vaidoso naturalmente, soltou uma das suas habituais gargalhadas bem em Ah! tão sonora, quanto expressiva, apertando ao 
mesmo tempo as minhas mãos nas suas, carinhosamente. Saudades! 

Outros momentos e muitas atenções que não é fácil esquecer, eu poderia referir aqui. Fique apenas o registo de muita 
gratidão da minha parte.” 

AIDA BRUNO COELHO, EX-ALUNA DA ESCOLA CASTILHO 
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Após este curto mas expressivo retrato de meu Pai, obtido através de conversas informais, analisemos 
então uma das facetas mais dinâmicas da Liga, aliás, aquela que marcava a diferença e que lhe conferia, até pela 
dependência do Ministério da Educação, a assunção de responsabilidades de cariz intelectual, situação inédita até à 
data em qualquer Colectividade de cunho tiflológico, o que de facto se pode ler, aqui e ali nas tais Actas da 
Assembleia Geral. Cite-se um pequeno fragmento da 3ª Acta, relativa ao ano de 1954 onde, na alínea b) de uma 
Proposta da Direcção que fora levada à Assembleia Geral, se pode ler: 

“b) Considerando que a Liga é uma colectividade de carácter educacional e não assistencial; (…)” 

A Liga perseguia assim um caminho de expansão cultural, diariamente acentuado pela presença de um 
grupo razoável de jovens saídos das Escolas, uns com Cursos Superiores, outros com expectativas de frequentarem 
a Faculdade, outros mesmo a frequentá-la. Os interesses destes sócios catalogavam-se, portanto, numa área de 
acção específica e era fundamental que a Colectividade estivesse à altura de dar essa resposta, num estímulo mútuo 
e constante, gerador de alternativas e de soluções. 

Joaquim Guerrinha, não só por iniciativa própria mas também no desempenho das suas funções e mercê 
da sua muita experiência, procurava ir de encontro às várias realidades, liderando, de facto, como dizia Duarte 
Balseiro, a ideia “Liga”, sendo o porta-voz das angústias, necessidades e sucessos dos associados junto da 
Direcção e, por outro lado, o veículo das decisões e o motor da execução. 

“Nos primeiros anos da década de sessenta eu fazia parte da Direcção da Braille. Ia ocasionalmente à Liga e lá 
encontrava malta conhecida, o que me fazia voltar mais vezes… até passar a ter uma presença assídua. Eu via o Sr. 
Guerrinha como um verdadeiro assessor da Direcção. Era ele que organizava as pastas de todos os assuntos a serem tratados 
nas reuniões da Direcção e de lá trazia igualmente todas as orientações que punha em execução.” 

MAMUEL MARQUES, EX-ALUNO DO INSTITUTO BRANCO RODRIGUES 

“O Sr. Guerrinha era uma pessoa de uma dedicação tal que, sem ele a Liga nunca teria atingido os níveis que 
atingiu.” 

EMÍLIO CAETANO SERRA, EX-ALUNO DO INSTITUTO BRANCO RODRIGUES 

O próprio Joaquim Guerrinha, na sua Conferência “O PAPEL DAS ASSOCIAÇÕES E A ACÇÃO DAS 
ESCOLAS”, 1969, no Simpósio SOBRE OS PROBLEMAS DA CEGUEIRA, aborda, numa pequena síntese, esta 
questão nuclear da cultura e de que modo a Liga põe em prática um plano de formação: 

“As Associações, criadas inicialmente para ajudar os Sócios Cegos necessitados, em todos os seus problemas 
vitais, têm sido como que forçadas a substituir a acção escolar nos cursos secundários, assumindo graves compromissos 
financeiros, o que as coloca em sérios apuros. 

Na LIGA DE CEGOS “JOÃO DE DEUS” dá-se a primazia aos professores Cegos, o que lhes dá a oportunidade de 
provar a sua capacidade para o MAGISTÉRIO.” 

“No ano lectivo de 1964-65 leccionei na Liga o Ensino Primário, uma vez que tinha esse Diploma e, a partir de 
1965, passei a leccionar também Português e Francês no então 1º Ciclo. A partir de 1966, o ANTÓNIO NUNES assumiu o 
Português.” 

AIDA COELHO 

“Em 1964-65 dei aulas de Geografia e posteriormente acumulei com Ciências da Natureza.” (2º Ciclo). Lembro-
me que o JOSÉ BAIÃO leccionava Matemática do 1º Ciclo.” 

ISIDRO RODRIGUES 

“Eu fui durante vários anos o Professor de Matemática do 2º Ciclo.” 
JOSÉ BAPTISTA 

“Leccionei a disciplina de Inglês no 2º Ciclo durante algum tempo.” 
M. AMÁLIA SANTOS 

“Leccionei Filosofia (antigo 7º Ano) de 1965 a 1968. Só interrompi porque fui colocado no Liceu da Guarda.” 

DUARTE BALSEIRO 

“Durante algum meses ainda dei aulas de Francês no 2º Ciclo.” 
MANUEL MARQUES 

“Dei aulas de HISTÓRIA no 2º Ciclo, mas não me recordo se foi mais do que um ano lectivo.” 
EMÍLIO SERRA 

De facto, esta iniciativa de proporcionar aos Associados a frequência dos Cursos Secundários, em que 
muitos deles eram professores numas matérias e alunos noutras, respondia às solicitações mais prementes dos 
estudantes. Eram as chamadas SALAS DE ESTUDO, uma outra alínea do progresso cultural da Liga, tudo 
contribuindo no seu conjunto, para que, de um modo geral, todos se sentissem em casa e… JOAQUIM 
GUERRINHA, naturalmente, via com orgulho e com uma consoladora alegria interior cumprirem-se, no dia-a-dia, 
as suas mais profundas expectativas, consciente, embora e, por experiência própria, de que nenhuma actividade 
intelectual se adquire impunemente. 

Pode dizer-se, sem exageros de sentimentalismos piegas, que ele amava a Liga com verdadeiro amor de 
Pai. Dizia-me frequentemente, como forma de justificar o seu apego, a sua dedicação extra-horários, a sua luta 
constante para valorizar a pessoa cega e para anular pequenos mal-entendidos do quotidiano, a fim de que nada 
pudesse profanar a imagem daquela Casa: 

“A Liga é a minha filha mais nova!” 
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Não estarei longe da verdade se afirmar que Joaquim Guerrinha deixava escoar também esse amor 
paternal através das suas mãos, em calorosos e cordiais cumprimentos, às vezes mesmo envolvendo um grupo num 
amplexo, ou ainda pegando ao colo a rapaziada e fazendo acompanhar o seu gesto de uma espécie de imprecação 
ao jeito dos deuses do Olimpo, quase onomatopaica, pelo esforço reflectido: 

“– COM SEISCENTOS MILHÕES DE RRRA---IOS!!” 

Por outro lado, a tarefa de gerir, criar e recriar não precisa nem deve ser um acto espontâneo, isto é, deve 
apoiar-se em referências que, eventualmente, possam trazer algumas achegas a um processo de construção, sempre 
em aberto. É neste sentido que JOAQUIM GUERRINHA, indigitado pela Direcção e, no âmbito das suas 
preocupações tiflófilas e tiflológicas, se desloca ao Porto, no Verão de 1964, aproveitando para o efeito a 
companhia de seu filho Carlos que, em destacamento na Guiné, estava, na ocasião, em gozo de férias na Metrópole. 

Pela primeira vez, JOAQUIM GUERRINHA, cinquenta e um anos, recebe o seu baptismo de ar, tirando 
partido de um Voo Doméstico. 

“No Instituto S. Manuel, que visitei há cinco anos, (…). Sou obrigado a confessar, sem relutância, seja dito, que 
fiquei encantado com o que lá observei, tanto nas aulas, como no Centro de Produção do Livro para o Cego. 

Visitei igualmente a ASSOCIAÇÃO DOS CEGOS DO NORTE DE PORTUGAL, (criada cinco anos mais tarde do 
que a Liga de Cegos “João de Deus”, portanto em 1956) não me restando qualquer dúvida sobre a vantagem da sua 
existência, pois mais nada havia no NORTE que ajudasse CEGOS.” 

“O PAPEL DAS ASSOCIAÇÕES E A ACÇAO DAS ESCOLAS”J. G., 1969 

No seu regresso, terá conferenciado com a Direcção e, provavelmente, como é norma nestes casos, terá 
feito um Relatório circunstanciado daquilo que observara e, em conjunto com aqueles dirigentes, é provável que 
tenham adaptado ao “modus faciendi” da Liga alguns pormenores de circunstância. 

____________________________________________________ 

Mas, voltando à dinâmica cultural da Liga de Cegos “João de Deus”, as Salas de Estudo não eram as 
únicas manifestações didácticas que tinham lugar nas suas instalações. Muito antes de 1964-65, já os jovens com 
interesses em determinadas áreas se reuniam e contratavam professores particulares a quem pagavam, encontrando 
numa das muitas salas da Colectividade um espaço de acolhimento, de concentração e de silêncio, onde se podia 
trabalhar o intelecto. 

De entre os vários professores que ocuparam este espaço, cite-se a Drª MARIA DE LOURDES 
SARAIVA,66 excelente professora de Literatura Portuguesa, que permitiu a gravação das suas aulas. 

Falando, agora, em termos de voluntariado, não posso deixar de referir aqui a presença de uma ilustre 
Senhora que, durante anos dedicou muito do seu tempo à Liga, ensinando voluntariamente a disciplina de INGLÊS 
a várias gerações de alunos. 

Trata-se da Senhora Dona FERNANDA SAMPAIO,67 senhora de rara cultura, simplicidade, dinamismo e 
grande dedicação à causa tiflófila. Esta Senhora conversava muito com o meu Pai, admirava-se com a sua 
extraordinária pujança, reconhecia-lhe o mérito e incentivava-o a que prosseguisse na sua luta, pois que um dia 
seria justamente reconhecida. 

Por outro lado, para suprir a falta do livro em Braille, organizara-se um sector de gravações ao serviço 
dos alunos interessados. Recorrera-se ao voluntariado, quer através de apelos nos meios de comunicação, quer pela 
movimentação de amigos, colegas e conhecidos dos interessados. Nascera assim o suporte AUDIO. 

Eu própria gravei horas a fio de fitas magnéticas e, quando me entusiasmava ou era muito urgente, 
transpunha para casa essa tarefa, para mim aliciante. Também beneficiei como aluna das Salas de Estudo da Liga e 
cheguei a leccionar a disciplina de Literatura Portuguesa. 

“Eu frequentava as Salas de Estudo da Liga e era aluna da Dalila em Literatura Portuguesa. Lembro-me muito 
bem que, por solicitação do seu Pai, gravei um Conto e alguns textos didácticos para os estudantes, antes ou depois das 
minhas aulas. O Sr. Guerrinha era muito simpático e muito comunicativo. Fi-lo sempre com muito prazer.” 

MARIA RITA GRAÇA 

JOAQUIM GUERRINHA, entusiasta por natureza, também se inscreveu nas Salas de Estudo da Liga. 
Dava assim cumprimento às suas aspirações da juventude – frequentar o Ensino Liceal, o que no Instituto 

Branco Rodrigues vira negado e até escarnecido. 
Os alunos deficientes visuais realizavam habitualmente os seus exames no Liceu Passos Manuel e 

Guerrinha foi mais um que por lá passou. Aí, uma Equipa de Professores era indigitada para dar apoio. Recolhi o 
testemunho de uma dessas professoras, com quem mais tarde me vim a cruzar no meu percurso pedagógico. 

“O Sr. Guerrinha era espectacular. Eu é que estava nervosa, por não saber exactamente o que me era exigido e, 
então, era ele que me punha à vontade. Era muito engraçado! Tinha muito espírito! 

MARIA DE SÃO JOSÉ 

E, com toda a simplicidade que o caracterizava, este homem que, no seu tempo fizera com distinção todas 
as disciplinas literárias impostas para o acesso ao Conservatório, mas que não davam equivalência ao Liceu, ele 
mesmo, possuidor de uma vastíssima cultura, com um fantástico poder expositivo, com apreciáveis dotes de escrita 
e com uma extraordinária ginástica mental, é um dos discentes que, em Outubro de 1967, com 54 anos, dá início a 
uma nova fase da sua vida, com a mesma disponibilidade da criança que aguarda, impaciente, que a levem à 
Escola. 

 
66 esposa do conhecido historiador Dr. José Hermano Saraiva. 
67 Refira-se, por curiosidade, que esta Senhora, já falecida, era a Mãe do actual Presidente da República. 
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Na Entrevista que se segue, inserida no 17ºANIVERSÁRIO DA LIGA, Joaquim Guerrinha, sem 
desvendar ao Repórter do DIÁRIO POPULAR todo o seu imenso potencial de cultura, deixa que o Jornalista, 
desprevenido, escreva esta frase singela que, a quem o conheça, provocaria riso abundante: 

“Joaquim Guerrinha ,  de 55 anos,  (…) começou a estudar o ano passado. (…)”  

O S  C E G O S  Q U E R E M  
Q U E  O S  E N S I N E M  A  D E S E N H A R  

Anseio dos sócios da Liga João de Deus 

Joaquim Guerrinha, de 55 anos, cego desde os 18 
meses. É este homem voluntarioso, com uma estranha 
determinação vincando-lhe a face, que nos recebe. 
Começou a estudar o ano passado. Fez exame do 1.º ciclo e 
dispensou das provas orais. Este ano foi a vez da Secção de 
Letras do 2.º ciclo; também dispensou. Estuda e trabalha: é 
o chefe da secretaria da Liga João de Deus, que comemora 
agora o seu 17.º aniversário. Fala-nos de uma «classe»: a 
dos cegos que querem inserir-se positivamente neste 
mundo, lutar, conquistar os seus direitos e o respeito que 
merecem. 

Em 1951, sete corajosos homens cegos decidiram 
fundar uma associação de beneficência capaz de transmitir 
aos seus companheiros de condição as «armas» por que 
tanto ansiavam: a educação, a cultura. O padrinho da 
instituição - João de Deus - foi um dos primeiros, em 
Portugal, a consagrar o seu esforço a essa causa. 

CC II NN QQ UU EE NN TT AA   CC OO NN TT OO SS   DD EE   QQ UU OO TT II ZZ AA ÇÇ ÃÃ OO   

Estes cegos não querem esmolas. Querem professores, 
salas de aula, livros de estudo. Ali, na rua da Santa Marta, 
funcionam cursos do 1.º, 2.º e 3.º ciclos: os resultados 
obtidos têm sido dos melhores: num ano, 7 dispensas, 
repartidas pelos três ciclos liceais. Dois dos professores 
cegos frequentam, actualmente, cursos superiores: um 
licencia-se agora em Filologia Germânica, o outro é aluno 
do 3.º ano de Filosofia. 

De onde vem o dinheiro para estas iniciativas? A Liga 
realiza anualmente um sorteio próprio e, eventualmente, 
vários com a colaboração de diversas entidades. 

A quotização dos sócios anda à volta de 50 contos, mas 
a renda das suas instalações totaliza um pouco mais do que 
essa quantia. O trabalho essencial é o gravar e copiar 
livros didácticos. 

O preço da transcrição de um livro para Braille é quase 
fabuloso. A «História Geral da Civilização», adoptada para 
o 6.º ano dos liceus, custou cerca de 1700$00. Foi necessário 
pagar mil escudos pela transcrição, comprar grandes folhas 
de papel – e o «voluntário» que dita presta gratuitamente a 
sua colaboração. Certas obras, absolutamente 
indispensáveis, chegam a custar 14 mil escudos. Obras que o 
indivíduo que não é cego pode obter por uma centésima 
parte desse preço. A Biblioteca da Liga tem cerca de 1100 
volumes. Grande parte deve-se à generosidade da 
«Fundação do Livro para o Cego» (Brasil) e do «Centro de 
Produção do Livro para o Cego», do Porto. 

OO   VV AA LL OO RR   DD EE   UU MM AA   FF RR AA SS EE   

Joaquim Guerrinha esperava alguma coisa de muito 
importante: uma nova máquina capaz de substituir as de seis 
sinais, mais morosas, menos perfeitas. A moderna máquina 
de transcrição possui 63 sinais diferentes, aptos à 
reprodução de números, de letras e de notas de música. A 
ambição, confessada, do nosso entrevistado é dotar a Liga de 
5 ou 6 dessas máquinas. 

Na sala onde somos recebidos, um dístico esclarecedor: 

««LLEEMMBBRREE--SSEE  DDEE  QQUUEE,,  AATTRRAAVVÉÉSS  DDOO  TTRRAABBAALLHHOO,,  
OO  CCEEGGOO  PPOODDEE  OOMMBBRREEAARR  CCOOMM  OOSS  QQUUEE  VVÊÊEEMM!!»»  

Joaquim Guerrinha conhece profundamente o conteúdo 
dessa frase. Mas sabe, também, das imensas dificuldades 
com que se defronta um cego. Dificuldades em que um 
homem normal nunca pensou: 

“– Uma das vezes que sofri mais foi num jantar de 
cerimónia. Vi lá garfos para uma coisa, facas para outra. O 
remédio foi limitar-me a não comer”. 

O cego quer saber tudo, quer fazer tudo: 
Precisamos de psicólogos, de professores de ginástica 

rítmica, de aprender a desenhar. Hoje há crianças cegas que 
desenham. Os cegos querem que os ensinem a desenhar.” 

DIÁRIO POPULAR, 19. 07. 1968, Pág. 15 

Uma outra luta sempre presente nas ambições que JOAQUIM GUERRINHA tinha para com a Liga, quer 
em nome individual, quer expressando o querer da Direcção, era a tentativa, infelizmente vã, de conseguir, pela 
sensibilização das entidades oficiais, a necessidade de uma Sede em terreno e edifício próprio, a fim de que os 
objectivos da Instituição pudessem vir a ter um outro alcance. Ao investigar, nos Jornais, as datas próximas do 
Aniversário da Colectividade, surgiu a notícia que confirma aquele sonho antigo de meu Pai. 

A  LI G A  DE  C EG O S  « J O ÃO  DE  D E US »  

ASPIRA OBTENÇÃO DE SUBSÍDIOS 
E INSTALAÇÕES EM EDIFÍCIO PRÓPRIO 

Ontem à tarde, em reunião promovida pela Liga de 
Cegos «João de Deus», na sua sede, na Rua de Santa 
Marta, 46-2.º, os Srs. Dr. José Pinto Taborda Castelo 
Branco e Joaquim Guerrinha, respectivamente Vice-
presidente da Direcção e Chefe da Secretaria, expuseram 
aos representantes dos órgãos de informação os objectivos 
e as aspirações daquela Associação. 

A Liga de Cegos «João de Deus» está a promover uma 
notável obra de assistência aos seus associados, 
ministrando-lhes ensino primário e secundário e 
atribuindo-lhes subsídios, nos casos de pobreza, morte, 
invalidez, etc. 

Desde 1965 que se desenvolvem os cursos de ensino 
liceal, nos quais a Liga despende cerca de noventa contos 
por ano. Mas a necessidade de utilizar livros escritos no 
sistema «Braille» (para uso dos invisuais) cria obstáculos 
aos cursos pela dificuldade de obter as referidas obras 
didácticas: um livro serve para vários alunos. 

No entanto, a Biblioteca Braille desta Associação dispõe 
de 1200 volumes, quase todos de carácter didáctico. 

A Liga de Cegos «João de Deus» vive da quotização dos 
seus associados e dos sorteios. Dispõe de 211 sócios e de 
1090 protectores. A quotização destes elementos não atinge o 
total de cinquenta contos. 

Ora, esta prestimosa Associação necessita de edifício 
próprio, com instalações adequadas ao ensino escolar e de 
Artes e Ofícios que promovam a reabilitação social dos 
invisuais. 

Bastará que a Câmara Municipal se digne ceder-lhe um 
terreno. Os cegos, que estão cada vez mais a abandonar a 
aprendizagem da Música, querem ser úteis em empregar a 
sua actividade em outras profissões adequadas, como seja 
telefonistas, dactilógrafos e todas aquelas que exijam 
sensibilidade táctil e acuidade auditiva. 

Para tudo isto serão necessários subsídios. Os cegos 
apelam para quem de direito. E afinal os problemas dos 
deficientes pertencem a todos nós. 

REPÚBLICA, 22. 07.1969, Pág. 11 
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No domínio das fontes de receita, os SORTEIOS não podem deixar de ser aqui referidos, já que 
JOAQUIM GUERRINHA foi o seu genial arquitecto, transpondo mais uma vez para a Liga a experiência que 
trazia da Associação, melhorando-a, naturalmente. 

Tudo concebia ao pormenor, por forma a que nada faltasse e fiscalizava os trabalhos, estimulando as 
vendas e promovendo prémios para os vendedores imbatíveis. Contribuiu também para que se modificasse um 
pouco aquele tão característico tom de “choradeira” na publicidade feita nas Camionetas do Sorteio, convertendo 
essa lamúria, em fórmulas didácticas para a Sociedade. “Ajudai os Cèguinhos!” passou a ser substituído por 
expressões como “O Cego precisa de ser ajudado! Colaborai na sua educação! ... 

“Entrega de prémios aos três cegos que mais bilhetes venderam no último Sorteio: O Senhor Presidente entregou o 
primeiro, de quinhentos escudos, à consócia Deolinda Secretário Amorim, pela sua venda de dezasseis mil e quatrocentos 
bilhetes. O segundo prémio (…)” 

ACTA Nº 3, 23.. 4.1954, RUA CASTILHO 

A propósito dos Sorteios muitas histórias terão acontecido que, uma vez recordadas, fariam as delícias de 
muitos. Não posso, no entanto, deixar de referir uma delas, parcialmente presenciada pelo Dr. Duarte Balseiro que, 
espontaneamente, a contou para mim, porque reflecte a verdadeira alma de meu Pai: 

“Uma tarde apareceu alguém na Liga que, arrogantemente, dizia reivindicar um Prémio do Sorteio. 
O Guerrinha falou demoradamente com a pessoa para tentar compreender a razão de tanta agressividade e 

percebeu que o homem precisava de dinheiro. Fez-lhe um grande discurso com exemplos vivos, tudo na base da confiança que 
pode gerar-se entre as pessoas, ofereceu-lhe uma quantia e fê-lo prometer que regressaria para pagar. 

Um dia, o homem voltou para resgatar a sua dívida e disse ao Guerrinha: 

– O meu contacto consigo modificou-me! Tornei-me num homem de bem! 

E confessou que a sua intenção primeira era fazer desacatos, exigir dinheiro, enfim, criar mau ambiente, pois não 
vinha por bem. 

O Guerrinha era assim. Um homem autêntico, marcando o seu dia com actos generosos. Fomos muito amigos. Ele 
era amado por muitos e temido por outros.” 

Naturalmente, esta conversão do homem sensibilizara Guerrinha e, a pouco e pouco, uma doce paz 
interior tê-lo-á invadido… Oportunamente, ao contar o episódio ao amigo Duarte, terão ambos encontrado motivo 
mais do que suficiente para “comemorar” com uns “bagacinhos”. 

Mas, o retrato da Liga não ficaria perfeito se não fossem referidas as festas. 
Os espectaculares Bailes de Carnaval ficaram na memória de todos. Guerrinha era um dos principais 

dinamizadores. Ninguém conseguia resistir-lhe e eu própria me lembro de, várias vezes, ir com a malta chamar o 
meu Pai para que o baile se animasse, quando estava a ficar muito apagado. 

Enfim, aquela década de sessenta trouxe à Liga sangue novo, uma geração com interesse, solidária, 
amiga, autêntica, entrosada no mundo da cultura, o que ajudou, de facto, a formar e a consolidar no íntimo de meu 
Pai a ideia LIGA, qual Orquestra em que todos os Músicos se sintonizam. 

Foram momentos inesquecíveis que, de uma forma ou de outra, a todos tocou e marcou pela vida fora! 
As festas do aniversário, a 23 de Julho, época muito característica, era marcada sempre por diversas 

iniciativas que traziam à Colectividade pessoas da vida política, social, intelectual ou artística. Por exemplo, o 
Sexteto de Artistas Cegos actuou na Liga provavelmente no ano de 1963, a que se refere a tal fotografia não datada, 
como já tive oportunidade de referir no Capítulo 10. 

Apenas Manuel Marques se lembra desta actuação, ele que já frequentava a Casa antes de 1964. 

“Lembro-me perfeitamente dessa Audição. Terá sido em 1963. O teu Pai até me pediu para eu da uma pequena 
afinação ao Piano.” 

Mais uma vez, por falta das Actas da Direcção, recorri aos Jornais, ano a ano e encontrei o anúncio dessas 
comemorações. Recordo-me que era sempre o meu Pai que se encarregava dessa formalidade, de redigir a notícia e 
enviá-la para a redacção de um ou mais periódicos e, simples como era, nunca destacava o seu nome, mesmo 
quando se disponibilizava a fazer uma Palestra. Apenas lhe interessava valorizar a Liga pelo convite feito a pessoas 
com projecção na Sociedade. Como exemplo dessa omissão, cito o 18º e o 23º Aniversários da Liga, 
respectivamente em 1969 e 1974, onde JOAQUIM GUERRINHA foi Conferencista. Pelo menos nestes anos, 
há testemunhos efectivos das suas Palestras: 

1969 – HISTÓRIA DA LIGA DE CEGOS “JOÃO DE DEUS” DESDE A SUA FUNDAÇÃO 
1974 – BRANCO RODRIGUES E A SUA OBRA 

Contudo, eu estou absolutamente certa de que muito mais vezes o meu Pai tenha feito parte do Programa 
dessas festividades, intervindo com Conferências várias. Recordo que a sua presença na MESA era constante e 
indispensável. 

Quase sempre era incumbido de apresentar os Conferencistas, tendo ficado uma Foto de recordação. 
Por ela, percebe-se também que Guerrinha tentava, com muita dificuldade, adaptar-se a uma prótese 

dentária, experiência vã que depressa abandonou, pronunciando as suas últimas palestras, totalmente desdentado. 
Segue-se um pequeno painel com informação dispersa, publicada na Imprensa, a anunciar alguns 

programas das festas de aniversário. Por vezes, o texto repete-se em dias sucessivos. 
Por exemplo, de 1963 há quatro notícias que me dispensei de reproduzir: 
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O  6 º  A N I V E R S Á R I O  
DA LIGA DE CEGOS 

“JOÃO DE DEUS” 

Para comemorar o 6º aniversário da 
sua fundação, a Liga de Cegos “João de 
Deus” promove, depois de amanhã, às 21 
e 30, na sua sede, uma sessão solene, a 
que se seguirá um beberete. 

DIÁRIO DE LISBOA, 21.07.1957, DOMINGO, Pág.14 

 

O  1 2 º  A N I V E R S Á R I O  
DA LIGA DE CEGOS “JOÃO DE DEUS” 

A Liga de Cegos “João de Deus”, Instituição de 
Beneficência a que se deve já uma obra notável, 
completou agora doze anos de actividade. Em 
obediência ao programa comemorativo, os 
Directores da Liga, acompanhados por numerosos 
sócios, benfeitores e beneficiários, ouviram missa 
na Igreja dos Jerónimos por alma de João de Deus 
e estiveram depois na Sala do Capítulo, em 
romagem ao túmulo do grande poeta. Pelas treze 
horas, realizou-se na Sede da Liga um almoço de 
confraternização. As comemorações continuam 
amanhã e prolongar-se-ão até 27 do corrente. 

DIÁRIO POPULAR, 21. 07.1963, DOMINGO, Pág.11 

LIGA DE CEGOS “JOÃO DE DEUS” 

No prosseguimento do programa comemorativo do 12º 
aniversário da Liga de Cegos “João de Deus”, efectua-se, 
hoje, pelas dezoito horas, na sua Sede, à Rua de Santa Marta, 
uma sessão solene para inauguração de uma exposição de 
trabalhos manuais executados por invisuais de ambos os sexos. 

Amanhã, pelas 22 horas, o Sr. Prof. Cruz Filipe profere 
uma Conferência subordinada ao tema “João de Deus no  
ensino aos Cegos.” 

DIÁRIO DE LISBOA, 22. 07.1963, SEGUNDA-FEIRA, Pág.11 

LIGA DE CEGOS “JOÃO DE DEUS” 

Em homenagem à Srª D. Dorina de Gouveia 
Nowill, Presidente da Fundação do Livro para o 
Cego no Brasil, que muito tem contribuído para o 
enriquecimento das Bibliotecas literárias e musical 
da Liga de Cegos “João de Deus”, é descerrado o 
seu retrato, esta noite, às 21 e 30, na Sede de Liga 
(Rua de Santa Marta 46-2º) seguindo-se uma 
Conferência pronunciada pelo Sr. Professor 
Albuquerque e Castro, subordinada ao tema 
“Cegos de ontem e de hoje”. 

DIÁRIO DE LISBOA, 23. 07.1964, QUINTA-FEIRA, Pág.18 

O  1 4 º  A N I V E R S Á R I O  
DA LIGA DE CEGOS “JOÃO DE DEUS” 

A Direcção da Liga de Cegos “João de Deus” elaborou 
um vasto Programa para celebrar a passagem do 14º 
aniversário da fundação da prestimosa Colectividade. O 
Programa começa a executar-se depois de amanhã, às 21 e 
30, na sede - R. de Santa Marta Nº 46-2º com uma 
Conferência pelo Sr. Dr. Romeu de Melo, subordinada ao 
tema “Crítica do Progresso”. O conferencista será 
apresentado pelo Sócio Cego Duarte Balseiro, estudante 
universitário. 

As comemorações da fundação da Liga prosseguirão até 
ao dia 29. 

DIÁRIO DE LISBOA, 21. 07.1965, QUARTA-FEIRA, Pág.20 

N A T Á L I A  C O R R E I A  
NA LIGA DE CEGOS “JOÃO DE DEUS” 

Na sede da Liga de Cegos “João de Deus”, Rua de 
Santa Marta 46-2º, decorre amanhã, às 21 e 30, uma noite 
de Poesia, pela poetisa Natália Correia. 

No sábado, às 18 horas, haverá um espectáculo de 
Variedades, seguido de baile abrilhantado pelo Conjunto 
PORTO SANTO. A entrada é livre. 

DIÁRIO DE LISBOA, 24 07.1968, Pág.2 

 

CONFERÊNCIAS 
NA LIGA DE CEGOS “JOÃO DE DEUS” 

Na Liga de Cegos “João de Deus”, profere 
amanhã, às 21 e 30, a sua anunciada Conferência 
sobre a “ACÇÃO DA PEDAGOGIA NO ENSINO” 
o Sr. Dr. João Bénard da Costa. A entrada é livre. 

DIÁRIO DE LISBOA, 21 07.1968, Pág.2 

 

F E S T A  C O M E M O R A T I V A  
D O  X I  A N I V E R S Á R I O  

DA LIGA DE CEGOS “JOÃO DE DEUS” 

Na Sede da Liga de Cegos”João de Deus” realiza-se no 
próximo dia 23, pelas 17.30, uma festa comemorativa do XI 
Aniversário da fundação desta benemérita instituição. Haverá 
uma sessão solene, durante a qual será dada posse a uma 
Comissão de Senhoras que vai procurar obter donativos no 
sentido de se aumentarem as possibilidades económicas da 
Liga, alargando a sua louvável acção. 

Será também inaugurada uma exposição de trabalhos 
feitos por senhoras cegas, assim como uma biblioteca falada. 
Para assistirem a estas cerimónias foram convidados os 
ministros da Saúde e Educação Nacional, o Director-Geral da 
Assistência, o Chefe do Distrito, o Presidente do Município e 
outras individualidades. 

DIÁRIO DE LISBOA, 19. 07.1962, QUARTA-FEIRA, Pág. 12 

LIGA DE CEGOS “JOÃO DE DEUS” 

Iniciam-se depois de amanhã as comemorações do 18º Aniversário da fundação da Liga 
de Cegos “João de Deus”. Às 21 e 30 desse dia, realiza-se na sede da Liga - R. de Santa 
Marta Nº 46-2º uma “Noite de Poesia” dirigida pelo poeta José Carlos Ary dos Santos. 

A entrada é livre. 
REPÚBLICA, 17. 07. 1969, QUINTA-FEIRA, Pág. 8 
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Ao ler e ao registar cada uma destas pequenas notícias, revivi imensos episódios da minha adolescência e 
juventude. Refiro apenas três aspectos: 

O primeiro, tem que ver com a Romagem ao Túmulo de João de Deus, o encontro com os familiares do 
Poeta, a postura de cerimónia que era preciso manter… Eu detestava mas … não tinha como me afastar e desejava 
que tudo acabasse o mais depressa possível. A minha Mãe também ia e o meu Pai discursava sempre. 

Mais tarde, eu já tinha argumentos para me escusar e iam só os meus Pais. 
O segundo caso reporta-se às figuras beneméritas da Liga cujos retratos se descerravam, pelo menos os de 

algumas delas. O meu Pai, ou porque o entendesse ou porque era indigitado para tal, todos os anos fazia o ponto da 
situação, informando o público sobre a abordagem tiflológica de tais pessoas. Era uma parte que eu também 
detestava. 

O terceiro aspecto, os Almoços onde a minha Mãe também comparecia, é que eu gostava. Sentia um 
prazer imenso em servir as pessoas, apercebia-me que o meu Pai sentia orgulho na minha colaboração voluntária e, 
além disso, tornava-me uma pequena estrela! 

Às vezes, esses ALMOÇOS, onde o meu Pai discursava sempre, no início, davam origem a alguns 
excessos Dionisíacos, não só por parte dele como de alguns confrades. 

Deve dizer-se, contudo, que não era apenas naquela confraternização que se respiravam tais vapores 
etílicos, pelo que não podem ficar sem registo algumas passagens da vida associativa. 

Cada um de nós se confronta a todo o momento com a sua dualidade e, talvez por isso, Joaquim 
Guerrinha, no seu lado entusiasta e em sã camaradagem, também fazia jus a “tão preciosos néctares”: bebidas 
brancas, cerveja, cocktails… o que houvesse… 

Alentejano por nascimento e por convicção, prezava absolutamente o convívio e, nessas ocasiões, todos 
os motivos eram propícios a uma adequada comemoração, ou porque festejava um êxito, ou porque confraternizava 
com um amigo, ou por simples entusiasmo ou contrariedade, ou mesmo por um reencontro inesperado… Contudo, 
estas frequentes homenagens a BACO que, nem sempre reprimia, não lhe criavam dependência. 

Mantinha inalteráveis as suas capacidades intelectuais e a lucidez de raciocínio não ficava obnubilada. 
Apenas se vitimizava um pouco, a voz ficava um tanto embrulhada e, na locomoção nunca se desorientava, embora 
fizesse um pêndulo expressivo.  

“Vim para os Estados Unidos por volta de 1960 e nunca vi o teu Pai embriagado. Não digo que não se animasse 
um pouco em dias de festa, mas nada que o alterasse.” 

ERCÍLIA SIMPLÍCIO DE JESUS 

“No ano de 1946 vivi em casa do Tio e nunca o vi beber, a não ser à refeição!” 
MARIA ANTÓNIA CRUZ 

“Desde 1948 a 1952 acompanhei de perto a vida do Ti Guerrinha e nunca me apercebi de que ele bebesse demais.” 

CATARINA CRUZ 

Porém, na tal década de sessenta, eram muitos os motivos para festejar! 
Apesar de tudo, o meu Pai deixava-se sensibilizar pela acção de travagem que eu exercia sobre ele, e não 

eram poucas as vezes, pelos meus pedidos e de minha Mãe, que ele tinha orgulho em manter-se “limpo” como 
costumava dizer. Então, quando eu chegava à Liga, porque nessa época lhe levava o almoço, dizia-me: 

“– Ó Cachopita! Vê lá a que é que cheira! E entreabria a boca para provar que ainda não “tocara no Santo”, 
como dizia minha Mãe. 

  – Hum!... Não cheira a nada, muito bem! Devia ser sempre assim! 

  – Então, cá o velhote não merece nada?! 

  – Merece um beijinho! 

  – Então, venha daí uma carrada de beijinhos!” 

Claro que eu aproveitava logo a oportunidade para lhe falar ao coração, fazendo-lhe ver que devia evitar 
essas confraternizações pois a sua saúde beneficiaria com isso, não magoava a minha Mãe e não daria oportunidade 
a que outros o desautorizassem, ao que me respondia, tentando justificar esta sua fraqueza: 

“Tens muita razão, minha querida! Sabes?… O espírito quer ser forte, mas a carne é fraca e… de boas intenções 
está o inferno cheio! Um dia compreenderás melhor esta luta que o ser humano tem de travar! 

Quando saí do Instituto e me encontrei sozinho em Lisboa e desamparado, os amigos mais facilmente pagavam um 
copo de vinho do que uma sopa… Depois, a minha vida, no geral, tem sido passada em ambientes associativos, propícios à 
camaradagem, onde se confraternizava habitualmente. Muitas vezes, porém, viviam-se grandes tensões e conflitos internos 
geradores de ansiedade que conduziam, também, a um consumo de bebidas, para aliviar. 

Por outro lado, fui forçado a tocar de noite em Bares e aí, tornava-se quase impossível rejeitar a oferta de bebidas 
que os clientes faziam aos Músicos. Dava má imagem! Eram ambientes muito viciados pelo fumo e pela bebida e, qualquer 
um, não é de ferro!... Depois, deixei-me disso e passei a recusar sistematicamente. 

Então e agora … o velhote não tem perdão?!” 

Dava-lhe, evidentemente, todo o perdão, embora eu não lho confessasse. Se nessa altura, porém, eu já 
tivesse um conhecimento aprofundado do seu percurso místico, creio que o teria reencaminhado para esses centros 
de oração dinâmica, onde, por certo, meu Pai, tocado pela PRESENÇA SUPREMA, reencontraria o equilíbrio 
perdido, porque, na realidade, ele nunca se desligara interiormente dessa força mística que o absorvia nos 
momentos de silêncio que, diariamente, procurava. Mas, em grupo, deixava-se galvanizar facilmente. 



 107 

Também prova a sua não dependência o facto de meu Pai ter aderido voluntariamente a uma proposta de 
minha Mãe, no sentido de fazerem ambos uma cura alimentar. Consultaram os dois um médico naturista, o DR 
ADRIANO DE OLIVEIRA, por volta de 1968 e deram assim início a um tratamento, que se limitava, para limpeza 
do organismo, a dez dias de sumos de fruta, seguido de outros tantos dias de caldo de legumes, após o que 
iniciaram refeições muito controladas, que o meu Pai respeitou durante três meses. 

Mais tarde, já em 1975, reformado e em casa, até prescindia do tradicional copo de vinho à refeição. 
Encerro este assunto com uma referência que se torna oportuna, depois de lidos os destaques jornalísticos 

sobre os Aniversários da Liga. 
JOSÉ CARLOS ARY DOS SANTOS, em 1969, dinamizou na Liga uma Sessão de Poesia. Eram ambos 

amigos e o meu Pai tinha uma quase veneração por esse Poeta boémio. 
Talvez por isso, ocasionalmente num serão, creio que no início de 2004, eu tenha dado particular atenção 

a um Programa de uma televisão estatal em que se fazia a Biografia de Ary dos Santos. Extraí a seguinte frase: 

“José Carlos Ary dos Santos bebia imoderadamente, quando gregário ou desacompanhado.” 

Joaquim Guerrinha, por vezes, bebia imoderadamente mas nunca desacompanhado! 

E, posto que estamos em maré de verdade, há ainda dois assuntos que importa referir nesta Biografia e, 
especificamente no Capítulo que se refere à Liga de Cegos “João de Deus”. 

Cumpria ao meu Pai, na qualidade de Chefe de Secretaria, gerir a Liga em toda a sua amplitude e, para 
esse efeito, tinha a confiança da Direcção. Por ele passavam todas as iniciativas. Desde os Sorteios ao material 
didáctico que a Liga adquiria e vendia aos Sócios, Guerrinha confrontava-se, no dia-a-dia, com um leque de 
variadíssimas situações a que urgia dar resposta imediata. Tudo ele registava e de tudo prestava contas. 

Porém, mercê de uma certa ingenuidade que o caracterizava a par de uma genuína bondade e muita 
sensibilidade ao ouvir os outros, viu-se por diversas vezes forçado a recorrer a dinheiros da Colectividade para 
solucionar problemas emergentes, não só pessoais como de outros associados que, no quotidiano, lhe 
confessavam grandes dificuldades. Pedia-lhes, então, quando a quantia era mais elevada, um documento assinado 
onde se declarava o montante e o compromisso de pagamento. E, ele próprio, conforme podia ia sanando umas 
dívidas, enquanto, por seu mal, outras se impunham. 

O resultado foi que se gerou uma dívida que foi crescendo e que, em 1974, na hora H, atingira um 
montante de cerca de sessenta mil escudos, o que, aliás, me foi confirmado por um Director, em exercício na altura. 
Era bastante para a época. Talvez, muitos dos que contribuíram para avolumar essa dívida, se ainda puderem ler 
este livro, tenham oportunidade de fazer “mea culpa” mesmo que o não exteriorizem. 

Para sanar a tempo esta dívida, Joaquim Guerrinha, pela permanente confiança na Divina Providência que 
tanto o tinha ajudado outrora, já vinha deitando mão a todas as actividades possíveis que lhe prometessem algum 
lucro, para assim poder reparar o prejuízo causado à Liga “João de Deus”. Entretanto, posta a nu a situação, iniciara 
na Colectividade um pagamento mensal de 500$00, quantia acordada com a Direcção, para repor a referida dívida. 

Foi neste contexto que se valeu das FIDES, uma promessa e uma esperança de ganhar dinheiro! Porém, 
como consequências do 25 de Abril, movimento revolucionário que Guerrinha tanto ansiara, esses Títulos ficaram 
congelados na Banca, agravando muito mais a sua situação financeira. 

E sobre este assunto, que é para mim tão doloroso quanto imperativo, não quero deixar de mencionar 
aqui, por vir a propósito, o exemplo de dívida mais grave que o meu Pai deixou por pagar. Refiro-me ao verdadeiro 
golpe final que o abalou sem retorno, assunto que nada tem a ver com a Liga de Cegos “João de Deus”: 

Uma dívida em FIDES a duas senhoras, num total de 686 Unidades que o meu Pai não podia devolver, 
porque uma parte delas, 255 estava congelada na Banca desde o 25 de Abril de 1974, e outra parte existia em casa, 
também em papéis, mas inconvertível em dinheiro, pela mesma razão. A Banca não aceitava até que se 
desbloqueasse todo o processo relativo a quaisquer investimentos. 

No dia 19 de Fevereiro de 1976 o meu Pai recebe um telefonema das referidas senhoras que, 
inconformadas, lhe dirigem palavras tão violentas que jamais abandonaram o seu pensamento e, no dia seguinte, 20 
de Fevereiro, sobre esta mesma questão, o Carteiro é portador de uma Contrafé – intimação judicial, para se 
apresentar poucos dias depois na Polícia Judiciária. 

Foram os dois golpes finais. Horas difíceis e indescritíveis as dessa tarde. Entrara já o dia 21. Pouco 
passava das três horas da manhã e o coração não resiste mais… desfalece sem remédio. 

O problema não acaba aqui mas dispenso-me de dar continuidade ao assunto, porque ultrapassaria os 
limites da Biografia de meu Pai. Direi apenas que nós, a Família, não deixámos sem solução o problema. 
Apresentámo-la mas não foi aceite. 

Ainda no tocante à Liga de Cegos “João de Deus” recolhi o testemunho do já referido Director: 

“Eu entrara como Secretário da Direcção em 1974, em substituição de José Estêvão Mendes Graciano que fora 
empossado em 1973. Acompanhei o caso na altura e recordo-me que, sobre o teu Pai, pesavam responsabilidades que não 
eram só dele. Felizmente, conseguiu demonstrar com documentos e atribuir a seus verdadeiros autores, dois ou três casos com 
montantes elevados. Depois, pequenos empréstimos, material cedido sem pagamento na hora própria, nada disso o Sr. 
Guerrinha quis especificar. Lembro-me que lhe disse: 

– Veja lá, Sr. Guerrinha, tudo o que conseguir provar, abate na sua conta… 
– Deixe lá, Capitão! 68 

 
68 Tratamento familiar, pelo facto daquele Senhor ter representado uma peça de Teatro, intitulada “Capitão de Lanceiros”. 
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A responsabilidade do teu Pai, embora eu não me recorde exactamente, era pouco superior à do Tesoureiro, sendo 
a deste, cinquenta contos. O que posso garantir-te é que ele cumpriu sempre, rigorosamente, todas as prestações até à morte.” 

ISIDRO RODRIGUES 

Confirmo a mágoa que atormentava o meu Pai por não ter podido repor em tempo próprio as suas dívidas, 
mas restava-lhe o desejo veemente de sanar, enquanto vivesse, esses erros que reconhecia ter cometido. 

Infelizmente, a morte repentina não lho permitiu. 
O seu coração delicado não resistiu à última batalha com que se vinha confrontando nos seus dois últimos 

anos de vida: as dívidas e a dificuldade em repor a situação com a rapidez que desejava. 
O enfarte eclodiu e levou-o de regresso à eternidade! 

Para rematar esta matéria tão delicada que registo com algum constrangimento, entendo por bem 
apresentar uma Carta da Direcção da Liga de Cegos “João de Deus”, no seu documento original, escrita em 20 de 
Dezembro de 1976, dirigida a minha Mãe e assinada pelo Presidente da Assembleia Geral, DR RAÚL CAPELA: 

A esta carta foi dada resposta, em 29 de Dezembro de 1976. Cito os dois parágrafos mais relevantes 

EX.MA DIRECÇÃO 

Em resposta à vossa Carta de 20 de Dezembro cumpre-me agradecer a gentileza que a Direcção da Liga teve em 
conceder a importância de 1.500$00 como Subsídio pelo funeral de meu marido. 

Satisfaz-me, tal como já tinha sido referido verbalmente por minha filha a um membro da Direcção, que esse 
subsídio reverta em favor da responsabilidade assumida por meu marido e seja o seu último contributo para o resgate dessa 
dívida contraída que, infelizmente, a vida não lhe deu tempo de liquidar.(…) 

CONCEIÇÃO DE JESUS GUERRINHA 
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Cumpre-me ainda referir e, com alguma mágoa o faço também, o segundo assunto que gostaria de 
abordar neste final de Capítulo, já que este é o momento propício. 

Trata-se do extravio de documentação, preparada e escrita por meu Pai para diferentes solenidades no 
decurso da sua longa vida associativa, sobretudo aquela que se reporta à Liga de Cegos “João de Deus”, por estar 
mais próxima no tempo. 

Ninguém ignora, sobretudo as pessoas que conheceram bem JOAQUIM GUERRINHA que ele, se não 
foi sempre o grande impulsionador de variadíssimas actividades culturais, estava, pelo menos, na linha da frente. 

São bem conhecidas de todos as suas Palestras, Conferências, Comunicações e, se mais vezes ainda não 
falava em público, era porque no seu critério esclarecido e humilde, dizia sempre: 

– É preciso dar lugar aos novos! 

Pronunciava, com muita frequência, palavras de improviso e eu própria o confirmo: quando apresentava 
outros Conferencistas, quando dissertava sobre os fins da Liga de Cegos “João de Deus”, sempre que era 
incumbido do Acto de Abertura de diversas cerimónias solenes, quando falava à Imprensa, enfim, não lhe faltavam 
oportunidades… Porém, a maior parte das suas intervenções foram escritas, porque estavam inseridas numa 
programação com dia e hora marcados e, habitualmente, com salas repletas. Joaquim Guerrinha, consciente de que 
“as palavras são como as cerejas”escrevia sempre os seus textos, para que o discurso lido fosse mais fluente, 
respeitasse uma linha sequencial e o tempo previsto, não impedindo assim a intervenção de outros oradores. 

Em casa, após a sua morte, apenas se encontrou, escrito em Braille, a palestra pronunciada em 1974, na 
Sessão Solene comemorativa do 23º Aniversário da LIGA DE CEGOS “JOÃO DE DEUS”, quando já estava à 
beira da Reforma. Como já atrás analisámos, Guerrinha nunca fazia constar o seu nome na informação que dava à 
Imprensa, sobre os oradores que intervinham. 

Onde ficaram todos os seus anteriores trabalhos para a comemoração de outros Aniversários da Liga, para 
o Simpósio, para Jogos Florais da Associação de Beneficência “Louis Braille”, para a Primeira Semana de Estudos 
Sobre Assuntos de Cegos, patrocinada pela Direcção-Geral de Assistência e que decorreu em Novembro de 1963? 

Especifico: A História Geral da Fundação da Liga de Cegos “João de Deus” que o meu Pai referia com 
frequência e que, perdoem-me a imodéstia, é com muito orgulho e grande lucidez que afirmo: só JOAQUIM 
GUERRINHA poderia ter compilado e escrito as memórias desta Colectividade, como seu fundador que foi, como, 
aliás, o fez da A. de B. “Louis Braille”, para os JOGOS FLORAIS de 1968, organizados por esta Instituição. 

Do mesmo modo refiro as Biografias de Louis Braille, de Valentin Haüy, as memórias de João de Deus, 
curta biografia em que era dada ênfase à acção pedagógica do poeta para com os Cegos e a História da formação do 
Asilo-Escola António Feliciano de Castilho, a partir da Associação Promotora para o Ensino dos Cegos. 

No primeiro caso que menciono, aproveito para manifestar o meu profundo agradecimento ao DR. José 
Joaquim da Silva Baptista, pelos atributos da sua memória, pois, sem que eu estivesse à espera, me confirmou 
espontaneamente a existência desse trabalho sobre as origens da Liga, em 1969: 

“Os seus profundos conhecimentos acerca das questões inerentes aos Cegos em Portugal, aliadas a um fantástico 
poder de síntese, pôde o Sr. J.G. mostrá-los quando, numa Conferência que proferiu em 1969, relatou numa só Sessão, toda a 
História da Liga (génese inclusa) nos seus primeiros dezoito anos de vida.” 

Incompreensivelmente, ao procurar nos Catálogos informatizados da ACAPO qualquer documentação 
escrita por JOAQUIM GUERRINHA, saiba o meu amigo leitor que nada encontrei!! 

Só assim pude compreender que, naquele extraordinário livro intitulado “Para Uma Nova Comunicação 
dos Sentidos”, publicado em 2000 pelo Doutor AUGUSTO DEODATO GUERREIRO, como síntese da sua tese de 
doutoramento69 defendida em Ciências da Comunicação no ano de1999, na Universidade Nova de Lisboa e com 
uma vastíssima bibliografia, nem uma só vez o nome de meu Pai tivesse sido mencionado na listagem das 
referências bibliográficas, ele que tanto escreveu, formou volumes que ele próprio cosia com as técnicas adquiridas 
no Instituto B. Rodrigues e entregava na Biblioteca da Liga de Cegos “João de Deus”, para Arquivo. 

De qualquer modo, o nome de meu Pai aparece citado tanto directa como indirectamente, nos seguintes 
termos, na referida obra e também num Artigo do mesmo autor, intitulado, “Síntese no Espaço e no Tempo de uma 
Especificidade Cultural em Portugal”, inserido na Revista INTEGRAR, Nº 11, Ag. a Dez. de 1996, do S.N.R.: 

“Como também já afirmámos ao longo deste capítulo, só começaram a aparecer livros escritos em Braille no nosso 
país pouco antes de 1890. Para além de outra documentação elucidativa existente, cabe aqui referir que o poeta João de Deus 
(o primeiro professor de cegos no nosso país) - afirma-o Joaquim Guerrinha - (…). 

(…) Neste contexto, registamos aqui a nota curiosa de que a relação de João de Deus (…) com a tiflopedagogia e a 
tiflografia fora a razão por que os fundadores da ex- Liga de Cegos “João de Deus” (…) deram àquela instituição o nome do 
poeta, preiteando-o desta forma com vivo reconhecimento, indissociando-o assim, muito justamente, da tiflologia 
portuguesa.” 

OBRA CITADA, EDIÇÃO.DO SECRETARIADO NACIONAL PARA A 
REABILITAÇÃO E INTEGRAÇÃO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

 
69 O nome desta Tese de Doutoramento é um sinal dos tempos: VANTAGENS DA TECNOLOGIZAÇÃO DA 

TIFLOGRAFIA – CONTRIBUTOS TIFLOLÓGICOS PARA UM ALARGAMENTO DO PARADIGMA 

COMUNICACIONAL 
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Várias pessoas com quem tenho falado, a saber, Manuel Marques, Aida Coelho, Emílio Serra, Isidro 
Rodrigues e outros, naturalmente, que não inquiri, assistiram como eu, numa ocasião ou noutra a um típico diálogo 
do meu Pai com o Bibliotecário, o SR. TAVARES, conhecido por Chefe: 

– Ó Chefe! 

– Sou eu! 
– Aqui vai mais um! (Referia-se a um livro seu que entregava para que fosse arquivado). 
– Hum…! 

Como resposta, havia sempre da parte do Sr. Tavares um inexpressivo “hum…”, estranho som gutural em 
sinal de concordância. 

Após estes pressupostos, chegou o momento de perguntar onde se encontram, então, todos estes livros 
escritos pelo punho de meu Pai, correspondendo quase sempre ao texto de Palestras ou Conferências que fez toda 
a vida, isoladas ou integradas noutras comemorações e que foram veículo de extraordinários conceitos tiflófilos e 
tiflológicos. 

Tenho de denunciar esta grave lacuna, tanto na qualidade de filha, como na salvaguarda dos interesses 
que meu Pai sempre defendeu, oralmente e por escrito, pois que, de uma forma ou de outra, a todos tocou, políticos 
ou cidadãos comuns. A todos fez chegar o efeito desmultiplicador das suas palestras e que se traduzem numa 
síntese perfeita -– Emancipação do Cego pela educação e pela cultura, as armas para a INTEGRAÇÃO! 

Curiosamente, a História Geral da A. de B. L. Braille consta nos Arquivos da Acapo, em suporte Áudio, 
creio que em quatro Cassettes, gravadas por LUZIA ESTEVES. O original em Braille terá desaparecido após 
esta gravação. A existência de um exemplar em Braille e de três cópias a negro, dactilografadas, é confirmada 
também pelo próprio autor, no Prólogo do seu trabalho, onde assina com o pseudónimo “UM AMIGO”: 

“Às dificuldades que acabo de apresentar, sucintamente resumidas, acresceram ainda os não menos complicados 
factores de tempo, dinheiro despendido, meio ambiente e, porque não dizê-lo, até mesmo a imperiosa necessidade de 
apresentar o trabalho dactilografado em triplicado, o que não é tão fácil, como à primeira vista poderá parecer. 

A exigência de um exemplar em Braille, foi uma ideia infeliz, uma vez que nem todos os que reúnem condições de 
bons candidatos a este concurso, dominam convenientemente o sistema Braille; (…)” 

“O Papel das Associações e a Acção das Escolas”, é uma Conferência proferida no Simpósio “SOBRE O 
PROBLEMA DA CEGUEIRA”, em 1968, no Ateneu Comercial de Lisboa, e da qual também não se encontra o 
exemplar em Braille. Como referirei mais tarde, captei este texto através de gravação feita na altura pelo saudoso 
Jesuíta, Padre Abílio Martins. Através dessa gravação pode perceber-se, sem qualquer esforço, a mudança de 
páginas do livro. Onde está ele? 

A Palestra sobre a História Geral da Liga de Cegos “João de Deus” desde a sua Fundação, numa síntese 
tão perfeita que só pode ter sido lida, pois “relatou numa só Sessão, toda a História da Liga (génese inclusa) nos seus 
primeiros dezoito anos de vida.”… Onde está o texto? 

E assim sucessivamente… deveria repetir esta pergunta. 
Quem tem em seu poder, consultou e usou em proveito próprio todo este material de trabalho, referente a 

matéria tiflológica, dispersando-o por variados Artigos, aqui e ali, indiscriminadamente, sem a mais leve referência 
ao seu autor isto é, escondendo a fonte? 

Consultar uma obra para nela colher informação é legítimo e meritório mas utilizar excertos, grandes ou 
pequenos que sejam, sem se produzirem depois quaisquer referências bibliográficas é plágio e os Académicos 
sabem-no muito bem! 

Creio que ninguém considera plausível a hipótese de que J. Guerrinha pudesse ter deitado fora, ou mesmo 
rasgado estes seus trabalhos, consciente como ele era da importância vital do texto em Braille para qualquer 
Biblioteca que sirva pessoas cegas; além disso, quando escrevia, Joaquim Guerrinha tinha a noção de que estaria a 
prestar um serviço público de informação, que ficasse nos anais da História, tal como o define no Prólogo da 
História Geral da Associação de Beneficência “Louis Braille”: 

“ … decidi prestar-lhes o meu modestíssimo contributo, certo de que, possivelmente, conseguirei dar um pouco de 
conhecimento sobre várias questões ignoradas pela esmagadora maioria dos sócios da colectividade. 

 (…) Embora dificilmente, candidatei-me, não tanto impelido por instintos competitivos, como pela esperança de 
prestar um serviço útil. Sentir-me-ei imensamente feliz, se este objectivo for atingido, lógica aspiração de quem se dedica 
verdadeiramente a qualquer ideal.” 

Deixo, pois, a quem de direito esta investigação tiflológica, com base nos documentos datados que insiro 
neste livro, para que se faça um estudo comparativo e cronológico dos conteúdos em referência. 

H o j e ,  q u a s e  à  d i s t â n c i a  d e  t r i n t a  a n o s  s o b r e  a  m o r t e  d e  m e u  P a i  
e ,  t a m b é m  e u ,  c o n s c i e n t e ,  d e  q u e  n a d a  a c o n t e c e  p o r  a c a s o ,  

p e n s o  q u e  a  P r o v i d ê n c i a ,  q u e  t e m  d e s í g n i o s  i n s o n d á v e i s ,  
t e r á  g e r i d o  e s t a  e s p o l i a ç ã o  d a  s u a  o b r a  e s c r i t a ,  

e m  c o n f o r m i d a d e  c o m  a s  s u a s  f a l t a s .  

F i c o u  a s s i m  r e p o s t o ,  n e s t a s  m a t é r i a s ,  o  e q u i l í b r i o  d o  Un i v e r s o !  
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A VIDA NO LAR. CRESCIMENTO DOS FILHOS… DIFERENTES PERCURSOS 

Estávamos no ano de 1951, no início do Capítulo anterior. 
Já dei a conhecer até alguns pormenores sobre a vida em Família na Rua do Telhal, naquele ano. 
Coincidindo com a fundação da Liga de Cegos “João de Deus”, chegava também o final do ano lectivo. 
O Carlinhos concluíra a 3ª Classe e o Joanito a 2ª. Entretanto, nessas férias grandes, viera pela primeira 

vez ao Continente, GABRIELA, Irmã de Conceição, que era Professora do Ensino Primário no Funchal. Terá 
passado, naturalmente, esses dois meses de descanso em Família e, como é próprio de um professor, terá testado a 
progressão escolar dos dois meninos. Com respeito ao Carlinhos, terá confirmado a sua inteligência mas pareceu-
lhe subaproveitada, o que deu origem a que, no início do ano lectivo de 1951-52, o “pequeno”atravessasse o 
Oceano para fazer a 4ª Classe no Distrito do Funchal, Concelho de S. Vicente, na Freguesia de Boaventura, Sítio da 
Levada, na Classe da Tia Gabi, exactamente de 11.10.1951 a 14.07.1952, elementos colhidos no Registo Biográfico 
de Gabriela Conceição de Jesus, Ministério da Educação Nacional, Direcção-Geral do Ensino Primário. 

O Pai superou a ausência do Filho com uma dedicação absoluta à Liga de Cegos “João de Deus”. 
De relevante, ainda na Casa da Rua do Telhal, quase no fim do ano, o Baptizado da Sobrinha de 

Guerrinha, a Catarina, que faria 18 anos no início do ano seguinte, a 8 de Janeiro. O Tio e a Tia foram, obviamente, 
os seus Padrinhos. A cerimónia, como seria previsível, teve lugar na Igreja de S. José. 

Praticamente, em simultâneo, nova transformação se imprimia na vida do Casal. Talvez porque a casa da 
R. do Telhal fosse pequena para duas Famílias, talvez por razões que já não virei a saber, o certo é que nos 
mudámos para a Rua da Alameda, 70Nº 10 - A, 2º Dto, uma casa muito bonita, cerca de 15 minutos a pé da anterior. 

A Catarina também nos acompanhou. Só faltava mesmo o Carlinhos para viver connosco essa emoção! 
Também aqui, mais uma vez, o único elemento de consulta, para além da memória que vou começando a 

ter dos factos, ainda nebulosa, é certo, é a tal carta de meu Pai, dirigida a minha Mãe a 10 de Setembro de 1954: 

“Em Abril de 1951, para satisfazer a tua vontade, abandonámos novamente a casa da Tia e fomos para a Rua do 
Telhal. Ainda para satisfazer os teus desejos, mudámos em fins do mesmo ano para a Rua da Alameda, para uma casa que te 
enchia as medidas.” 

Não recordo o acto da mudança, em si, mas conservo dessa casa recordações únicas. 
Havia um Jardim em frente com um lago, por cima do qual passava uma pequenina ponte com duas 

entradas ao nível da água, o que encantava os rapazes que lá “nadavam”. Tínhamos autorização de ir brincar para o 
jardim, dando largas à nossa energia, ao mesmo tempo que aliviávamos a minha Mãe das nossas tropelias. 

O Carlinhos fazia-me falta para me proteger do Joanito que era matreiro e que as fazia pela calada. 
A nossa Mãe, bastava assomar à janela, para nos poder controlar e proibia severamente o Joanito de se 

despir e se meter no Lago, o que ele nem sempre respeitava. Para atrair a nossa atenção, batia as palmas. 
Quando o meu Pai estava em casa, era ele que nos chamava, através de um assobio monumental. 

Colocava os indicadores no canto da boca, um de cada lado… e ouvia-se à distância! Nunca o consegui imitar. 
Esperávamos ansiosamente o Carlinhos… para lhe ensinarmos os nossos esconderijos, os nossos segredos 

e de como conseguíamos escapar à vigilância da Mãe. Regressou em finais de Julho de 1952, acompanhado da Tia 
Gabi, com dez anos feitos, a 4ª Classe com distinção e preparado para fazer a Admissão ao Liceu. 

Lembro, com emoção, uma cena passada no Jardim: estávamos todos a brincar com outras crianças, 
quando um grupo de matulões se aproximou e estabeleceu zaragata tal, que o Carlinhos, o maior do nosso lado, 
saiu em defesa do grupo. Murros, pontapés, o trivial… De repente, não sei como… aparece a Polícia e, sem mais 
aquelas, leva para a Esquadra o Carlinhos e dois ou três dos outros miúdos. Apesar de recearmos as consequências, 
o Joanito e eu fomos imediatamente a casa contar o que se passava. Eu chorava copiosamente. Valeu-nos o meu Pai 
lá estar que logo se dirigiu à Esquadra dos Anjos com o Joanito e trouxe o filho de volta. 

Desde essa altura, que o meu Pai passou a ser o meu herói. 
Noutra ocasião foi o Joanito que esteve na berlinda. Dois garotos da vizinhança, em atitude de vingança 

pessoal, amarraram-no a uma árvore que ficava um pouco abaixo dos horizontes da nossa janela. Por lá ficou, até 
que o Carlinhos, regressando do Liceu, se deparou com o Irmão naquele propósito e resolveu a situação. 

“As pessoas passavam no Jardim, olhavam para mim e seguiam. Ninguém me desamarrava! Ainda lá estive quase 
duas horas até que o Carlinhos chegou e me cortou as cordas.” 

JOÃO JOAQUIM DE JESUS GUERRINHA 

 
70 Na década de 80, esta rua passou a chamar-se Dr. Almeida Amaral. 
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Não sei até que ponto estes episódios terão contribuído para que eu fosse proibida de voltar a brincar no 
Jardim com os meus Irmãos e as outras crianças, mas a verdade é que sofri horrores com essa determinação: 

“– És uma Menina! Estás transformada numa “Maria Rapaz”! Agora, só os teus Irmãos é que vão para o Jardim, 
que são rapazes e tu, ficas a ajudar a Mamã e a aprender a fazer a lida da casa! Acabou-se o sobe e desce!” 

Bela solução para uma criança que nada tinha, senão aquela alegria de brincar com os seus pares, correr, 
pular, saltar degraus aos dois e aos três… Ficava então em casa, com a cara colada à vidraça e com as lágrimas a 
correr, uma a uma. A minha Mãe apercebia-se e levava-me para a janela das traseiras. Outra paisagem, outros 
apelos… o mesmo sentimento! Eu assistia ao pulsar da vida lá fora, dessa vida que eu estava privada de partilhar e 
revoltava-me em silêncio, por não ter os mesmos direitos dos meus Irmãos. E as lágrimas não paravam… Quando o 
meu Pai chegava, também eu tirava partido da surdez da minha Mãe e aproveitava para lhe pedir, à minha maneira, 
que falasse com ela e que, de algum modo interferisse na decisão. 

“– Papá, peça só mais uma vez! Só amanhã!” E puxava-lhe o casaco, as calças… e, nisto, a minha Mãe 
chegava, e logo dizia: 

  – Estás a fazer queixinhas, não é? E tu, (para o marido) dás os améns aos filhos e eu é que passo por ser a má!” 

O meu Pai abria-lhe os olhos… como quem diz “essas coisas não se dizem na presença dos filhos” e 
tentava iludir-me com a brincadeira. Lá vinham as cambalhotas, as cavalitas, as corridas… e… as lágrimas, quase 
num ápice, tinham desaparecido pois que, no seu lugar, frescas risadas anunciavam bom tempo. 

Tenho outras recordações do meu Pai, deste tempo de infância. São imagens tão delicadas que quase 
receio tocar-lhes, não se desvaneçam a pouco e pouco… 

Lembro-me de ser Domingo, de fazer frio, de estar a chover… e de eu estar deitada na cama, ao lado do 
meu Pai. O conforto que eu sentia era inexprimível. O calor da sua presença, os mimos, as suas risadas… E as 
histórias que contava?! “A Bota das Sete Léguas”, “O Arranca Pinheiros” e alguns episódios das “Aventuras de 
Miguel Strogoff” e de “Sérgio, o Vingador”. Ouvíamo-las, várias vezes repetidas, mas ditas sempre com toda a 
expressividade, com imitação das vozes, com ímpetos piedosos ou enraivecidos, com corridas a trote, enfim, com 
toda a capacidade criativa de meu Pai, umas vezes mais austero, outras vezes mais solto, mas sempre plenas de 
emoção, tanto do nosso agrado, embora notássemos essas pequenas diferenças que logo reclamávamos. 

Depois o meu Pai dizia-me: 

“– Agora, o Papá vai ouvir a bola, está bem?” 

E eu brincava, mas continuava ali, fazendo bonecas com a roupa e contando histórias baixinho… naquele 
aconchego… enquanto a chuva batia suavemente na vidraça… E foi assim que também eu me habituei a ouvir 
Artur Agostinho, descrevendo, fulgurante, todo o desafio… enquanto o meu Pai se deixava envolver naquele 
entusiasmo que o relator transmitia, sobretudo quando jogava o BELENENSES, seu Clube de eleição, estimulando 
também ele próprio os jogadores e exprimindo no rosto e nas palavras a desilusão por uma jogada mal feita ou o 
alívio e contentamento por um bom lance. 

A minha Mãe entrava de vez em quando, para arrumar qualquer coisa e comentava: 

“– Ah! Eu logo vi! Já estás de volta com o Realejo… por isso é que há tanto sossego! E tu, o que é que estás 
fazendo, minha Menina? 

 – Estou a brincar aqui, ao pé do Papá!” 

E o meu mundo estava ali, perene, naquela idade em que os Pais são modelo, referência, sabem tudo… 
Lembro-me quanto sofri interiormente, por volta dos oito, nove anos, ao perceber a sua falibilidade! 

Ainda outra memória, tão ténue, quase na fronteira do esquecimento… pequenos nadas… mas, para mim, 
especiais. Eu tinha um balão azul, trazido talvez das festas de Natal da Liga de Cegos “João de Deus”, onde se 
distribuíam roupas aos filhos menores dos sócios cegos. O balão encantava-me, pois nunca tinha tido outro, que me 
lembrasse. Naquele mesmo dia, no quarto dos meus Pais, aquele balão era a bola com que o meu Pai brincava 
comigo. Num abrir e fechar de olhos, rebentei-o e fiquei muito triste, porque não teria outro tão depressa. Agarrei-
me depois ao meu Pai e pedi-lhe que ele se assumisse como culpado, para a minha Mãe não me bater. Sei que ele 
me consolou quanto pôde e, tudo o mais… se apagou. 

Os meus Irmãos e eu gostávamos muito de nos pendurarmos na janela desse quarto, um 2º Andar e o meu 
Pai estava sempre a avisar: 

“– Cuidado, “piquenos” que a cabeça é mais pesada que o corpo! Não se pendurem tanto!” 

E eu vivia a pensar como seria, se caíssemos lá em baixo… Por isso, estava sempre a fazer queixinhas à 
minha Mãe, quando os meus Irmãos se penduravam. 

  – Cala-te, sua maricas… que ainda levas! Assim me ameaçavam eles. 

Conservo ainda outra recordação, bem viva, porque se repetia todos os anos. No fim do ano e no 
Carnaval, o meu Pai trazia para casa um saco de Serpentinas todas desembrulhadas, misturadas e entrelaçadas umas 
nas outras. No meio daqueles montes de fita, às vezes apareciam duas ou três inteiras. Então, eu agarrava no saco e 
desenleava uma a uma, fazendo montinhos com elas enroladas. Era um entretenimento que me ocupava horas, 
indiciando, já nessa altura, uma tendência natural para ordenar coisas em atitude resignada e paciente. Quando eu 
tinha o trabalho pronto, os meus Irmãos, em especial o Joanito, roubavam-mas todas e eram eles que tinham o 
prazer de as atirar. Mas o Carlinhos condoía-se com as minhas lágrimas e lá me ajudava a atirar algumas. Então, a 
Mãe defendia-me, ralhando-lhes fortemente. 
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Foi também dessa janela que percebi a magia da neve, uma vez que nevou em Lisboa, talvez em 1952 ou 
53, imagem que, até agora, nunca mais voltei a ter na Capital. Também de lá assisti, com o meu Pai, a um Cortejo 
de Carnaval, como antigamente se fazia e, encavalitada e com os pés no ar, ia explicando ao meu Pai, que me 
segurava, o que eu estava a ver. Sei que ele concluiu: 

“– É o enterro do Entrudo!” 

Mas, antes de prosseguir com estas memórias, quero registar aqui o nascimento de mais uma Primita, 
Irmã da Cifinha, nascida a 15 de Janeiro de 1952, exactamente no dia de aniversário de minha Mãe. Recebeu o 
nome de CECÍLIA SIMPLÍCIO DE JESUS, a CECI, como todos lhe chamámos sempre. 

“Eu já estava no fim do tempo mas, mesmo assim, fui visitar a tua Mãe à R. da Alameda para lhe dar parabéns. 
Logo que regressei a casa, começaram as dores do parto…depois apareceu a tua Mãe, a Mariazinha e mais pessoas. Estava 
lá muita gente mas, logo que a Menina nasceu vieram-se embora, por volta das onze horas da noite ...” 

ERCÍLIA SIMPLÍCIO DE JESUS 

Em casa, eu com os meus Irmãos, fazíamos muitas patifarias. Aprendi com eles a jogar ao berlinde, ao 
“bilas” como dizíamos e, como o chão da casa era de tacos e muitos estavam soltos, tirávamo-los e obtínhamos 
covas. Na ausência da minha Mãe, era o nosso passatempo favorito. Quando o meu Pai estava em casa, tínhamos as 
costas quentes, porque ele entretinha a minha Mãe, sem que no-lo dissesse, para nos dar tempo a repor os tacos. 

Em Outubro de 1952, com seis anos e três meses comecei a frequentar a Escola da R. do Telhal. Ia com o 
Joanito que já andava na 4ª Classe. O Carlinhos dava entrada no 1º Ano do Liceu CAMÕES. 

Por estas alturas, talvez… ou mesmo que tenha sido mais tarde, aconteceu outro episódio inesquecível. 
O meu Irmão mais velho, muito sensível e condoído, trouxera para casa, escondido na algibeira, um 

cãozito abandonado. Com o nosso aval, meteu-o numa Capoeira, de momento sem galinhas, que a minha Mãe tinha 
na varanda das traseiras. O meu Pai, companheiro e amigo, estava a par da situação. Entretanto, o cãozito, o nosso 
saudoso PILOTO terá ladrado e a minha Mãe, apercebendo-se do que se passava, exigiu que o cão saísse de casa, 
sem se deixar render aos nossos argumentos, coadjuvados pelo nosso Pai. Ela própria sentia pena mas reconhecia 
que a casa não tinha condições para albergar um cão que iria crescer em ritmo acelerado. Então, incapaz de pôr um 
cãozinho tão tenro na rua, aceitou que ele ficasse na Família até crescer que, depois, se daria a alguém. Delirámos 
os quatro com a permissão e, como tanto lhe queríamos, todos nos convencemos que, com o tempo, a Mãe se 
afeiçoaria ao animal , rendida aos seus encantos e aos seus olhos ternos. 

Quando, já confiantes, deixámos de ter pesadelos por causa do Piloto, um dia, passados talvez uns três 
meses, ao regressarmos das nossas Escolas, sentimos logo a falta dos seus pulos e das suas carícias. A minha Mãe 
forçara o meu Pai a pactuar com ela e, aproveitando a visita a casa do Tio António, Irmão do meu Pai, ofereceu-lhe 
o nosso Piloto para que fosse Cão-de-guarda na Obra onde ele trabalhava, para os lados da Estefânia. 

Abraçados, chorámos tristemente aquela perda. A minha Mãe também chorou, referindo a ternura com 
que o Piloto a olhava no momento da despedida. A minha Mãe era assim: sensível, meiga, mas determinada, doesse 
a quem doesse. 

Os meus Irmãos, entretanto, ou por iniciativa própria ou porque “negociaram” a verdade com o Pai, no 
dia seguinte foram buscar o Cão, para minha surpresa e da minha Mãe. Que alegria sem limites… para mim! Mas a 
minha Mãe, desautorizada pelos filhos e pelo marido, rendeu-se no momento, mas logo começou a engendrar a 
forma de encerrar o assunto. 

Nem uma semana passara, quando outros dois familiares do Alentejo apareceram de surpresa na nossa 
casa. Desta vez eram primos do meu Pai, filhos de seu Tio JOAQUIM MATEUS, Irmão de minha Avó Catarina e 
três anos mais velho do que ela (Árvore Genealógica Nº 1). Tratava-se da PRIMA LUÍSA, (presente nesta 
Biografia pelos seus testemunhos e que está prestes a concluir oitenta e dois anos de idade) e de seu Irmão 
MANUEL MATEUS que, infelizmente, teve um fim trágico71. 

A minha Mãe terá conversado com o Primo Mateus, ter-lhe-á exposto as suas inquietações acerca dos 
filhos e do Piloto e pedira-lhe a sua colaboração para levar de vez o nosso cão ao Tio António, para uma outra obra 
bastante distante em que, na ocasião, ele trabalhava. 

– Não quero que lhe façam mal! Ele aqui é muito bem tratado… mas não há condições e eu não tenho saúde!  

Assim aconteceu. No dia seguinte, o Piloto partiu definitivamente de nossas vidas. Em lágrimas de 
revolta, todos prometemos que um dia teríamos um Cão. De facto, só eu não cumpri essa promessa! 

A Prima Luísa, com quem conversei várias vezes no decurso deste trabalho, lembrou-me que eu teria 
cerca de seis anos, que até lhe quis pegar ao colo e que a minha Mãe era muito bonita e muito simpática. 

Contou-me que ela e o Irmão vieram a Lisboa comprar roupas e, já se vê, procuraram o Primo Guerrinha: 

“Ele levou-nos à Casa Tavares, na Baixa e, enquanto estávamos a ser atendidos, o Primo disse: 
 – Não saiam daqui que eu vou arranjar quem me substitua à noite, no meu trabalho, não me demoro. 

E saiu. Então, o homem que nos estava a atender, disse: 

– Vocês deixaram o cèguinho ir sozinho? E o meu Irmão respondeu: 

– Ele vê mais do que a gente todos! … 

E, logo a seguir, o Guerrinha entrou e disse: 

 
71 Suicidou-se no dia dos anos do próprio filho, quando seria suposto dar entrada num Lar. Foi encontrado dentro do poço. 
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– Já está tudo resolvido. Fico em casa com vocês esta noite. Já compraram tudo o que queriam? Quero ir mostrar-
vos a Cidade! 

O empregado ficou tão admirado que até disse que nunca tinha visto uma pessoa assim… e tão despachada… 

E lá fomos nós… E era ele que nos conduzia e nos ensinava. Também nos levou à Casa dos Cèguinhos (seria a 
Liga) e, muito alegre, dizia a toda a gente: 

– Estes são meus patrícios! Vieram lá do Alentejo! São meus Primos.” 

Todas as noites, ora o Joanito ora o Carlinhos, acompanhavam o Pai à paragem do eléctrico ou mesmo ao 
Bolero, donde só regressava, como já foi referido no final do Capítulo 8, às 5.30 horas da manhã. Eu quase sempre 
adormecia com a minha Mãe e, quando o meu Pai chegava, pegava-me ao colo com cuidado e deitava-me na minha 
cama. Às vezes, eu acordava e pedia-lhe para que ficasse ao pé de mim até eu adormecer. E ele, coitado, quantas 
vezes exausto, ali ficava! 

Entretanto, em 1953, uma notícia dada fora de horas, fez estremecer o meu Pai. 
Sua Mãe falecera a 11 de Abril de 1953, com 69 anos feitos recentemente. 
Ninguém o informara de uma forte Trombose que ela tinha tido poucos dias antes, antecedida mesmo de 

um estado de confusão mental, que já se arrastava a algum tempo. Por isso, o choque que o filho sentiu foi muito 
maior e fê-lo escrever uma Carta para os seus Irmãos, provavelmente já dactilografada, ou mantendo ainda o Ballu, 
e que foi lida por um homem que, lá na terra, fazia os registos: nascimentos, baptizados, casamentos, óbitos. 

Quem me referiu este pormenor foi exactamente a Prima Luísa: 

“O primo Guerrinha, quando soube que a Mãe morreu e nem sequer o tinham avisado que ela estava tão mal, 
escreveu uma Carta muito comovente que foi lida pelo Antonino dos registos, que conservou essa carta na algibeira até à sua 
morte. Era uma carta que fazia chorar. A Tia Catarina esteve muito mal. Não falava, nem devia ouvir. Só suspirava muito 
alto. Estávamos todos de roda dela. Quem sabe…se tinha alguma consciência… sentiria a falta do filho. Morreu na 
Queimada, na Casa da Tia Custódia, uma Irmã seis anos mais velha do que ela. O Tio António e ela, eram unha com carne. 
Sempre foram Irmãos muito amigos. Ele já andava doente há muito tempo. Ela morreu num dia e ele, logo a seguir. 

Já fui saber da carta que andava com o Antonino, para dar à Prima, mas…nada feito… já lá vão duas gerações!” 

LUÍSA MARIA (MATEUS) 

“A Avó passou à minha porta, ainda estivemos à fala, perguntou-me pela minha Menina e, no dia seguinte, deu-lhe 
a trombose. Ainda foram uns dez ou onze dias. Nunca mais falou, nunca mais bebeu, nunca mais comeu! Só dava uns suspiros 
muito grandes e a gente até pensava que era a falta do Tio Guerrinha. Eu ainda disse para dizerem ao meu Tio, mas os 
Irmãos é que sabiam o que tinham a fazer. Eu nunca me esqueço da data, a minha Bia tinha nascido há um mês e pouco. 

A casa estava sempre cheia de gente, dia e noite. Tratámos bem dela até ao fim! 
Mas a nossa Avó, antes da trombose, já andava transtornada há muito tempo. Às vezes perdia-se, metia-se por 

outras estradas; outras vezes não conhecia as pessoas… tinha fases, mas ainda andou assim mais de um ano.” 

MARIA ANTÓNIA CRUZ 

“A nossa Avó já andava mal da cabeça há muito tempo. Dizia-se até que, desde que ela foi a Lisboa em 1951, que 
já voltou muito confusa. Mas, então, nos últimos tempos, eu era pequenita, tinha uns sete anos e via-a passar com a trouxa à 
cabeça, dizendo que ia levar comida aos trabalhadores. Ora, nesse tempo, nem ela tinha já trabalhadores e a comida que 
levava era só as migas do pão, secas, sem caldo. Depois, lá a trazíamos de volta e a cena repetia-se.” 

MARIA DOMINGAS 

“Lembro-me da Mamã insistir com o Papá para ele ir à terra. Mas ele dizia que, uma vez que não o avisaram a 
tempo de ver a Mãe viva, não valia a pena ir ao Funeral.” 

JOÃO JOAQUIM DE JESUS GUERRINHA 

“Eu só soube um mês depois da Avó ter morrido. E foi o Tio ou a Tia que me disseram. Custou-me muito na altura, 
mas depois passou… Nessa altura, eu estava numa casa a aprender plissados e não ia tantas vezes a casa dos Tios.” 

CATARINA CRUZ 

Catarina da Conceição, esgotada das forças e do muito que de si dera à vida, cumprira a sua missão 
na Terra, deixando uma prole numerosíssima e o seu nome jamais será esquecido! 

Também, por estas alturas, Março/Abril, os meus Pais encomendaram um outro bebé. Tudo decorria com 
normalidade, até que um tal dia de Agosto, pleno período de férias, aconteceu o inesperado. Recordo-me como se 
fosse hoje. Tinha acabado de completar sete anos. 

O meu Pai estaria na Liga de Cegos João de Deus”, não sei se já tinha vindo almoçar a casa ou se ainda 
não tinha chegado. O meu tio Carlos que, nessa época, tomava as refeições em nossa casa, visto a esposa se 
encontrar em férias com as filhas, no Tramagal, estava sentado na mesa da cozinha, numa cabeceira. Conversava 
com a minha Mãe, sentada de lado, e recordo até o jeito que ela dava à orelha, devido à sua crescente surdez, para 
compreender melhor a conversa do Irmão. Não me recordo do Joanito. Eu e o Carlinhos estávamos por ali: 

“– Conceição, dá-me uma colher, por favor!” 

A minha Mãe levantou-se, deu três passos, abriu a gaveta dos talheres e regressou em marcha atrás. 
Porém, nesse instante e, com a rapidez de uma flecha, o Carlinhos, inocente, apesar dos seus onze anos, faz uma 
partida à Mãe. Tira-lhe, por graça, o banco em que ela estava sentada, sem o que meu Tio desse conta. 

Resultado: a minha Mãe “sentou-se” no chão, uma queda de assento, de meio metro, aproximadamente, 
numa gravidez que já tinha quatro ou cinco meses e com o risco de ser aos quarenta anos de idade. 
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Nunca mais esquecerei a expressão de aflição que o rosto do meu Tio exprimiu e, naturalmente, com todo 
o cuidado, levantara a Irmã do chão e, como adulto responsável, terá procurado entrar em contacto, tão rápido 
quanto possível, com seu cunhado e compadre. 

Eu, não compreendia a aflição, pois tantas vezes caía e ninguém se preocupava comigo… 
O meu Irmão João e eu temos uma vaga ideia de que a minha Mãe foi ao Hospital, de ambulância, não 

sabemos se, nessa ocasião ou uma semana depois. Na realidade, tudo continuou a processar-se com regularidade 
mas, sete dias passados, novamente sozinhos com a minha Mãe, ela sente-se muito mal e aborta. 

Só me lembro que, na minha absoluta inocência e, habituada aos trabalhos caseiros, peguei numa 
vassoura, numa pá, num pano e num balde com água. Fiz toda a limpeza do local que, creio ter sido, basicamente, a 
Casa de banho. Sei que a minha Mãe esteve à morte e que a minha Tia Bernardette, Enfermeira, que ia de férias e 
se vinha despedir, apareceu providencialmente e foi ela que tratou da Irmã, submetendo-me a mim aos mais 
rigorosos trabalhos domésticos. 

A certeza destas datas, obtive-as num postal, escrito pela minha Tia e dirigido a sua Mãe, que ainda 
residia no Funchal, na Rua do Lazareto Nº 47: 

“Praia de Santa Cruz, 30 de Agosto de 1953 

Querida Mãi 

Pela fotografia já sabe onde me encontro, em casa da D. Maria Helena do Porto Moniz, (…) onde vim passar uns 
dias de férias, é pena que sejam poucos, porque antes de vir, estive a tratar a Conceição que esteve muito doente. (…) 

(…) Um abraço da sua filha Bernardette” 

O meu Pai não terá poupado esforços para salvar a sua Conchita, apesar de já existir muita turbulência na 
relação. Não há Cartas que assinalem esta dolorosa fase da sua vida, mas os sentimentos que o invadiram não terão 
sido inferiores aos de há doze anos atrás, apenas moderados pela idade e por uma vida de Família já alicerçada. 
Quantas vezes também terá sentido a falta que ela lhe faria, qual esposa dedicada mas, sobretudo no momento, terá 
vivido a angústia profunda de se ver só, com três filhos menores, com a necessidade de trabalhar de dia e de noite, 
o que não lhe permitiria zelar pelo seu crescimento e educação. Pensou, decerto, na Mariazinha e na Bernardette, 
ambas solteiras mas… os seus pensamentos mais íntimos e secretos, ter-se-ão escudado na Divina Providência, nas 
mesmas convicções profundas que, outrora, vivera intensamente e terá comparado as situações, o que lhe deu 
ânimo para, com a sua fé inabalável e espírito positivo, ajudar a recuperar a saúde de sua mulher. E assim sucedeu! 

Não me recordo se o meu Pai falava connosco, dando-nos a dimensão do que poderia acontecer mas, 
creio que essa dureza e o hipotético confronto com a realidade, adveio de palavras que escutávamos às minhas Tias 
e conhecidos que frequentavam a casa da Rua Cidade da Horta, para onde tínhamos sido levados quando a minha 
Mãe entrou em estado de coma. Por isso chorávamos, eu e o Joanito abraçados, sete e dez anos, dizendo: 

“– O que vai ser de nós se a Mamã morre!” 

De facto, a minha Mãe sobreviveu a mais esta dura prova que, a acrescentar ao percurso anterior e aos 
partos normais que tinha tido, tudo, no seu conjunto, contribuíra para lhe roubar cada vez mais a audição, para a 
tornar uma mulher débil e com acrescidas limitações físicas. 

Mas, apesar de todas as aflições vividas nesse mês de Agosto de 1953, Joaquim Guerrinha não se demitiu 
do seu trabalho na Emissora Nacional, já que, se o fizesse, prejudicaria todos os colegas do SEXTETO, como em 
tempos referiu. Nesse sentido, seleccionei os quatro Programas desse mês, como viva homenagem ao seu 
PIANISTA que, apesar da grande provação por que estava a passar, foi em frente e nunca recuou. 

 

Há um episódio gracioso, recordado tanto por mim como por meu Irmão, que se passou nesta casa, talvez 
ligado a alguma festa ou, mesmo o mais provável, uma simples visita a minha Mãe, durante a sua doença. É uma 
cena que merece ser contada, porque nos transmite a presença de meu Pai em toda a sua autenticidade e riqueza 
interior, aquilo que ele era, espontaneamente, sem subterfúgios. 

Quarta-feira, 26 de 
Agosto de 1953 

19.05 – Concerto pelo 
Sexteto de Artistas 
Cegos, dirigido pelo 
Violinista Augusto 
Coelho em que colabora 
o saxofonista Graciano 
Martins da Silva: 

"Minuete", Schubert; 
"Mazurca", Rui Coelho;  

"Elegia", Massenet; 
"Cançoneta", Franck; 
"Farandola", Bizet. 
19.30 - 

 

Quarta-feira, 5 de 
Agosto de 1953 

19.05 – Concerto pelo 
Sexteto de Artistas 
Cegos, dirigido pelo 
Violinista Augusto 
Coelho em que cola- 
bora o saxofonista 
Graciano Martins da 
Silva: 

"Dança eslava", 
Dvorak; 

"Mazurca", Scriabino; 
"Serenata", Schubert; 
"Carmen", Bizet. 

19.30 - 

 

Quarta-feira, 12 de Agosto 
de 1953 

19.05 – Concerto pelo 
Sexteto de Artistas Cegos, 
dirigido pelo Violinista 
Augusto Coelho em que 
colabora o saxofonista 
Graciano Martins da Silva: 

"El niño de Gerez", Zavala; 
"Folha de album", Wagner;  
"Rondó", Gurewich; 
"Dança e fado", da "2.ª suite 
portuguesa", Rui Coelho. 
19.30 - 

 

Quarta-feira, 19 de 
Agosto de 1953 

19.05 – Concerto pelo 
Sexteto de Artistas 
Cegos, dirigido pelo 
Violinista Augusto 
Coelho em que colabora 
o saxofonista Graciano 
Martins da Silva: 

"Beijos Nocturnos", 
Micheli; 

"Alegria de amor", 
Martini; 

"Cantos russos", Lalo; 
"Alegria de la huerta", 
Chueca.             19.30 - 
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Trata-se da vinda da Tia Avó a nossa casa, também ela muito doente e já nos seus oitenta e seis anos. 
Terá vindo de Táxi com a Tia Lourdes e, à porta, o meu Pai esperava-as. Pegou na Tia Avó ao colo e trouxe-a 
desde a porta da Rua até à nossa casa no 2º andar. Nós, estupefactos e encostados ao Corrimão, assistíamos como 
se fosse em 1º Balcão ao espectáculo: 

“– Ai! Ai! Cuidado, Guerrinha, cuidado, largue-me…  ponha-me no chão, que eu não trago cuecas! 

  – Ah! Ah! Ah! Esteja descansada, Tia, que aqui ninguém vê nada!” 

Talvez por estas alturas… nos doze anos do Carlinhos e nos dez e meio do Joanito, o meu Pai, 
supostamente incitado pela minha Mãe, iniciara os filhos ao Piano, em aulas que lhes dava na Liga, mas … foi sol 
de pouca dura: 

“O Papá não tinha paciência, não descia à nossa ignorância. Era uma chatice com o Solfejo! Aquilo ficou tudo em 
nada! Ainda aprendemos a colocar as mãos no teclado, a conhecer as notas… mas o que nós queríamos era aprender a tocar 
umas modinhas de cor, sem ter as bases, sem termos que estudar o Solfejo! Ainda aprendemos o Bailinho da Madeira, o 
Vira… e o Carlinhos, que tinha mais jeito do que eu, ainda tocou a Marcha do Bairro Alto.” 

JOÃO JOAQUIM DE JESUS GUERRINHA 

A pouco e pouco a vida em Família retomara o seu percurso normal. Um novo ano escolar estava à porta 
e, com ele tínhamos a liberdade que só a Escola confere, pelo menos, no caminho de ida e volta. 

O Carlinhos “perdia-se” com os companheiros, quase diariamente, o que inquietava os meus Pais, 
dispondo-se a minha Mãe a seguir os seus passos, após o horário da Escola. Confrontava-se com a mais infantil das 
brincadeiras. No chão, num qualquer degrau de porta, brincava com outros rapazinhos da sua idade, com 
“carrinhos” pequenos de colecção e, por isso, chegava a casa atrasado, pretextando sempre qualquer desculpa. 

A minha Mãe tinha um cinto, a que chamávamos “chicote”, usado com fingida força, para nos meter na 
ordem. Mas, ao Carlinhos, castigava-o às vezes severamente e, quando lhe percebia qualquer palavrão, dava-lhe o 
duro castigo de pimenta na língua. O Joanito, noutros contextos, escapava-se quase sempre, com artimanhas e 
engodos, o que revoltava o Irmão, quantas vezes castigado inocentemente. 

Um dia, de comum acordo, atirámos o chicote para trás de uma estante, pendurada na parede e, só veio a 
ser “encontrado” quando mudámos de casa. Entretanto, mesmo sob ameaça, nenhum de nós revelou o esconderijo. 

Na realidade, creio que este tipo de educação antiga, que penalizava assim, com tanta dureza, actos e 
gestos infantis, fez entrar muito facilmente a desilusão e a revolta nos nossos corações de criança, fez redobrar os 
disparates e, sobretudo, não nos preparou para enfrentarmos com entendimento, a fronteira entre o essencial 
e o acessório. Às vezes, era eu que chorava por ele, para quebrar a minha Mãe e lhe suavizar o castigo. 

Talvez, psicológica e fisicamente marcada por tantos e tão sérios problemas de saúde, nomeadamente a 
surdez, limitada também pelo escasso orçamento diário para gerir a casa, notava-se na minha Mãe uma acentuada e 
progressiva impaciência para acompanhar saudavelmente o crescimento e as traquinices dos filhos. Facilmente 
responsabilizava o meu Pai por tudo, considerando que as desobediências, as más respostas e os incumprimentos… 
eram uma consequência das liberdades que ele dava aos rapazes, isto nos dez, doze anos. 

Quando poderia parecer que, aquela casa onde então vivíamos desde os fins de 1951, era o Paraíso 
perfeito para a Família Guerrinha, porque conseguíamos estar independentes, só nós os cinco, sem partilhar a casa 
com outros familiares, (tínhamos apenas dois hóspedes para dormir e isso ajudava ao pagamento da elevadíssima 
renda de 1000$00) a verdade é que faltava à minha Mãe aquela permanente azáfama das Irmãs, as memórias da 
Madeira, aquele bulício de conversas, em altas vozes, para vencer a sua surdez, ainda que as visitas lá a casa 
fossem constantes e a qualquer hora… chegando mesmo a impedir o meu Pai de dormir. Mas, na ausência destes 
encontros, a ternura de que precisávamos, substituía-se, algumas vezes, por uma qualquer forma de repressão. 

Foi neste enquadramento que surgiu a tal Carta, escrita por meu Pai a 10 de Setembro de 1954, em que, à 
guisa de se justificar ele próprio, faz uma retrospectiva dos anos de casados, atribuindo à mulher as culpas por 
vários desentendimentos e falando-lhe em divórcio. 

Na hora de ver claro, também a meu Pai, algo inconsequente, lhe foi difícil separar o trigo do joio, 
esquecendo que, numa relação, há sempre contributos de ambos os lados que pesam no seu equilíbrio. 

“Vai longe o tempo em que eu te julgava destinada a moderares com o teu bom temperamento, o meu génio altivo e 
irascível. Saturado de viver aos baldões da sorte, julguei que a constituição dum lar dirigido por ti, fosse o apetecido prémio 
das fadigas quotidianas e dos aborrecimentos sem conta que, em regra, enchem a vida dum homem. 

Muitas e muitas vezes te disse que era esse o conceito que de ti formava, (…). Por muito tempo mesmo, a opinião 
geral nos considerava noivos. Os acontecimentos, porém, mostraram que não partilhavas bem essa opinião. Eu explico: 

Nunca, com verdade, me ouviste a mais leve murmuração contra a sorte, apesar de saberes perfeitamente que temos 
atravessado as situações mais difíceis, até mesmo para garantirmos algumas condições aos familiares que têm partilhado a 
nossa casa. Mas, sempre que possível, jamais deixei de satisfazer os teus impulsos e caprichos.” 

Refere a seguir as mudanças de casa e a viagem à Madeira, de permeio com o período de vendas a 
prestações, em excertos já conhecidos do leitor, com alusões à falta de dinheiro para gerir tantas despesas, e 
continua, reportando-se aos filhos: 

“Pelo facto de não ouvires bem, pensas e dizes que faço pouco de ti. Apesar de, proverbialmente, os cegos serem 
desconfiados, nunca fiz de ti o desfavorável conceito de troçares de mim. (…) 

Dizes também, com frequência, que os nossos filhos são malcriados devido às minhas baboseiras; chega a ser 
revoltante essa afirmação. Se pensasses, em consciência que, infelizmente, nem tempo tenho tido para me dedicar a eles, quer 
pelo meu trabalho de noite, que me obriga a descansar de dia, quer pelos meus trabalhos associativos que tantos anos me 
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ocuparam, na esperança de tornar mais garantida a situação dos cegos e, consequentemente a minha. Neste caso têm sido 
inúteis os meus esforços e por isso censuras a minha perda de tempo; mas, se sucedesse o contrário, não tinhas palavras para 
elogiar o meu procedimento. 

Só Deus sabe o desgosto que sinto pela Natal e pelas datas dos seus aniversários, em que raras vezes tenho um 
tostão para lhes oferecer. Em doze anos, idade do mais velho, não gastei 200$00 em brinquedos; se é esse o motivo suficiente 
para dizeres que os estrago com baboseiras, ignoras completamente o que se passa em cada casa de Família. Poucas Mães há 
que não encontram forma de recrear seus filhos nos jardins, no campo ou na praia. Os nossos, para conseguirem ir à praia 
duas semanas, foi necessário que a Providência deparasse no meu caminho uma pessoa amiga, que os encaminhou para a 
Colónia Balnear Infantil do Século. (…) 

Sendo o Cinema, actualmente, um factor de instrução, triste é dizê-lo, mas os nossos filhos quase o não conhecem. 
Os Parques infantis estão diariamente repletos de crianças. As nossas, só duas ou três vazes foram ao Parque do Campo 
Pequeno. Se toda esta baboseira os estragou, a maior parte das crianças estão irremediavelmente perdidas. 

A verdade é só uma: falta-te paciência, boa disposição e saúde para atender os filhos que Deus te deu. Tenho-te 
pedido muitas vezes para te fortaleceres com bons pensamentos ao levantar; como resposta, irritas-te mais ainda. Tenho-te 
aconselhado frequentemente a tratar da tua saúde: dizes não ter tempo nem dinheiro para medicamentos mas, as poucas vezes 
que pensaste em te tratar, nunca te faltou médicos nem remédios.(…) 

Já por várias vezes te tenho dito que, se não estás satisfeita, uma palavra tua decide a nossa situação. Também já te 
fiz notar que és muito diferente nas maneiras, quando tens em casa pessoas de Família. Com ou sem intenção, sentes-te 
possuída duma autoridade exagerada, parecendo gostares de mostrar aos teus que as coisas caminham como tu queres e não 
como o meio termo aconselha. Essa atitude coloca-me numa situação humilhante, comparada “À  casa do Gonçalo, onde 
pode mais a galinha do que o galo”. De dócil e boa companheira que eras, tornaste-te quase intolerável; na noite de terça-
feira não quiseste ouvir-me convenientemente e, por isso, acabaste por me chamar canalha. Se o fui para alguém, nunca mo 
chamaram; não me acusa a consciência de o ter sido para ti ou para alguns dos teus (…). 

Se te encontras na disposição de seres o que eras, voltarei para casa; caso contrário, contas comigo apenas na 
parte material, porque os teus filhos também são meus. 

Há sempre forma de fazer chegar até mim a tua resolução. Aceitando a minha proposta, serei sempre o mesmo e 
não falaremos mais nisto; não aceitando, é mais um sonho que se esvai em fumo, como tantos outros. 

Até à vista. 

Joaquim Guerrinha” 

Como dizia o Principezinho de Saint-Exupéry “as palavras são fonte de mal-entendidos” e, noutro 
contexto, diz a voz do povo que … “Casa onde não há pão, todos ralham e ninguém tem razão!”.Talvez por isso, 
tudo se recompôs e Guerrinha regressou ao lar, em vésperas de uma nova provação de que, em breve, darei conta. 

De facto, este azedume da minha Mãe era só para nós, porque para outras crianças, os sobrinhos, por 
exemplo, a ternura dela tem sido até recordada com saudade. 

Antes, porém, de me alargar em considerações, não queria deixar de citar dois Programas do Sexteto, 
exactamente o que antecede a escrita desta Carta e o que se lhe segue, pelos mesmos motivos que invoquei atrás. 
 

A mudança de Conceição, ao longo destes anos, para além das razões já invocadas, prende-se ainda a 
outros factores que penso interpretar correctamente e, mais uma vez peço a meus Pais, especialmente a minha Mãe, 
a quem respeito e trato com todo o carinho, que me perdoe este devassar da sua privacidade, ainda que seja em 
nome de uma causa nobre – divulgar a obra e o pensamento de meu Pai em toda a sua profundidade, qual 
historiador imparcial que analisa e reporta o mais pequeno pormenor. 

A minha análise, no momento actual, na qualidade de filha que repensou todo este processo, não se basta 
apenas a estes factos configurados na Carta, mas a todo o percurso de suas vidas. 

A superioridade insular de minha Mãe, contrastava com a simplicidade pura, com a alegria genuína dos 
pobres e com aquela vida rudimentar do alentejano. Nos primeiros anos, também ela, sedenta de outras 
perspectivas, sem os constrangimentos a que estava habituada, ajustou-se perfeitamente ao padrão de liberdade que 
Guerrinha lhe oferecia e àquela vida de incertezas, um tanto boémia, em que os tostões eram contados um a um, 
naquela doce ilusão de apaixonados, em que só bastava “o amor e uma cabana”. 

Terça-feira, 7 de Setembro de 1954 

19.30 – Concerto pelo Sexteto de Artistas Cegos, dirigido pelo 
Violinista Augusto Coelho em que colabora o saxofonista 
Graciano Martins da Silva: 

"Dança e fado", da "Primeira suite portuguesa", Rui Coelho; 
"Délire d'amour", Schumann; 
"Mazurca", Glinka, solo de saxofone, acompanhado ao piano  

por Joaquim Guerrinha; 
"Minuete antigo", António Mimoso; 

Entreacto da "Rosamunda", Schubert; 
"Alegria de la huerta", selecção da zarzuela, Chueca. 

20.00 - 

 

Terça-feira, 14 de Setembro de 1954 

19.30 – Concerto pelo Sexteto de Artistas Cegos, 
dirigido pelo Violinista Augusto Coelho em que 
colabora o saxofonista Graciano Martins da 
Silva: 

"Farândola", Bizet 
"Serenata árabe", Tárrega; 
"Rêverie", Schumann, solo de saxofone, 
acompanhado ao piano por Joaquim Guerrinha; 
"Mazurca", Godard; 
"Bascónia", Peña y Goñi. 

20.00 - 
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As vicissitudes por que passaram, uniram-nos mais e saborearam, então, esse prazer, irmanados no 
mesmo espírito de solidariedade e de companheirismo, que não fora quebrado com a chegada dos dois meninos. 

Viveram para os filhos. Porém, numa espécie de crescimento paralelo, a entrega de Guerrinha, primeiro à 
Associação, depois à Liga, era cada vez mais intensa. A sua alma e a sua mente transbordavam dos problemas 
associativos que, naturalmente, ele gostaria de partilhar com a Conchita. Mas, o tempo era escasso, havia que 
dormir e a algazarra das crianças, a par da surdez crescente de Conceição impediria, talvez, aquele diário do 
quotidiano, tão cheio de meandros, que a faria acompanhar por inteiro a sua vida. 

Outras vezes, minha Mãe mostrar-se-ia ressentida por alguma solidão, na prolongada ausência de meu Pai 
mas, como não apreendera na devida altura os diferentes matizes nem as cores que as questões associativas iam 
tomando, tornava-se difícil que ele justificasse, num minuto, os seus atrasos, gerando-se, então, alguns amuos e os 
primeiros desentendimentos. 

A minha Mãe soube ser a esposa fiel e a Mãe extremosa de seus filhos, mas não exactamente aquela 
companheira que ele idealizara para, em uníssono, partilhar sonhos de Artista e batalhas associativas que o 
arrebatavam todo inteiro, enfim, a sua outra vida, tão importante como aquela que ficava em casa. 

Penso que seria assim e não me enganarei muito. 
Cada dia, o meu Pai regressava transbordante de emoção por problemas diversos que, raras vezes, 

encontrariam eco em Conceição. Não expandia hoje, não expandia amanhã e, na semana seguinte, traiçoeiro, um 
pequeno muro nascia e, dia-a-dia… mês a mês… ganhava corpo. 

Uma alma grande deseja transmitir, numa atitude de extroversão, não só para partilhar mas também para 
enobrecer o outro, passivo e fechado. Mas, se o receptor não se inquieta, se não há elasticidade, o choque é 
inevitável! Um recalca, o outro não partilha – o muro cresce e com ele o “ruído” na comunicação. E, as emoções 
puras de cada dia, a expansão do coração, quando se praticam gestos arriscados mas sublimes, interiorizam-se, 
fecham-se. O silêncio preenche os espaços e o sofrimento gera-se. 

Por outro lado, Conceição expandia-se com as Irmãs e, quando lhe apetecia partilhar algumas ideias com 
o marido, também o espírito dele estava preenchido com as suas inquietações e não lhe dava a devida atenção. 
Nasciam, assim, em casa, duas linhas paralelas de difícil convergência que, tinham partido na sua origem, de 
motivos lógicos, razoáveis e plausíveis. 

Creio que, com o passar do tempo, com a surdez e com a solidão, a minha Mãe deixou até nascer em si 
uma crescente má vontade para com as pessoas cegas, como se todas elas, em bloco, fossem as responsáveis pela 
dedicação extra-horários de meu Pai e até de algumas leviandades que lhe apontava. Nos últimos anos, já desligado 
do Bolero, onde tocara todas as noites, passou a permanecer na Liga até altas horas, justificando-se com as aulas do 
Ensino Liceal ou com reuniões da Direcção em que tinha de estar presente, chegando a casa, quantas vezes, já um 
pouco perturbado pelas habituais confraternizações com os amigos. 

E assim foi toda a vida! O amor, esse, existiu sempre, sem qualquer dúvida, porque, ao menor 
constrangimento ou aflição, vinha à superfície, em rasgos de ternura. Fora disso, era marcado por conflitos 
emocionais frequentes, onde, de parte a parte, desaparecera visivelmente o encantamento. 

Depois desta viagem, imperfeita, por certo, ao íntimo de meus Pais no decurso de suas vidas, retome-se o 
final do ano de 1954, donde partimos, aliás. 

De novo em casa, talvez que a ausência de meu Pai não tenha chegado a ser muito sentida pelos filhos, 
devido ao seu trabalho nocturno. Nem eu nem o meu Irmão nos lembramos desse afastamento, o que significa, 
talvez, que deverá ter sido muito passageiro ou nem terá chegado a existir. 

Foi nesta casa da Rua da Alameda que eu e o Carlinhos tivemos Escarlatina o que, naquela época, ali nos 
reteve 51 dias, em pleno período escolar, prejudicando em muito o nosso progresso. 

O meu Pai, sempre tão cuidadoso com a nossa saúde, chamou a casa um médico seu amigo, o Dr. Sá 
Marques, que nos medicou convenientemente e nos visitava com assiduidade. 

Foi também neste ano de 1954 que, já cansada de tão longa existência, a Tia Avó faleceu na Rua Cidade 
da Horta, com um Cancro no Peito. As suas feridas foram tratadas até ao fim pela Mariazinha, a Tia Lourdes. Nessa 
altura, “obrigava-se” as crianças a visitarem os familiares mortos e recordo-me de ter ido lá a casa, expressamente 
para esse efeito, e da Tia Lourdes me dizer: 

– Pensava que nem sequer vinhas ver a Tia Avó, que era tão tua amiga! E encaminhou-me para o quarto dela, 
ainda deitada na cama e coberta com um lençol branco. Eu, constrangida e a tremer, dizia: 

– Deixe estar, Tia Lourdes, deixe a Tia Avó descansar! 

Eu sabia que ela tinha morrido, mas assumi aquela morte, como simples adormecimento. Nessa tarde 
chegou o caixão e lembro-me de lá estar a Família toda e do Gato, o meu amigo MARQUÊS, que tanto mamara nas 
minhas roupas, ter saltado para os pés da dona dentro do Caixão e, ali ficou, até à derradeira partida. 

Andou escondido pelos cantos cerca de quinze dias. 
O meu Pai insurgiu-se fortemente por me terem sujeitado a essas visitas, mas… o “mal já estava feito!” 

Aproximava-se o final dessas férias grandes quando chegam notícias da Madeira: anuncia-se a vinda para 
o Continente da minha Avó Pacífica, atingida por terrível doença e na expectativa de cura na Capital. Vem 
acompanhada de seus dois filhos, João e Gabriela. 
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A nossa casa abre-se com toda a hospitalidade aos familiares. O meu Pai cede o seu quarto e a sua cama à 
Sogra, para que Conchita possa dormir ao lado de sua Mãe e acompanhar vinte e quatro horas por dia a sua doença. 

Creio que para meus Pais, que tinham estado desavindos há tão pouco tempo, correndo mesmo o sério 
risco de divórcio, quando estava a fazer um ano sobre o trágico acidente que ia vitimando minha Mãe, esta nova 
perda absoluta da privacidade do casal, não foi, obviamente, salutar. Consigo até imaginar na perfeição a 
impossibilidade que o meu Pai tinha de dormir pela manhã, a menos que a minha Mãe, recordada das palavras da 
carta, tivesse conseguido inverter os hábitos daquela Família mas, se o fez, não terá passado de dois a três dias. 

Os meus Tios, o meu Pai e nós, instalámo-nos na medida do possível e despediu-se um hóspede. Esta 
situação arrastou-se cerca de dez meses, até meados do mês de Julho de 1955, quando minha Avó faleceu, vitimada 
por Cancro nos Brônquios. 

O meu Pai, apesar de não ter despendido dinheiro para os tratamentos de minha Avó, foi ele, contudo que 
se disponibilizou para arranjar médicos e aviar medicamentos, através dos CORREIOS, TELÉGRAFOS E 
TELEFONES, empresa pública onde trabalhava EULÁLIA, a penúltima Irmã de minha Mãe. O sistema de 
transferências Funchal-Lisboa e a necessária burocracia assumiu-a ele, procurando minimizar quanto antes o 
sofrimento de sua Sogra, por um atendimento a tempo e horas, mais especializado do que o do Funchal. 

Infelizmente, confirmada a doença, pouco ou nada se pôde fazer, para além de certa medicação e do amor 
com que era tratada, sentindo-se, na casa de meus Pais, rodeada por todos os seus filhos e netos. 

Apenas o AMÉRICO, a mulher e seus três filhos, emigrantes nos Estados Unidos da América do Norte, 
não vieram. A própria Eulália, quando a saúde de sua Mãe ficou mais frágil, também ela pediu transferência para o 
Continente e trouxe os seus dois filhos mais novos, a Rita (Quirita) e o Virgílio (Virgo). O Carlos Henrique 
(Riquito) ficara com o Pai. Todos se acomodaram lá em casa e, naturalmente, a diária aumentou. O meu Tio Carlos, 
ao tempo Guarda-livros num escritório em Lisboa, vinha visitar sempre sua Mãe após o trabalho. A Mariazinha e a 
Bernardette permaneciam ali o mais tempo possível. 

Data dessa altura a instalação do telefone na nossa casa, ou, pelo menos, o contrato com os CTT. 
Fonte credenciada na actual PORTUGAL TELECOM informou-me que 1955 é o primeiro ano em que o 

nome de JOAQUIM GUERRINHA consta das LISTAS TELEFÓNICAS, o que pressupõe um contrato feito no ano 
anterior. 

Juntara-se o útil ao agradável. O telefone era fundamental numa casa e, dessa forma, Eulália, no Funchal, 
ficava diariamente a par do estado de saúde de sua Mãe. 

Faltará referir que, Gabriela, ainda antes de sair do Funchal, começara a tratar do seu pedido de 
transferência escolar para o Distrito de Lisboa ou Santarém. 

Ficou colocada neste último, no Concelho de Vila Nova de Ourém, Freguesia de Urqueira, numa 
localidade chamada Estreito. Para tentar aliviar minha Mãe e porque eu estaria pouco adiantada na Escola, na 3ª 
Classe onde já começara, tratou-se da minha transferência e lá fui eu, com a minha Tia, em meados de Novembro 
de 1954, pois ela tinha de iniciar funções a 17 desse mês. Desbravámos terrenos inóspitos e procurámos um quarto. 
Tudo se proporcionou, apesar de que, na primeira noite dormimos sobre o estrado da Sala de Aula. 

Viemos nas férias de Natal e da Páscoa. A minha Tia ajudava o meu Pai nas despesas. 
Lembro-me muito bem, como se fosse hoje, de exibir as minhas capacidades de leitura, francamente 

melhoradas. O meu Pai ficava encantado de me ouvir e então punha-me o Jornal na mão e pedia-me que eu lhe 
lesse curtas notícias, não sei se para informação própria, se para me testar noutros contextos, onde eu não pudesse 
saber “a música de cor”. Li nomes esquisitos de Equipas de Football, li documentários, alguns na área do desporto 
e ele corrigia-me, quer na pronúncia de algumas palavras mais difíceis, quer na entoação, fruto de uma pontuação 
mal interpretada: 

“– Então, não está aí um ponto final? Tens de fazer uma pausa! … Não, filha, aí é uma vírgula…” 

E eu, com toda a minha ingenuidade e candura, ficava confusa e baralhada. Difícil me era compreender 
essa percepção do todo, que o adulto informado pode ter. Mais tarde, invertidos os papéis, na qualidade de 
professora, recordei com saudade os meus tempos de criança. 

“– Pois é… Como é que o Papá sabe, não está a ler/ver?” 

Pela minha ausência em terras do Ribatejo, não acompanhei a vida em casa, naquela balbúrdia que se terá 
gerado, mas que me encantaria, decerto. Os meus Irmãos devem ter sabido criar muito mais oportunidades para as 
suas escapadelas e a repressão deve ter diminuído, o que terá dado origem também a algum insucesso escolar, 
sobretudo do mais velho, não pela falta dos castigos mas, pela menor exigência no estudo. 

A minha Avó, na cama, dizia: 

“– A pequena, cá, é sossegadinha! Os rapazes são uns cavalos, só andam a trote! Dão cabo da minha cabeça!” 

Eu gostava muito da minha Avó que, para mim, era terna. Quando ela estava pior, eu fazia-lhe festas e 
massagens e contava-lhe histórias, em voz alta, por causa da sua surdez, que veio a afectar quase todos os filhos. 

E, quando eu partia de novo, já levava umas saudades tão grandes dos meus Pais e dos meus Irmãos que 
só a companhia dos meninos da Escola me consolava. Mas, para adormecer, sentia sempre a falta da minha Mãe… 

Recordo-me, nesse ano, na véspera de eu fazer exame da 3ª Classe, que a minha Tia fora chamada, de 
urgência, ao telefone público porque o quadro clínico de minha Avó tinha piorado. Choros infinitos! Além do mais, 
a minha Tia teve que decidir deixar-me ao cuidado da dona da casa e encarregou alguém de acompanhar os seus 
alunos, eu incluída, a Vila Nova de Ourém para fazermos o exame. 



 120 

Tudo decorreu bem para todos. A minha Avó melhorou e a minha Tia voltou ao Estreito para me buscar e 
proceder ao encerramento do ano lectivo. A minha alegria era tanta que, no comboio, eu dizia de cor todas as 
poesias que tinha aprendido, no intuito de chegar mais depressa a Lisboa. 

Quando regressámos tinha também os meus Primos para brincar. Eu tinha muitos ciúmes da Rita que, na 
minha ausência e desde que chegara, ocupara o meu lugar. O meu Pai andava com ela às cavalitas, e eu queria só 
para mim esse privilégio; também a minha Mãe era dócil para ela e, quando estava esgotada, ficavam para mim os 
maus modos. Por isso lhe fazia algumas maldades que, hoje, ela compreenderá! Tudo, por fome de AMOR! 

A minha Avó morreu a 14 de Julho de 1955, rodeada por todos e sentada na cama. Lembro-me muito bem 
das experiências que se faziam para perceber se ela ainda respirava. Na sua agonia, curvou-se toda para a frente e 
pronunciava o nome do seu filho mais velho, o Joãozinho e do seu neto Riquito, dizendo quase 
imperceptivelmente, “os mais desgraçados!” 

Tudo isto foi falado em casa durante tantos anos, que foi impossível esquecer! 
Telefonámos ao meu Pai que abandonou o trabalho no Bolero e regressou a casa. Foi ele que tratou de 

todos os pormenores. 
Nessa noite e até o Caixão sair de casa, por iniciativa do meu Pai, levaram-me para a Porteira do prédio, 

no Rés-do-Chão, que tinha uma menina da minha idade. Os meus Primos já estavam há dois dias em casa da Tia 
Lourdes. Os meus Irmãos, mais crescidos, ficaram em casa. 

A 29 desse mês completei 9 anos. Após as férias, regressei com a minha Tia para frequentar a 4ª Classe, 
novamente para o Concelho de Vila Nova de Ourém, Freguesia de Rio de Couros, na localidade de Carvalhal do 
Meio, entre 10.10.1955 e 14.7.1956. Regressei com a 4ª Classe, à beira dos dez anos e preparada para fazer o 
Exame de Admissão ao Ateneu Comercial de Lisboa para poder ir e voltar com o Joanito, visto que o Liceu 
Camões era só Masculino. 

Assim aconteceu. Porém, chegada a Páscoa, as notas foram negativas e concluiu-se que eu não tinha 
afinidades com a orientação de cunho comercial que o Ateneu proporcionava. Para ter acesso ao Liceu, implicaria 
fazer novo exame de admissão e, para tal, nesse 3º Período, fui novamente com a Tia Gabi, desta vez para o 
Concelho do Cartaxo, Freguesia de Valada, localidade de Porto de Muge. Ao regressar, em Julho de 1957, fiz o 
exame. Dias depois, completava onze anos e a minha via de ensino-aprendizagem seria sempre o Liceu. 

Nestes dois anos e tal, perdi a doçura do meu Pai, os seus mimos, a sua alegria, as suas histórias, a sua 
compreensão, enfim, a defesa que de nós fazia, precisamente naquela idade em que conservamos melhor as 
lembranças! Também no relacionamento com a minha Mãe e os meus Irmãos se gerou uma grande lacuna. Talvez 
por isso, se comentasse abertamente que “o Carlinhos era todo do Pai e que o Joanito era o Menino da Mamã”. 
Eu seria dos dois, naturalmente, mas, como criança, ressentia-me, talvez sem razão. De facto, o meu Pai nunca me 
recusou nada e, sempre que era oportuno, na adolescência e na juventude, elogiava-me perante os meus Irmãos. 

Ainda hoje não sei se compensou ter estado fora de casa tanto tempo!… No plano afectivo creio que não! 
Na nossa casa habitava, agora, em permanência o meu Padrinho e a Tia Gabi, quando vinha de férias. 
As decisões eram praticamente tomadas entre os Irmãos e, o meu Pai quando chegava, já tudo estava 

resolvido. Sobrava-lhe muitas vezes o último lugar mas, para não gerar incompatibilidades e, porque estava pouco 
tempo em casa, cedia, deixando, no entanto, crescer nele algum desconforto. 

Para poder trabalhar, sustentar Família tão alargada e ainda envolver-se na sua luta associativa, confiava a 
nossa educação a seu Compadre Joãozinho que, se o solicitássemos, nunca nos negava apoio. Também coube a 
meu Pai, pela força da sua acção e dinamismo, arrancar o cunhado de casa, fazendo-o vencer uma certa indolência 
que o vinha caracterizando, desde que abandonara a sua vida activa no Funchal. Aceitara então, por influência de 
Guerrinha, o cargo de Presidente do Conselho Fiscal na Liga de Cegos “João de Deus”, fazendo assim parte dos 
Corpos Gerentes, desde a quarta reunião da Colectividade, em 14 de Abril de 1955 até Maio de 1957. Interrompe o 
cargo e regressa na Assembleia extraordinária de 1959, em Agosto, mantendo-se em funções até Janeiro de 1962. 

Durante estes longos anos, dos finais de 1954 ao Verão de 1963, o meu Padrinho viveu sempre na nossa 
casa. Também a Tia Gabi, que trabalhava já há anos sucessivos no Posto Escolar da AGOLADA, via de ano para 
ano a sua situação piorar, por decréscimo de alunos, até à redução total. Encontrara, então, emprego em Lisboa, em 
1963, na Quinta da Cardiga, por sinal, ligada à Agolada, pelo que passou a residir connosco, a tempo inteiro, 
ficando a casa repleta quando as outras Irmãs compareciam e todas confraternizavam, num ambiente de absoluta 
“bilhardice”72 e numa vozearia que ultrapassava os limites do bom senso, justificando-se sempre o hábito de falar 
alto com a surdez da minha Mãe. Se acaso fosse hora de estudo, de repouso ou de um achaque ocasional, só as 
pedras resistiriam… A situação tornava-se semelhante àquela que o meu Pai retratara em Setembro de 1954. 

No meio deste panorama algo caótico, o meu Pai refugiava-se na Liga, mas não só! 
Outros encontros e outras paixões no feminino lhe marcaram a existência, o que magoou muito a minha 

Mãe. Sofria, chorava, espreitava-o e veio a confirmar as suas suspeitas. 
Em desespero, transportava a sua revolta para os encontros familiares, num “lavar” de acusações, mas 

ninguém queria entender que o ambiente familiar propiciava, de algum modo, aquelas facadas no Casamento. 
Após um entendimento mútuo, o meu Pai ter-se-á queixado à mulher do desgaste que a permanência da 

Família madeirense causava em casa, justificando deste modo as suas infidelidades. Acusara-a não só de desleixo 

 
72 Termo madeirense usado vulgarmente, com o mesmo sentido de bisbilhotice, embora como uma conotação mais densa. 

Bilhardar = Bisbilhotar; Bilhardeiro/a = Bisbilhoteiro/a 
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para com ele próprio e os filhos, porque valorizava apenas o Irmão, como também de viver obcecada com aquele 
ambiente de vulgaridade e garantiu-lhe que se afastaria de casa, se não houvesse paz. 

A minha Mãe desabafou com os Irmãos e Gabriela ter-lhe-á dito que não se preocupasse, porque ela 
ajudaria a pagar a renda e as despesas da Casa. Então, como que picada por um alfinete, a minha Mãe saiu-se 
brilhantemente: 

“– Ora, Gabriela, se tu tens dinheiro para pagar as nossas despesas, então arruma as tuas coisinhas e as do 
Joãozinho e procura uma casa para viveres com ele!” 

Situação muito difícil, de que todos tínhamos pena, incluindo o meu Pai, mas que se impunha. Estávamos 
em Agosto de 1963 e a saída demorou pouco tempo. 

O meu Pai elogiou a mulher e ajudou-a a superar esta dor bem como as acusações que, ao longo do tempo 
sobre ela penderam, de todos os Irmãos. Durante anos consecutivos, a Tia Gabi, sempre que se referia à minha 
Mãe, mesmo na minha presença, dizia: 

“– A FALSA, …” 

Apresentei o percurso completo dos meus Tios, em casa, para não fragmentar a informação, visto que a 
presença deles não era temporária, mas sim definitiva. 

Quero com isto dizer que vou regressar ao ano de 1955, quando teve lugar um outro episódio de 
doença que tocou muito de perto um familiar de meu Pai, pela intervenção activa e dádiva de si mesmo que ele teve 
no caso, e que ocorreu também naquele período em que a vida de minha Avó Pacífica se encaminhava 
irremediavelmente para o fim. 

A 29 de Maio de 1955, uma Irmã mais velha de Guerrinha, a ANTÓNIA MARIA procura-o em casa, pois 
acabara de internar de urgência no Hospital dos Capuchos a sua única filha MARIA ANTÓNIA, vítima de imensas 
complicações de saúde que degeneraram em Leucemia ou Septicémia. A Menina, com dezasseis anos, estava a 
levar 36 injecções para se curar de um surto de Bexigas Doidas. A última delas foi mal aplicada. Atingira-lhe um 
nervo da perna e, logo ali, a jovem não mais conseguiu apoiar o pé no chão. Tudo evoluiu desfavoravelmente, em 
sucessivas infecções. Ameaçada de gangrena, foi o próprio médico que a trouxe em aflição para Lisboa para o 
referido hospital, pelo que, sua Mãe, após o processo de internamento e, em desespero, dirige-se a casa do Irmão 
que morava a dois passos. Aí se manteve durante três dias, após o que regressou à terra; passou então a ser o seu 
marido, o JOAQUIM ROMÃO que, com alguma frequência vinha visitar a Filha, passando sempre em casa do 
cunhado Guerrinha. 

“Devo a vida ao meu Tio. Foi ele que me deu SANGUE para eu ser tratada, durante quatro meses que estive 
internada e, além disso, o Tio visitava-me diariamente, dando-me esperança. Eram tratamentos muito dolorosos, porque a 
limpeza da perna – retirar as peles e as carnes apodrecidas – naquele tempo… era tudo a sangue frio! A Tia, os Priminhos e o 
marido da Prima Catarina também iam à visita. Ela só me visitava nos fins de semana. Ainda me lembro que, a partir de certa 
altura, a Tia estava de luto pela Mãe. 

Depois de me dar sangue, o Tio tornou-se DADOR DE SANGUE. Na altura, claro, era para vender.” 

MARIA ANTÓNIA ROMÃO 

O testemunho de minha Prima despertou-me para a consulta do BILHETE DE IDENTIDADE DE 
DADOR do meu Pai e arrepiou-me constatar que ele tirava 400 mg de Sangue de dois em dois meses, situação que 
se manteve entre 10 de Agosto de 1956 e 31 de Dezembro de 1962. Seis anos e quatro meses em que meu Pai se 
deu, numa entrega regular, posto que “DAR SANGUE É DAR VIDA”, ainda que a troco de alguns cobres, muitas 
vezes para resolver problemas económicos de momento. 

Recordo-me, vagamente, que a minha Mãe se preocupava em reforçar a refeição nesse dia e ter à mesa 
vinho tinto. Quando perguntávamos ao meu Pai se não lhe fazia mal dar tanto sangue, ele respondia, tranquilo: 

“– Nada que uns copitos não reponham o que se perdeu!” 

Tudo, no seu conjunto, terá contribuído para um envelhecimento precoce de meu Pai. 
Mas, entremos de novo na Casa da R. da Alameda onde, como consequência de uma reunião familiar, 

decidiu-se procurar uma casa maior para que o meu Padrinho pudesse ter um quarto individual. 
E assim, quando regressei de Porto de Muge, em 1957 e fiz a Admissão ao Liceu, já a Família estava 

instalada na R. Bernardim Ribeiro Nº 40 R/C Esq/do, numa casa onde se pagava a elevadíssima importância de 
1400$00. 

É para mim muito gratificante recordar aqui que os Fiadores do meu Pai, nos sucessivos contratos de 
arrendamento de todas as casas que alugou, foram sempre os seus patrões do Bolero Bar, o Sr. Pinto e o Sr. 
Malhão. Neste caso, o problema era mesmo conseguir manter aquela renda. 

Que saudade nos ficou a todos da casa anterior, do sossego daquela rua, de um jardim que era 
quase nosso… das brincadeiras e das tropelias! 

Esta nova casa não tinha beleza. Para as traseiras havia um quintal que pertencia ao R/C Dto, habitado por 
uma Família “snob”, com um miúdo insuportavelmente vaidoso, com quem estávamos em contacto através da 
nossa varanda das traseiras. A casa era funda e tornava-se escura; tinha dois quartos interiores e um saguão horrível 
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e mal cheiroso, donde, por vezes, trepavam ratos. Era propícia às brincadeiras permanentes que o Joanito 
inventava, por exemplo jogar às escondidas com requinte, recriar cenas com fantasmas, etc. 

Foi ali que tivemos a gripe asiática, com temperaturas elevadíssimas que me provocaram delírio. 
Apenas o nome da rua era sugestivo, porque nos ligava àquele poeta lírico, autor do “Livro das Saudades” 

que começa assim: “Menina e Moça, me levaram de casa de meu pae para longes terras.” 

“MENINA E MOÇA”, BERNARDIM RIBEIRO, 
COLECÇÃO LUSITÂNIA, LELLO & IRMÃOS, PORTO 

Na minha memória, esta residência, apesar de tudo, ficou associada a vários factos: 
O primeiro, directamente ligado a meu Pai, por via de um outro trabalho que ele realizava a fim de 

melhorar o seu orçamento – o de Cobrador da Liga de Cegos “João de Deus”, Colectividade que subsistia, em 
parte, graças a um sistema de Sócios. 

Na realidade e, de acordo com o meu Irmão, já há muito que o Pai assumia essas funções, o que 
compreensivelmente eu não me recordo, dadas as minhas ausências por terras do Ribatejo. 

“Tanto eu como o Carlinhos, andámos vários anos com o Papá e, quando já conhecíamos bem os locais e as 
pessoas, íamos sozinhos, um para cada lado, prestando-lhe depois as contas. Por este processo, era tudo mais rápido. Era só 
no fim do mês que se faziam as cobranças e, em dois ou três dias tudo ficava pronto. O Riquito também colaborou.” 

JOÃO JOAQUIM DE JESUS GUERRINHA 

Eu, pessoalmente, sei que já andava no Liceu e, muitas vezes acompanhava o meu Pai. Andávamos 
sempre de Eléctrico ou a pé e ele tinha o controle perfeito da situação, não só pela sua extraordinária memória, 
como porque todas as moradas estavam registadas em Braille. Andávamos por ruas, becos, travessas, pátios… 
quanto mais humilde era o lugar, mais Sócios havia e, era assim em toda a Lisboa! 

Aliás, desde sempre ouvi dizer que se devia ao meu Pai a angariação do maior número de Sócios, quer de 
entre as elites da sociedade, quer saídos dos meios sociais mais simples. 

Nesses percursos, o meu Pai brincava comigo, passando a bengala por detrás de mim, que me tocava nas 
pernas e me assustava. Eu ia espreitar, ele ficava muito sério… e, logo após, a brincadeira repetia-se. Quando eu 
identificava o autor da proeza, ele dava uma sonora gargalhada e apertava-me a mão ou o braço. 

Noutras alturas, quando atravessávamos uma rua apertada e era preciso pararmos, se acaso eu me virasse 
de costas, o meu Pai dizia sempre uma frase muito castiça, que, aliás repetiu toda a vida, em idênticos contextos: 

“– Ó Cachopita! Nunca se vira o traseiro ao inimigo!!” 

Então, era eu que me ria com vontade, pelo inesperado da frase, semi-envergonhada também, não fosse 
qualquer pessoa ter ouvido. 

O segundo facto, associado à Família, em geral. Para ajudar o meu Pai na manutenção da casa, tínhamos 
um hóspede com pensão completa (quarto e alimentação), o Sr. Correia que, às vezes, à noite, me ajudava nos 
estudos e que, segundo o meu Irmão, deitava uns olhares especiais à Tia Gabi; outro, só para refeições, o Sr. 
Gouveia, já maduro, Sportinguista ferrenho, sempre em choque comigo, Benfiquista exaltada e, de forma mais 
moderada com o meu Pai e Irmãos, que eram do Belenenses por convicção. 

Para ajudar minha Mãe em todos estes trabalhos domésticos, uma vez que eu estava na Escola, chegámos 
a ter duas “Criaditas”, como na época se designava ao pessoal interno. Também elas, sempre que se tornava 
necessário e a minha Mãe as dispensava, acompanhavam o meu Pai nas cobranças. 

A primeira, a ROSA, era uma miúda de catorze anos, outra para as brincadeiras. Lembro-me que o seu 
aniversário era a 14 de Março e a minha Mãe fez um bolo. Nos primeiros tempos, tratava o meu Pai por Senhor: 

“– Senhor! O almoço está na mesa! A Senhora já chamou! 

  – Ó Rosita, nunca me trates por Senhor, ouviste? Quando muito, Senhor Guerrinha…” 

Veio depois a MARIA ALICE com dezasseis. Contava-nos muitas histórias de bruxedos e de almas 
penadas que dizia terem ocorrido na terra dela, o que nos fascinava… mas, ao mesmo tempo nos amedrontava. 
Cheguei a ter muitos pesadelos por todas essas conversas. 

O terceiro, de âmbito espiritual, prende-se à devoção que meus Pais alimentavam por SANTA 
FILOMENA, protectora dos aflitos, devoção essa que já vinha dos tempos da Rua Cidade da Horta. 

Nos finais da década de cinquenta, depois de um razoável percurso espiritual, a devoção da minha Mãe 
chegou a atingir momentos de verdadeira exaltação, talvez porque implorava instantemente à Santa por seu filho 
mais velho que, nos seus dezassete anos, já tinha abandonado os estudos aos catorze, não tendo mesmo chegado a 
ultrapassar o 3º Ano Liceal e, naquele momento, procurava algumas companhias pouco abonatórias. 

O estado emocional que atingiu, fazia-a ver o rosto de Santa Filomena no vidro fosco e martelado da 
porta da nossa Casa de Banho e convencia toda a Família, incluindo suas Irmãs, dessa realidade. 

O meu Pai, crente mas muito lúcido, mandava-a que limpasse bem o vidro, não estivesse ele impregnado 
de poeiras, absorvidas no martelado e que se fechassem os taipais de madeira para que não houvesse interferência 
da claridade. 

Esta propensão mística de minha Mãe, aparece um pouco mais desenvolvida na IV PARTE deste livro, 
na NOTA EXPLICATIVA, visto terem sido aí integrados, na recolha poética, dois Poemas que o meu Pai dedicou 
à Santa e cuja leitura sugiro, obviamente. 

O quarto facto tem uma dimensão política e social. Estávamos em 1958, quando HUMBERTO 
DELGADO, em nome da oposição Salazarista se candidata às eleições presidenciais e é derrotado mercê de uma 



 123 

mega fraude. A revolta popular instalou-se e foi combatida pelo Exército. Lembro-me de um certo motim e de ter 
ido com a minha Mãe à janela de um quarto virado para a rua e de ver passar muitos militares a cavalo, muito 
agitados e, hipoteticamente em perseguição dos revoltosos. Ficámos cheias de medo e fechámos as janelas. 

O meu Pai inconformado com o desfecho do caso Delgado e anti Salazarista determinado, tinha sempre 
uma história para contar, que reflectisse a acção criminosa de Salazar. Terminava sempre dizendo: 

“_ Ó filha, estas coisas não se podem dizer a ninguém, nem às colegas na Escola, por causa da censura e da PIDE! 
Nunca se sabe com quem estamos a falar! Muito cuidadinho, que ainda podemos ir todos presos!” 

A ideia da prisão, se assustava qualquer um, muito mais uma criança de doze anos… em 1958! 
Entretanto, o meu Pai, para desvanecer a intensidade da conversa, contava uma adivinha didáctica sobre 

Salazar que, segundo ele dizia, já “tinha barbas e bigodes”e que eu vou reproduzir, porque também a utilizei, bem 
mais tarde, nas minhas aulas de Português, para levar os alunos a exercitar a pontuação: 

Na parede de um Sanitário público, um homem escrevia: 

S A L A Z A R  D E V E  M O R R E R  N Ã O  F A Z  F A L T A  

Aproxima-se um Polícia que, ao ler a frase, dá ordem de prisão ao homem. Este, simula espanto e 
pergunta ao Polícia o porquê de tal detenção. 

A autoridade, apontando a frase e lendo-a em voz alta, respondeu-lhe que não poderia ficar impune quem 
escrevesse tal coisa. Então o homem, mantendo o seu sangue frio, disse: 

_Ó Senhor Polícia, mas eu ainda não terminei! Ainda me falta a pontuação! 

_ Vá lá, homem! Tem 15 segundos! E apontou-lhe a arma… 

Serenamente, o homem aplicou a pontuação e o Polícia, que nada percebera, acabou por lhe pedir 
desculpa e dar-lhe parabéns: 

S A L A Z A R  D E V E  M O R R E R ?  N Ã O ! !  F A Z  F A L T A ! !  

Só que o meu Pai não me deu a solução. Mandou-me pensar, para corrigirmos quando ele chegasse, no 
dia seguinte, após a sua noite de trabalho. Minha Mãe e eu ocupámos um bom bocado do serão, mas descobrimos, 
com a supervisão do meu Padrinho. 

O quinto e último facto, se bem que directamente ligado ao Joanito, envolveu toda a Família. 
Talvez para incentivar o filho nos seus estudos, o meu Pai prometeu-lhe uma ida à Madeira, em período 

de férias, visto que se falava em casa que só o Carlinhos tinha tido esse privilégio. 
O rapaz passou o Ano e o meu Pai cumpriu a promessa. 

“Agora só faltas tu!” 

Era o que toda a gente dizia à Dalila, umas vezes para a fazerem “rabiar”, mostrando-lhe que ela não tinha 
os mesmos direitos que os Irmãos, outras vezes, instigando-a a que também ela própria exigisse esse prémio ao Pai, 
quando fosse mais crescida. 

Na realidade, e porque vem a talhe de foice, cumpre-me dizer que a minha visita à Madeira, só teve 
lugar em Agosto de 1968, quando acabara de fazer vinte e dois anos e foi a minha Tia Eulália que me 
ofereceu a viagem de ida e volta, de avião, na sua companhia e na de seu Irmão Américo que viera de férias a 
Portugal, pela primeira vez. Foi com eles que recebi o meu baptismo de ar e estou-lhe grata por isso. 

Data também daquela época o Vocativo CHICA, introduzido pelo Carlinhos e que os meus Irmãos 
usavam carinhosamente para comigo, sobretudo quando me queriam pedir algum favor ou que eu fosse medianeira 
junto da minha Mãe, nalgum empreendimento mais complexo. 

Entretanto, entrara o ano de 1959 e, na conversa dos adultos, cada vez se falava mais na necessidade de se 
arranjar outra casa, por esta ser muita cara. Um dia, o meu Pai chegou com uma novidade. Tinha descoberto uma 
casa excepcional, por 1200$00, muito bem situada, a dois passos do Bolero, embora mais longe da Liga. Estávamos 
nas férias grandes e a minha Mãe e a Tia Gabi dirigiram-se lá imediatamente para darem o seu “quinau”73 

A casa, situada na Rua Conselheiro Arantes Pedroso Nº 6-1º Esq/do era excepcional. 

“_ Estás aprovado, Quinito!” 

Papelada para o Contrato de arrendamento, Fiadores e… a mudança pôs-se em marcha! Ainda hoje, 
volvidos vinte e oito anos sobre a morte de meu Pai e quarenta e cinco sobre a nossa saída da Rua Bernardim 
Ribeiro, é esta casa que habitamos, a minha Mãe, eu e a Irmã que me ajuda no dia-a-dia, a Aida. 

Também registo com agrado que nenhum Senhorio recusou ao meu Pai um Contrato de arrendamento, 
pelo facto de ser Cego. O trabalho na Emissora e, durante a noite, no Bolero, eram garantias suficientes para que a 
casa lhe fosse alugada. 

Fizemos pequenos transportes, aos poucos, até que, por fim, uma Camioneta de Mudanças que o meu Pai 
contratou, trouxe os móveis e tudo o que era pesado. 

Todas as Tias vieram uma, duas, três… vinte vezes dar o seu parecer e escolher o quarto do Joãozinho. 
Havia na Casa um quarto interior, destinado aos Rapazes, pois não convinha ao Joãozinho, porque 

fumava todo o dia e estava quase sempre deitado; a Dalila tinha um divã na casa de jantar; o quarto independente 

 
73 Vocábulo usado na Madeira, com o sentido de “parecer”: “… para darem o seu parecer…” 
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seria para alugar, para compensar as despesas. O quarto dos meus Pais e a Casa de Jantar eram espectaculares em 
Sol e em tamanho. Havia ainda um Escritório. 

A minha Mãe deu parabéns ao meu Pai, o que o deixou babado e esquecido de quantos melindres. 
Instalámo-nos e, a pouco e pouco, a vida moldou-se à sua forma habitual. 
A minha Mãe, ao longo desses anos, comprou metros e metros de tecido e fez, com alegria e gosto, 

cortinados e reposteiros. 
O quarto foi alugado e sempre era uma ajuda para a Renda. 
A vida do meu Pai e da Família, Joãozinho e Gabriela incluídos, criara, então, novas raízes nesta casa 

ampla que ele, Guerrinha, mal saboreava. 
O seu dia-a-dia era sempre igual mas nunca monótono, pela veemência e calor que punha em todos os 

trabalhos, pela jovialidade que emprestava às suas conversas, pela compreensão e ajuda que a todos dava, sem 
nunca atender ao desgaste que, ele próprio, ia experimentando. 

Todas as manhãs regressava do Bolero por volta das 5.30H. Ou fazia o percurso a pé, uns dez minutos, ou 
apanhava o primeiro eléctrico do dia, logo ali e saía perto de casa. Entrava silenciosamente para não perturbar o 
repouso dos familiares. Lavava-se abundantemente na Casa de banho como se quisera purificar-se daquela 
atmosfera viciada donde viera. Vestia o pijama e ia à Cozinha, comer as Sopas de leite que deixávamos preparadas 
de véspera, à noite. Uma tigela com sopas de pão, ao jeito do Alentejo, e açúcar. Numa Garrafa-termo, leite quente 
que ele despejava sobre as sopas. Era a sua primeira refeição do dia, uma leve compensação para uma pesada 
Concertina que carregara às costas durante sete horas e meia, em expressivos movimentos que animavam os bailes 
nocturnos. Depois, invariavelmente, ocupava cerca de uns trinta minutos ou mais na Casa de Banho, dando largas 
ao cigarro e fazendo as suas necessidades em perfeito à vontade, já que a essa hora não havia concorrência. 

Achávamos que ele se demorava aí muito tempo, sobretudo porque, arrasado como deveria estar, 
precisaria de repousar quanto antes. E, numa expressão muito sua, com recurso a diferentes formas do verbo ir ou 
estar, no Presente, no Passado ou no Futuro próximo, consoante o momento, respondia: 

“− Estive a despachar um telegrama!” 

E pronto! Toda a gente sabia o que o meu Pai queria dizer! 
Quando raramente alimentávamos a conversa, já que essa expressão era para nós tão banal, tudo 

terminava em sonoras e pachorrentas gargalhadas: 

“− Então, para quem é que o Papá despachou o telegrama? 
  − AH! AH! AH!” 

Deitava-se, nunca antes das 6.30 e pedia à minha Mãe para o acordar às 9.30H. Despachava-se 
rapidamente e seguia para a Liga. O almoço, levava-lho eu depois de vir da Escola, mas penso que só a partir de 
1964, o fazia diariamente. Uma ou outra vez, o meu Pai ficava a dormir durante a manhã, almoçava mais cedo e só 
então seguia para o seu trabalho. Vencido o dia na Liga, regressava e jantava. Se acaso lhe sobrava algum tempo, 
dizia: 

“− Vou passar uns minutos pelas brasas. Conchita, chama-me às 21.10, vê lá, não te esqueças!” 

E o Circuito recomeçava. Das 21.30 às 5H da manhã, dava-se aos Clientes através da Música. Uns 
chegavam, outros partiam… os Músicos eram sempre os mesmos! 

Várias vezes lhe perguntava se ele não se cansava daquela vida e a resposta era esta, invariavelmente, dita 
com a maior serenidade possível, bem silabada e sem evidenciar sinais de cansaço: 

“− Ó rapariguinha, temos que saber levar a nossa cruz ao Calvário!” 

Mas era notório que o meu Pai já chegava arrasado cada madrugada. A minha amiga Aida, que, nos finais 
de 1966, estava ocasionalmente hospedada ali em casa, comentava comigo: 

“− Às vezes dou-me conta, quando o teu Pai entra em casa, que esta vida já não é para ele. Nem um jovem 
aguentava isto! São muitos anos de desgaste e o coração tem de se ressentir… por tanto cansaço e tão pouco descanso!” 

A partir do último trimestre de 1967 a vida passou a fazer outro sentido. O meu Pai, já bastante abatido, 
terminara com o Bolero. 

Recuperara, embora muito tardiamente, a sua vida de Família e dormia de noite, como qualquer pessoa. 
Contudo, muitas vezes, perdido o hábito de repousar naquelas horas, entregava-se frequentemente à meditação e à 
escrita e foi já nessa última fase da sua vida que comecei a sintonizar-me com o meu Pai a níveis espirituais. 

Uma certa madrugada, confessou-me que nunca perdera o hábito de fazer todos os dias uma longa 
meditação, recorrendo para isso à Casa de Banho, durante a noite, pois precisava de se isolar completamente, não 
perturbando ninguém nem sendo perturbado. Então, ali ficava duas, três horas… 

“− O fundamental é sabermos tirar partido daquilo que temos ao nosso alcance e, se pensarmos bem, a casa de 
banho é o lugar onde nos confrontamos com a nossa individualidade e, nessas circunstâncias, é aquele espaço à mão de 
semear, que mais se coaduna com a descoberta do nosso ser profundo. 

É evidente que há lugares apropriados para o efeito, bem mais convidativos, onde se pode até preparar um fundo 
musical suave… que nos ajude à concentração…mas, quem não tem cão, caça com gato! 

 − E o que é que o Papá espera dessas meditações? 

 − Queria ver se conseguia atrair a atenção de alguma entidade superior, que me respondesse a tantas perguntas 
que eu precisava fazer, mas… este mundo está muito pervertido e as Entidades não descem… Também precisava de 
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experimentar a sensação de sentir o corpo leve, muito leve, a elevar-se… há tantos casos desses, mas eu… que tenho dedicado 
tantas horas da vida a essas experiências… infelizmente, nunca consegui nada… digno de destaque. A imperfeição pesa-nos e 
torna-nos incapazes de nos elevarmos… Mas, às vezes, pelo poder da concentração, conseguimos anular passageiramente a 
força da gravidade… se bem que eu nunca tenha conseguido!” 

Creio que perdi muitos meandros dessas belas palavras, por incapacidade de acompanhar as reflexões do 
meu Pai e não dominar na ocasião esses conceitos, em que ele estava totalmente embrenhado. 

Só sei que o meu Pai dizia aquilo com uma tristeza tão profunda que eu não conseguia entender e para a 
qual não tinha palavras. Ainda bem que percebi e me calei, porque o que quer que eu dissesse, seria desfocado. 
Estou certa que ele também me entendeu. Disse-lhe apenas: 

“− Aproveite agora para descansar um bocadinho, que talvez lhe faça bem!” 

Desta propensão mística do meu Pai e do seu percurso, já dei conta no Capítulo 8 mas não queria deixar 
de referir aqui, por ser também oportuno, o resultado de muitas conversas que ele mantinha com o amigo Duarte 
Balseiro, nas suas dissertações que evidenciavam angústia filosófica, de natureza metafísica. 

“O Guerrinha interessava-se por tudo o que fossem experiências esotéricas. Tinha frequentado, em tempos, entre 
outras, a Sociedade Portuguesa de Teosofia, a Ordem Rosa Cruz … e falava muito de experiências de Oração colectiva. 
Lembro-me, por exemplo, de ele falar na Brisa, sensação que se tem nas Orações de Grupo: Por exemplo, estamos a orar, 
com índices elevados de concentração e, de repente, sentimos uma brisa que passa por nós… Mas ele continha-se e dizia que 
talvez fosse a respiração das pessoas. 

Contava-me também que, durante mais de vinte anos, sonhara sempre com uma mesma pessoa, que já tinha 
falecido mas que ele não conhecia; um senhor que ele sabia ser do Porto… e que parecia chamar-se Bernardino. Não me 
recordo se alguma vez falámos que tipo de representação assumia essa pessoa quando lhe aparecia, mas, de facto, era 
matéria mais do que suficiente para a análise de um Psicanalista.” 

DUARTE BALSEIRO 

Mas, regressando aos primeiros tempos em que habitámos esta casa, a primeira ocorrência digna de 
destaque foi o alistamento do meu Irmão Carlos na FORÇA AÉREA, em 25 de Agosto de 1959, incorporado como 
VOLUNTÁRIO aos 17 anos e com o posto de 1º CABO TELETIPISTA. 

Terá tomado esta decisão, talvez, para se tornar independente e não se sentir obrigado a entrar em casa às 
horas que a minha Mãe lhe estipulava. Antes, tanto ele como o Joanito, arranjavam trabalhinhos de ocasião mas 
que, obviamente, não eram suficientes para manter uma certa libertinagem. 

Recordo que o crescimento dos meus Irmãos, nas suas experiências nocturnas, em particular o do 
Carlinhos, transformou a vida da minha Mãe num verdadeiro calvário, nesses dois anos que habitámos a R. 
Bernardim Ribeiro em que as discussões, de mistura com as orações e as missas, eram permanentes. 

Bonito e elegante como era, a farda da Aviação dava-lhe um toque especial. Por isso, encantava muitas 
meninas, atraídas pela sua apresentação. Ainda me recordo de uma colega minha de Liceu, a La Salette, que 
gostava tanto dele que conservava de recordação uns sapatos que ele lhe pisara num baile, cá em casa. Coisas da 
adolescência! 

Esses BAILES na nossa casa, nasceram de uma ideia do meu Irmão João que, para além de ser bastante 
caseiro durante o dia, tinha a cabeça cheia de projectos. Inicialmente a minha Mãe aprovou, porque, de algum 
modo, controlava os filhos nessas tardes de Domingo e percebia-lhes as companhias… 

A Casa de Jantar transformava-se num Salão de Baile onde estava um PIANO que o meu Pai comprara a 
um colega por 500$00 e a prestações. O meu Irmão arrastava a mesa para o recanto fundo de uma das Janelas e o 
Baile iniciava-se, por vezes com discos, mas, quase sempre era o meu Pai que tocava Piano ao Acordéon ao vivo. 

“O Papá nunca me dizia que não. Era quase sempre ele que tocava durante os Bailes e animava-nos a todos. 
Nunca havia problema porque no andar de baixo era uma Loja e, ao fim de semana, estava fechada. Os meus colegas e as 
miúdas também admiravam muito o Papá. Chegámos a juntar cinco a seis pares. Foi uma fase de grandes recordações.” 

JOÃO J.J.GUERRINHA 

Às vezes, quando já estava cansado, o meu Pai dizia: 

− Meus amigos, tenham paciência, mas eu tenho que ir descansar um bocadinho, porque mais logo, esperam-me 
oito horas seguidas de Acordéon!” 

E despedia-se, mas nós, no nosso natural egoísmo, fruto do entusiasmo de uma juventude a quem a vida 
ainda não pesava, dizíamos todos em uníssono: 

− Ah! Só mais uma! Só mais uma! 

Entretanto, e por ordem expressa de minha Mãe, esses Bailes terminaram. Tinham durado basicamente 
desde 1960 até à Primavera de 1961, é claro que, sem uma regularidade imposta, mas chegaram a realizar-se 
quinzenalmente. 

As razões, recordou-mas o meu Irmão João. Estava a estabelecer-se uma grande aproximação entre 
Carlinhos e uma dita jovem que a minha Mãe não achava à altura de merecer o seu filho mais velho. Veio mais 
tarde a arrepender-se dessa sua atitude. O meu Pai dizia-lhe: 

“− Não te metas nisso, Conchita! Deixa lá o rapaz fazer as suas escolhas, ela parece boa rapariga! 

.− Tens de falar com ele! Só a ti é que ele respeita! Se não, vou eu falar com ela, já amanhã!” 
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E, com este tipo de chantagem, o meu Pai via-se forçado a agir contra a sua própria vontade, para 
evitar um mal pior. E assim foi a vida, num ou noutro contexto! 

Ao serviço da Força Aérea, o meu Irmão passou pelas Bases Aéreas de TANCOS e da OTA. 
Em 22 de Outubro de 1963, partiu de Avião num destacamento para a GUINÉ, nos começos da Guerra 

Colonial. O meu Pai escondeu o seu profundo sofrimento e a minha Mãe expandiu o dela quanto pôde. 
De comum acordo, os meus Pais prepararam um pequeno Oratório à SANTA FILOMENA, comprando 

uma imagem de dimensões apreciáveis. Foi aí que ambos oraram, pedindo a intercessão dessa Virgem Santa, para 
que nenhum mal acontecesse ao filho e regressasse são e salvo. A minha Mãe fazia frequentes novenas à Santa e, 
quase sempre, o meu Pai colaborava. Felizmente, o filho regressa definitivamente em Junho de 1965 e é 
disponibilizado da Força Aérea em 21 de Outubro desse ano, no posto de FURRIEL. 

As marcas que traz não são visíveis, são do foro psicológico e, provavelmente contribuíram para que se 
tornasse um homem impetuoso, um pouco violento na aparência mas, na realidade, um coração de ouro. 

Mas, quando partiu para a Guiné, o meu Irmão deixava o seu coração preso em Lisboa. 
Conhecera uma jovem por quem se apaixonara, em Dezembro de 1961, que tinha um bebé de cinco 

meses. A ela, MARIA IDALINA GOUVEIA prometeu Casamento e foi isso que aconteceu após o seu regresso da 
Guiné. Mas, à criança, perfilhou-a na véspera de partir, a 21 de Outubro de 1963, pois estava já a criá-la com 
coração de Pai, na Ota, onde alugara casa. Com este bonito gesto, o Menino passou a ser o primeiro GUERRINHA 
da segunda geração, de nome completo ANTÓNIO LUÍS GOUVEIA GUERRINHA, o TONINHO, como todos lhe 
chamávamos carinhosamente. 

De início, a minha Mãe atormentou esta relação, até ao ponto de exigir que o meu Pai falasse com o 
Capelão da Força Aérea, para impedir o Casamento e, para evitar que o marido lhe desse qualquer resposta 
esfarrapada, disponibilizou-se a ir com ele a essa Entrevista. O meu Pai, sabendo de antemão que o estado de 
maioridade impedia qualquer intervenção exterior, acabou por aderir, ficando, mesmo assim com o coração e a 
alma a sangrar. 

Ninguém compareceu no Casamento, realizado na Igreja Paroquial do Sagrado Coração de Jesus, a 12 de 
Março de 1966, porque Conceição não autorizou. O meu Pai sofreu muito com esta incompreensão, mas o Filho 
entendeu a sua ausência e… foi o bastante! Apenas a Tia Bernardette teve a coragem de enfrentar a Irmã e foi a 
Madrinha do Sobrinho. 

Porém, dado aquele passo, a minha Mãe nunca mais hostilizou os recém-casados. Além disso, o neto 
desde há muito que a enfeitiçara com uns olhos ternos e encantadores de criança e… desapareceram assim todos os 
ressentimentos. 

Constituiu Família na Outra Banda, COVA DA PIEDADE, e adquiriu uma certa estabilidade na Empresa 
SICAL, em Lisboa, como empregado de escritório, tendo vindo a ser promovido a Chefe de Secção. Vinha almoçar 
com alguma regularidade a Casa dos Pais e manteve esse hábito quando o nosso Pai já estava reformado. 

Deste Casamento resultaram mais três filhos, aos quais me referirei no Capítulo seguinte. 
Quanto ao meu Irmão João, que tinha optado sempre pela via Comercial de Ensino, transitara do Ateneu 

para a ESCOLA COMERCIAL E INDUSTRIAL VEIGA BEIRÃO onde concluíra o Curso Comercial. 
Aos 19 anos, em 1962, já trabalhava a sério na CASA CAPUCHO, no ramo da Contabilidade. 
Foi alistado em 30 de Outubro de 1963 no EXÉRCITO PORTUGUÊS, ainda com a Profissão de 

Estudante mas, devido a uma intervenção de urgência, Apendicite Aguda, foi-lhe concedido um adiamento de dois 
anos, o que, para ele próprio e para os Pais, em particular, era uma esperança, tendo em conta o contexto de Guerra 
Colonial que a nação atravessava. 

Entrementes, meteu os Papéis para a Aviação, convencido por seus Pais e colegas de que, integrado neste 
ramo das Forças Armadas, não estaria tão sujeito a graves problemas no Ultramar. Foi assim que deu entrada na 
Base Aérea da Ota em 1 de Julho de 1964, como RECRUTA CADETE. Porém, um exame médico de rotina, após 
os treinos efectuados, denunciou um ritmo irregular no batimento cardíaco, razão pela qual foi transferido para o 
Hospital Militar da Estrela, onde recebia visitas diárias dos Pais, Tia Lourdes, colegas e namoradas, uma em 
particular. 

“Eu lembro-me que o Carlinhos que estava na Guiné, conseguiu um mês de férias e veio para a Ota, onde a Idalina 
tinha ficado com o Toninho. Esse mês coincidiu com o meu tempo de recruta. Recordo-me das conversas que tínhamos a 
propósito dos trajectos para a Base e, de facto, ele não estava a trabalhar, estava mesmo de férias. Foi até nessa altura que o 
Papá foi à Ota com ele, falar com o Major Mano, pedindo-lhe para que eu me conservasse na Força Aérea a fim de não ser 
destacado para África. Entretanto, vim para o Hospital Militar e acabei por “ser despedido” da Força Aérea. 

Pouco tempo depois fui à Madeira com a Mamã e, no ano seguinte entrei para o Exército.” 

JOÃO JOAQUIM DE JESUS GUERRINHA 

Como que num aparte, deverei dizer que o meu Pai estava quase sempre a par de todas as irregularidades 
e até mesmo de alguns percalços com que os filhos se confrontavam, quer na sua vida civil, quer no Quartel, 
ajudando-os, dentro do possível, a solucionar os seus problemas, basicamente à custa de desembolsar dinheiro. 
Escusado será dizer que quase tudo se escondia de minha Mãe, não só para não a ouvirmos, como também para a  
pouparmos ao sofrimento. 

Mas, retomemos o percurso do Joanito. 
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Foi sempre movido por grandes paixões amorosas, por vezes simultâneas, que lhe trouxeram algumas 
complicações, embora no mais íntimo de si próprio vivesse a nostalgia de um amor menos rotineiro… talvez mais 
idealizado ou até intelectualizado, o que conseguiu concretizar em Julho de 1971. 

E foi no encalço dessa ilusão, talvez em Setembro de 1964, que partiu para a Madeira com sua Mãe, que 
apoiava o filho, em absoluto, nessa escolha silenciosa. Conceição, para além de querer matar saudades da sua 
Terra, quis também conhecer pessoalmente a jovem madeirense que se correspondia com o filho desde o Verão de 
1958 e que, efectivamente, veio a ser sua Nora. Por lá estiveram aproximadamente um mês, em casa da Irmã 
Eulália e de outros familiares de S. Vicente que também visitaram. 

Guerrinha tudo facilitou para não contrariar a mulher nos seus sonhos de Mãe, sobretudo porque viviam 
ambos a angustiosa ausência do filho mais velho, em terras da Guiné. 

Em 23 de Novembro de 1965, com 22 anos feitos, o meu Irmão João é então incorporado no Exército, no 
Batalhão de Cavalaria e passa por diferentes Quartéis: Tavira, onde tem lugar, aliás, a cerimónia do Juramento de 
Bandeira, no Tramagal, em Chaves e no Funchal. 

Esperava-se o pior a toda a hora, isto é, que ele fosse mobilizado para a guerra, o que na realidade veio a 
acontecer, apesar das muitas orações e novenas de sua Mãe, sempre que possível acompanhada pelo marido, no 
Altar de Santa Filomena e na Igreja do Corpo Santo. 

A 5 de Agosto de 1967 partia com a sua Companhia no Paquete VERA CRUZ tendo chegado a Angola 
a 14 desse mês. 

Recordo-me perfeitamente da sua partida, daquelas horas passadas debaixo de um sol abrasador, enquanto 
se esperava que o Barco desatracasse. Lembro-me de toda aquela ambiência de grito e dor, depois, em particular, 
do desconsolo em que a minha Mãe estava, das lágrimas que vi correr do rosto de meu Pai, das amigas e dos 
amigos, enfim, de todos… cada um sofrendo à sua maneira por aquele rumo ao desconhecido, às emboscadas, às 
ciladas, por um confronto que se adivinha do homem contra o outro homem seu IRMÃO, numa luta, quantas vezes 
de vida ou de morte. Recordo-me da partida, de uma onda imensa de lenços brancos a acenar de cá para lá… de lá 
para cá … até tudo se perder de vista… no horizonte. Recordo, finalmente, um gesto singelo da minha amiga Aida: 

“− Chama um Táxi, que eu pago! Ninguém está em condições de subir esta escadaria e de esperar, sabe-se lá 
quanto tempo, por um eléctrico. A tua Mãe precisa de descansar!” 

Quem conheceu JOAQUIM GUERRINHA não pode ignorar a sua repulsa por actos violentos, nem a sua 
revolta pelo estado de miséria, de doença, de mutilação e de morte a que toda uma juventude cheia de sonhos 
estava sujeita, “oprimida pelas garras do Fascismo” e, consequentemente, obrigada a enfrentar a guerra e a matar, 
para se defender. Foi, aliás, sobre este tema que transmitiu, em três Sonetos, a alvorada do 25 de Abril, fonte de 
esperança, em contraste com um cenário de morte. Exemplifico aqui este seu sentimento, através do excerto de um 
Soneto que fez, expressamente para os Jogos Florais da Biblioteca Nacional, em 1974, inseridos na IV PARTE: 

Guerras coloniais tão prolongadas, 
Milhares de criaturas mutiladas 
Foi o triste legado do Fascismo! 

As orações de minha Mãe aumentaram e cresceram também as promessas, caso o filho regressasse são e 
salvo. A aflição que vivíamos era intensa, porque Angola, em particular aquela zona, estava sob fogo inimigo. 

E, prova disso, foi que o desempenho de meu Irmão mereceu um grande LOUVOR escrito, uma Medalha 
Comemorativa das Campanhas de Angola e ainda 28 dias de licença na Metrópole, findos os quais voltou a partir, 
para regressar definitivamente em 8 de Setembro de 1969, com desembarque em Lisboa a 17 desse mês. 

Por reflectir um acto de excepcional nobreza e, porque esse louvor feito ao meu Irmão deixou o meu Pai 
tocado da mais profunda comoção, passarei a reproduzi-lo na íntegra, tal como consta na Folha de Louvor então 
emitida e na Caderneta Militar: 

BATALHÃO DE CAVALARIA 1927 
ORDEM DE SERVIÇO Nº 296 
QUARTEL EM ANGOLA, 11 DE DEZEMBRO DE 1968 
DETERMINO E MANDO PUBLICAR 
I -  __________________________________ 

II - __________________________________ 

III -  JUSTIÇA E DISCIPLINA 

ARTº 3º . L O U V O R E S  

Que, por proposta do Exmº Comandante do BCAÇ, 1931, e por despacho de 20 de NOV de 68, de Sua Exª o 
General Comandante da Região, foi LOUVADO: 

O Furriel Milº de Transmissões, JOÃO JOAQUIM DE JESUS GUERRINHA, da CMR 113, adido à CCAÇ. 1785, 
porque, durante a reacção a uma emboscada a uma coluna auto de que fazia parte, como Comandante de Secção, apesar da 
sua pouca experiência no desempenho de tais funções, conseguiu, com a sua acção calma, consciente e corajosa, coordenar 
os movimentos dos seus homens no envolvimento ao grupo de assalto IN e, ao mesmo tempo, ajudar o Soldado Condutor da 
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sua viatura a conduzir, sob intenso fogo IN, um camarada, gravemente ferido. Posteriormente, depois de terminado o combate 
e de ter reunido todos os feridos na sua viatura, retirou para o Quartel, em busca de reforços na única viatura disponível, 
correndo graves riscos. A este facto ficou-se devendo a circunstância de as NT não terem sofrido mais baixas e ter permitido a 
evacuação aérea dos feridos graves. A sua coragem e noção de camaradagem tornaram o FURRIEL GUERRINHA merecedor 
de que a sua acção seja devidamente salientada. 

IV __________________________________ 

O COMANDANTE INTERINO 

(Assinatura) 

FRANCISCO PEREIRA DE CAMPOS OLIVEIRA 
MAJOR DE CAVALARIA 

Uma vez em Lisboa, assina a disponibilidade em 18 de Outubro de 1969 e dá novo rumo à vida. 
Começa a trabalhar na Firma J.COELHO PACHECO, que mais tarde foi absorvida pela AUTO 

INDUSTRIAL, no Estoril, mas sempre na Contabilidade. 
Após diversas peripécias, casa em 10 de Julho de 1971 na Igreja dos Jerónimos, com MARIA RITA 

MENESES DE ABREU, um Casamento com pompa e circunstância, ao jeito madeirense e, obviamente, de acordo 
com os seus próprios sonhos e ambições. 

A minha Mãe pôs a render a sua arte como Modista de qualidade, escolhendo padrões e fazendo vestidos 
adequados à elegância da Cerimónia. Dos três filhos que teve, foi o único Casamento a que assistiu e que ela 
própria preparou ao menor detalhe. Terá a minha Mãe concretizado neste casamento os sonhos que ela própria 
idealizara há trinta e um anos atrás, exactamente a 7 de Julho de 1941, e que se desvaneceram por entre os dedos?! 

O meu Pai, nos bastidores, correspondeu a todas as exigências que lhe eram feitas para dar brilho a esta 
festa, em sintonia com a mulher. Mas, onde a sua presença teve, de facto, visibilidade, foi na Igreja dos Jerónimos, 
tendo tocado a MARCHA NUPCIAL no ÓRGÃO, para acompanhar a entrada da noiva sobre a passadeira 
vermelha, naquele longo percurso até ao Altar. 

“Quando chegámos à Igreja eu fui para o Altar esperar a noiva, como seria normal e o Carlinhos acompanhou o 
Papá ao Piano para lhe dizer quando a noiva entrava e ele iniciar a Marcha Nupcial. Só que, de repente, o Papá deu-se conta 
que o Piano estava totalmente desafinado e, a única solução, à pressa, antes que a noiva se aproximasse, foi procurar um 
Padre que lhes indicou o Órgão. O Papá tocou maravilhosamente e, no fim da cerimónia, os Padres disseram que há mais de 
vinte anos que aquele órgão não tocava tão bem, o que me envaideceu, naturalmente.” 

JOÃO JOAQUIM DE JESUS GUERRINHA 

Tenho uma vaga ideia do meu Pai ter referido que lhe valeu de muito ter tido, em jovem lições de Órgão 
de Igreja. Neste momento, depois de toda a investigação que fiz sobre o meu Pai, associo perfeitamente os factos e, 
permita-me que o remeta, querido leitor, para a Terceira Parte desta obra onde, numa Entrevista que lhe foi feita 
pelo Senhor Padre Abílio Martins, ele revela esses conhecimentos: 

“Há-de haver, mais ou menos, 87 anos, que veio para PORTUGAL um cego FRANCÊS, enviado pelo INSTITUTO 
NACIONAL DE CEGOS DE PARIS, como ORGANISTA DA CAPELA REAL. Esse cego, LÉON JAMET, de que me honro ter 
sido muito amigo, foi o que (…) Eu ainda recebi algumas lições que ele me deu, graciosamente, porque tinha o intuito de me 
colocar a substituí-lo (…) como ORGANISTA.” 

ALGUNS DIAS APÓS 12 DE NOVEMBRO DE 1970, J.G. 

Após o Casamento, o meu Irmão e Cunhada mantêm-se ainda três anos em Portugal, emigrando depois 
para o Canadá, país, aliás, onde Rita já tinha estado com familiares seus. 

Na Caderneta Militar de meu Irmão, consta o registo de três licenças militares para se ausentar para 
aquele País, a última das quais em 2 de Setembro de 1974. Efectivamente, é nesse mês de final de Verão, que o 
Casal parte definitivamente para o Canadá. 

Creio que o meu Pai sentiu que aquela despedida e aquele abraço que dava a seu filho, seria o último 
nesta vida. Durante muito tempo, mostrou-se pesaroso e cabisbaixo. 

O meu Irmão, saudoso também da Família, escrevia com alguma frequência e o meu Pai respondia de 
imediato, sendo também porta-voz das inquietações e saudades de sua mulher. 

A este propósito, tenho que me penalizar a mim própria por ter deitado fora essas cartas e até alguns 
AEROGRAMAS que ainda restavam do seu tempo de Ultramar. Foi em 1999, um dos muitos períodos difíceis, em 
que resolvi fazer limpeza e arrumação à Escrivaninha de meu Pai, que se mantinha tal como ele a deixara e, 
lembro-me de ter reflectido: 

“− Estas Cartas, se não as deito fora agora, alguém o fará por mim daqui a uns anitos!...” 

Quem sabe, nelas encontraria um ou outro pormenor, que me deixasse entrar com mais profundidade no 
coração de meu Pai! 

Quanto à Dalila, eu própria, o seu percurso individual já ficou perfeitamente delineado na 
INTRODUÇÃO deste livro, pelo que dispenso repeti-lo. Referirei, no entanto, uma ou outra trajectória que possa 
ter-lhe aberto a porta a uma maior aproximação de seu Pai e isso, implica que retorne a Setembro de 1964, ocasião 
em que a Mãe e o Irmão João fizeram a tal viagem à Ilha da Madeira. 

E, para tornar mais viva e directa a comunicação, recupero o discurso na primeira pessoa. 
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No começo daquele ano lectivo de 1964-65, com dezoito anos feitos há dois meses, iniciara, só então e, 
para mal dos meus pecados, a frequência do antigo 5º Ano. Regressava do Liceu por volta das 14 horas, passava em 
casa e, aproveitando a providencial ausência de minha Mãe, aldrabava à pressa um almoço que também levava a 
meu Pai, já um pouco fora de horas, é certo, ficando depois na Liga de Cegos “João de Deus”o resto da tarde. 

Recordo-me que esta minha entrada na Liga, com assiduidade e durante várias horas seguidas, com o 
objectivo de estudar e de recuperar o tempo perdido, em que marcara passo no Liceu, dera-me uma alma nova, uma 
frescura e um entusiasmo invulgar que, mercê também do grupo de amigos em que me vira envolvida e que me 
valorizava, fez subir em flecha a minha auto-estima. Era ajudada nas matérias em que tinha mais dificuldade e 
aprendi a ser útil numa dimensão mais ampla do que aquela a que estava habituada em casa. 

Por exemplo, fazia inúmeros trabalhos de gravação em Bobine, nomeadamente livros, uns para Arquivo 
no Gabinete Sonoro da Liga, outros, para responder às necessidades mais prementes dos jovens estudantes que 
então frequentavam a Colectividade. Até este trabalho que eu desempenhava voluntariamente me dava bases que eu 
nunca tivera e me deixara conhecer uma boa dezena de obras que foram posteriormente integradas no meu Curso 
da Faculdade. A leitura e a interpretação era matéria que, ao longo dos anos, desde a infância, fazia razoavelmente, 
porque me habituara a ler, em voz alta, ao meu Pai. 

Também era com ele que ia e vinha e, à noite, o meu Pai seguia para o Bolero. Comecei a entender 
melhor os meandros associativos porque os vivia de perto. Entretanto, fizera também amigos, quase todos 
deficientes visuais e com idades próximas de mim. Compreendi a Cegueira e quase a assumi como se fosse minha, 
porque vivi os problemas desses jovens, naquela idade em que nos entregamos apaixonadamente por CAUSAS. 

O meu Pai sentia uma acentuada alegria interior com este meu percurso, que ele via crescer diariamente, 
ano após ano. Pelo caminho e em casa falava muito comigo, tentando penetrar no meu íntimo e dizia-me: 

“− Não posso deixar de dizer que fico imensamente satisfeito com a tua dedicação, mas também não queria que te 
viesses a prejudicar e muito menos a sofrer! 

 − Não Papá, não pense nisso! Então não vê como eu até estou a recuperar tão bem, nos estudos?!” 

Na realidade, em Outubro de 1964, quando a minha Mãe regressa da Madeira, eu já era uma filha com 
outros horizontes e desejos de independência. É evidente que o processo anterior, não foi obra de quinze dias ou de 
um mês. Foi fruto de uma longa maturação, de um acto consciente, dia a dia aprofundado, mas que dava sentido à 
vida, ouso até dizer, inseria-se fora da vulgaridade. 

Perante a minha Mãe, se foi sempre adiada a minha declaração de independência, mesmo em plena via 
profissional, pode supor-se como terá sido difícil naqueles primeiros anos!... 

Fazia-lhe ver, obviamente, os meus acentuados progressos e de como necessitava absolutamente de 
estudar na presença dos amigos que me tinham ajudado, para terminar rapidamente o 7º Ano (antigo) e fazer a 
Admissão à Faculdade. Então, a minha Mãe, ora aceitava os meus argumentos, ora respondia que me tinha criado 
para eu ficar em casa ao pé dela, porque o lugar de uma Menina é junto da Mãe, para aprender a lida de casa, a 
costura, os bordados… 

“− O que tu queres, é andar com a “a canela no ar”; mas o teu lugar é em casa, a lavar tachos e panelas! Filha de 
minha Mãe, cá, era para ser criada ao pé dela, ali, direitinha!” 

Claro que o respeito que eu devia a minha Mãe, não me permitia responder-lhe de imediato que, afinal, 
tanto ela como as minhas Tias tinham saído do Funchal com destino a Lisboa e… tudo ficava por ali. 

Naturalmente, o meu Pai, como meu grande aliado, far-lhe-ia ver a sua falta de razão e o resultado é que 
eu prosseguia com os meus objectivos, fazendo também a lide de casa, bem cedo, mesmo antes de sair para a 
Faculdade, para não sobrecarregar tanto a minha Mãe. 

Hoje, à distância, compreendo que a sua solidão era intensa, devido sobretudo àquela profunda surdez que 
a afectava e, por isso, crescia a sua necessidade de afecto. E, era nesse sentido que, para nos podermos realizar, 
procurávamos uma companhia para a minha Mãe. Mas, na realidade, desde 1964 até 1974 e, depois, de 1976 a 
1986, dez anos de cada vez, a minha Mãe passou longas períodos sozinha e dizia-me, com mágoa: 

“− Filha, no Inverno escurece tão cedo e eu não sei o que fazer para me entreter, até vocês chegarem!” 

De qualquer modo, ao regressar da Madeira com o filho, naquele ano de 1964, a minha Mãe trouxera 
consigo a sua velha Madrinha, D. CONCEIÇÃO, em cuja casa, no Funchal, nos tempos da sua juventude, 
aprendera Costura. Impressionara-se com o estado de degradação a que sua Madrinha tinha chegado: solidão, muita 
velhice e pouco tino, o que a levava a esmolar nas ruas do Funchal, para ajudar os Sobrinhos. Convenceu-a a vir 
para Lisboa, para sua casa, acompanhando-se mutuamente. 

Meu Pai aceitou esta nova presença em casa, que também ele conhecera em tempos, na Madeira e 
bastava-lhe que a mulher estivesse satisfeita para ele também ficar. A mim, particularmente, tirava-me problemas 
de consciência, porque a minha Mãe não estava tanto tempo sozinha. 

Porém, D. Conceição, viciada já na esmola, dizia que estava habituada a ir à Missa todas as tardes e, por 
lá se demorava o tempo regulamentar. Os meus Pais vieram a descobrir que ela recolhia os óbolos de quem 
passava, à porta da Igreja. A minha Mãe ralhou-lhe; o meu Pai ofereceu-lhe dinheiro mas, ao fim de um tempo, 
tudo voltara ao mesmo. Também passado tempo, a minha Mãe cansou-se e remeteu à procedência a pobre senhora. 

Acto condenado por todos, sobretudo pelo meu Pai, tendo sido ele, aliás, o único penalizado, mais uma 
vez, em termos financeiros. 
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“Se não te sentias com capacidade para tratar da tua Madrinha nem tinhas paciência para ela, não devias tê-la 
trazido, porque naquela idade, só lhe criaste ilusões e ainda a fizeste sofrer mais. As pessoas não são coisas que se deitam 
fora quando nos convém!” 

JOAQUIM GUERRINHA 

Retomando a história … não posso deixar de referir, portanto, a importância que a Liga de Cegos “João 
de Deus” teve no meu percurso intelectual e na escalada escolar que fiz, pelas razões que tenho vindo a expor, nem 
a forma como o meu Pai me incentivava, quando as coisas estavam mais negras: 

“Alma até Almeida!" Dizia sempre o meu Pai quando pretendia mostrar que era necessário enfrentar com 
coragem e determinação as dificuldades da vida. 

Em Outubro de 1967 estava já inscrita no primeiro ano da Faculdade de Letras de Lisboa. 
Em Julho de 1968 já tinha realizado algumas disciplinas do 1º Ano do Curso de Filologia Românica. 
Em Outubro de 1970 começara a leccionar, no Ensino Oficial, a disciplina de MORAL E RELIGIÃO 

CATÓLICA, estudando e trabalhando em simultâneo, ao mesmo tempo que continuava na Liga as tarefas habituais 
e fazia em casa o atendimento mais que possível. 

Em Julho de 1972 ficavam-me a faltar apenas cinco disciplinas para concluir a Licenciatura. 
No ano de 1972-73, já Bacharel, comecei a leccionar as disciplinas de PORTUGUÊS e FRANCÊS. 
Em Julho de 1973 concluí mais três cadeiras; em 1974, a penúltima; no ano seguinte, a última. 
25 de Julho de 1975, data oficial da conclusão da minha Licenciatura. 
No campo afectivo, a minha Mãe, como não poderia deixar de ser, interferia permanentemente na minha 

vida, procurando, quase obsessivamente, encontrar um Genro do seu agrado. Cansada e desgastada, optei pela via 
do celibato. Hoje, sou o seu amparo! 

Por não ter querido interromper o percurso dos três filhos de JOAQUIM GUERRINHA não 
mencionei, na hora própria, alguns acontecimentos nem a estada em nossa casa de vários familiares, pelo 
que, retomando agora o final do ano de 1959, farei, nesse âmbito, uma breve síntese das décadas de 60 e 70. 

Passavam três meses sobre a nossa chegada à Rua Conselheiro Arantes Pedroso, quando recebemos a 
notícia da morte de Henrique Gonçalves, a 30 de Novembro de 1959, exactamente no dia seguinte ao aniversário de 
Eulália, sua mulher. A minha Mãe, muito dada a sonhos premonitórios, teve o pressentimento da sua morte. Nunca 
me poderei esquecer dessa manhã em que a minha Mãe, acordando sobressaltada, disse: 

“– O Henrique morreu! Senti umas pancadas estranhas na cabeceira da cama… foi um sinal, tenho a certeza, vai-
se telefonar à Eulália!” 

Não houve tempo. Acto contínuo, um telefonema da Madeira confirmava a sua morte. 
Eulália, aos trinta e nove anos, ficara sozinha no Funchal com quatro filhos pequenos: Riquito, o mais 

velho, catorze anos; Rita, doze; Virgílio, prestes a fazer onze anos; Lídia Mafalda, com dois anos e três meses. 
A Família de Lisboa prontificou-se a ajudá-la e, o Irmão Américo que continuava a residir nos Estados 

Unidos, enviou-lhe uma CARTA DE CHAMADA. 
Foi por isso que, no Verão de 1960, Eulália veio para Lisboa com os filhos, mantendo-se em nossa casa 

cerca de três meses, enquanto esperava o VISTO no Consulado americano, que, por sinal, lhe foi negado. 
Regressou depois com as Meninas à Madeira, onde teve que refazer completamente a vida, tendo deixado o Riquito 
em casa da Irmã Bernardette e o Virgílio na Irmã Lourdes. Os rapazes prosseguiram os seus estudos em Lisboa e o 
ponto de encontro da juventude era, naturalmente, a nossa casa. 

Posteriormente, a pequenita Mafalda recorda-se de ter vindo algumas vezes a Lisboa, quase sempre de 
Avião e acompanhada por Hospedeiras conhecidas de sua Mãe, ficando sempre connosco. 

“A Tia Conchinha e o Tio Guerrinha eram o máximo para mim, muito meus amigos, faziam-me todos os mimos. 
Então, no ano em que eu fui fazer a operação às Amígdalas, em 1963, nem se fala! 

Se me lembro do Tio Guerrinha?! Como podia não me lembrar?! Ele punha-me às Cavalitas e fazia comigo 
corridas desenfreadas no vosso corredor. Ia com ele muitas vezes para a Liga e eu é que era o Guia dele!” 

LÍDIA MAFALDA GONÇALVES  

Foi neste período em que residiu na Capital que o Riquito, Carlos Henrique, uma vez ou outra, 
acompanhou o Tio Guerrinha nas cobranças. Por cá se manteve e, tal como o primo Carlos, inscreveu-se na 
FORÇA AÉREA como Voluntário, mas não foi destacado para o Ultramar. Terminado o seu serviço militar, deu 
entrada na TAP como funcionário. 

Vem a casar no Funchal, em 29 de Novembro de 1967 com uma jovem alentejana, MARIA TERESA 
GUERREIRO LÚCIO, Prima em terceiro grau de seu Tio Guerrinha e sobre a qual serão feitas referências no 
próximo Capítulo. Em Julho de 1974, deixando a TAP, emigra com a Família para os Estados Unidos. É aí que, 
vinte e sete anos mais tarde virá a falecer, em 20 de Fevereiro de 2001. (Árvores Genealógicas 1 e 4) 

Virgílio continuava em Lisboa os seus estudos e, de quando em vez, ia à Madeira. Por volta dos dezassete 
anos manteve-se por lá, começando a trabalhar na RÁDIO FUNCHAL. Em 1973, segue o caminho de sua Mãe e 
Irmãs, partindo para os Estados Unidos, onde se realiza profissionalmente na Rádio “A VOZ DA AMÉRICA”. 
Contrai Casamento civil com uma jovem algarvia, MADALENA NEVES, e vem a falecer em 13 de Julho de 1987. 

Mas… recuemos um pouco, até 1965. Na Primavera desse ano, anuncia-se o Casamento de Mariazinha. 
Trata-se de uma união serôdia que, por diversas contingências da vida, fora sucessivamente adiada. 
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O noivo é JOSÉ GONÇALVES, seu primo de sangue, Irmão de HENRIQUE GONÇALVES, que 
também casara com a Prima Eulália, ambos do Funchal e Filhos de sua Tia JÚLIA, pelo lado materno. 

Direi, a propósito, que, neste Casamento realizado na Igreja de Arroios, provavelmente no mês de Julho, 
os Padrinhos da Noiva foram a minha Mãe e o Joanito; do Noivo, o meu Pai e eu. 

A minha Prima Rita apareceu de surpresa para o Casamento e juntou-se aos Irmãos. Os três iam 
justamente assistir ao Casamento de uma Tia Materna com um Tio Paterno. Só a Mafalda ficara com sua Mãe. 

Nesses dias, a rapaziada dormiu toda no chão da minha casa de jantar. Recordações que não se esquecem! 
O Virgílio, o Carlinhos e o Riquito já partiram para a sua última morada! 

Por Maio de 1967, Eulália vem repentinamente a Lisboa, na natural ansiedade de Mãe, para avaliar 
pessoalmente as inclinações afectivas de seu filho mais velho. Regressa em Junho ao Funchal, já na companhia de 
seu filho e da sua futura nora. O desenrolar deste romance compreender-se-á melhor no Capítulo seguinte. 

Em pleno Verão de 1968, Eulália de novo em Lisboa com as duas filhas a esperar o seu Irmão Américo 
que, só então faz a primeira visita a Portugal, vinte e sete anos depois de ter partido para os Estados Unidos. 

É muito solicitado por todas as Irmãs, sendo “obrigado” a ficar uma semana em casa de cada uma. 
Entretanto, em Agosto segue com Eulália e filhas para a Madeira. É nessa ocasião que, como já atrás referi, a Tia 
Lita me oferece a viagem de ida e volta, de avião, pelo que, na companhia dos meus dois Tios e primas, me estreio 
duplamente: no voo e no pisar solo madeirense. 

Em 16 de Outubro de 1968, Eulália segue, finalmente, para os Estados Unidos com a Filha mais nova 
que, a 24 de Agosto desse ano completara, na nossa casa, onze anos e é recebida em casa de seu Irmão Américo. 

Em 2 de Fevereiro de 1969, Rita, vinte e dois anos, segue os passos da Mãe e da Irmã. Esperou na nossa 
casa o Visto, cerca de dois meses. 

“Lembro-me muito bem que a minha partida foi no dia a seguir ao Aniversário do Tio Guerrinha.” 

Entretanto, Eulália e Mafalda regressam dos Estados Unidos em Agosto de 1970, fazendo escala em 
Lisboa de cerca de duas semanas, donde seguem para o Funchal. Aí, Eulália recupera o seu antigo trabalho de 
telefonista pelo período de um ano, após o que começa de novo a fazer os preparativos para regressar aos Estados 
Unidos com a filha Mafalda. A partida é em Março de 1972 e a passagem por Lisboa é muito curta. 

É recebida, desta vez, na casa de sua filha Rita que se casara a 8 de Maio de 1971 com um cidadão Norte-
americano, LESLIE GOULART e chega a tempo de ver nascer o seu neto BRYAN, a 23 de Abril de 1972. 

Também Mafalda vem a constituir Família nos Estados Unidos. 

Falando agora de familiares de proveniência alentejana, também se acolheram alguns, de passagem, a 
partir de 1959-60, já nesta residência. Por exemplo, a pequena FLORINDA, minha Prima pelo lado paterno, era a 
primeira filha do Tio António depois de uma série de quatro rapazes. Tão pequenina, ainda com nove anos, viera 
servir para Lisboa para uma casa de família. Nascera a 1 de Maio de 1949 e, depois de uns fins de semana 
complicados, uma Tia da Menina entrou em contacto com o meu Pai, pedindo-lhe para que a sobrinha passasse a 
vir para a nossa casa aos Sábados e Domingos. E assim se concretizou. 

“O Tio Guerrinha ia-me esperar à saída do eléctrico no Martim Moniz e levava-me para casa. Então aí brincava 
comigo, pegava-me ao colo porque eu era miudinha de corpo e, para mim era uma alegria cada fim de semana. A Tia também 
era muito minha amiga e tratava-me bem. Às vezes, ia com ela à Praça, uma Praça grande e a Tia comprava-me uma bola de 
Berlim. Também me lembro da Prima. Uma vez bateu-me porque eu não era capaz de fazer um desenho. 

Lembro-me de ter ido com o Tio muitas vezes fazer a cobrança das quotas da Liga. Ele era muito inteligente. Nunca 
se enganava. Conhecia todas as ruas e todas as portas. Cumprimentava muito bem as pessoas. Estava sempre bem disposto e 
contava-me histórias. Eu gostava muito do meu Tio. 

Depois, quando fiz doze anos, voltei para a Terra sozinha. Tinha muitas saudades dos meus Pais e dos meus 
irmãos, especialmente do CARLOS que era bebé quando eu vim para Lisboa, pois  tinha nascido a 3 de Maio de 1958!” 

FLORINDA 

A propósito da Florinda, referirei também um dos seus Irmãos mais velhos, o JOSÉ FRANCISCO, ZÉ, 
como lhe chamávamos, nascido em 11 de Outubro de 1944 que, por essas alturas, com catorze anos, trabalhava nas 
obras e, de vez em quando, aparecia na nossa casa. 

Mais tarde, em 1965, estando na Tropa em Abrantes, era em casa do Tio que procurava o aconchego da 
Família, por vezes, aos fins de semana. Tinha uma surdez relativamente acentuada que melhorou graças a um 
tratamento que fez na tropa. 

“Quando andávamos nas obras, o meu Pai ia para um lado, os meus Irmãos para outro e eu, às vezes, dava-me na 
cabeça e ia ter a casa do Tio. Nessa altura ainda fiquei lá uma noite a dormir. O Tio era muito nosso amigo. Levava-me com 
ele à Emissora e também à Liga. Depois de eu já ter ido com ele uma vez, quando estávamos no eléctrico, ele perguntava-me: 

− Então, onde é que saímos? 
− Atão, eu é que sei?!” 

Quando estava na tropa, fui também aí várias vezes ao fim de semana e a Tia até me lavava a roupa. Os meus Pais 
estavam na terra e para eu ir lá, ficava muito mais longe. Achava o Tio sempre igual, brincalhão e bem disposto, perguntando 
sempre se eu precisava de alguma coisa.” 

ZÉ FRANCISCO 

O próprio Tio António foi o único Irmão de meu Pai que conheci de perto na minha infância e 
adolescência. Visitava-nos ocasionalmente, sempre que andava próximo nos seus trabalhos. Tinha uma pele muito 
branca, rosto muito rosado, quase avermelhado. Tinha aspecto humilde e era muito respeitador. A minha Mãe dizia: 
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“− Toma a bênção ao teu Tio!” 

Mais tarde, passei a beijá-lo normalmente. Tratava-me com muita deferência, nunca por “tu”. 
Quase sempre o meu Pai o convidava para almoçar e, sempre que era eu a servir o seu prato, dizia-me: 

“− Tenha avonde, Sobrinha!” 

O meu Pai, percebendo a minha hesitação, explicava que o Irmão não queria mais comida. 

Nos primeiros meses de1964, Maria Antónia, a sobrinha de meu Pai que, aos dezasseis anos, esteve 
internada no Hospital dos Capuchos, estava de regresso à Capital para procurar residência. Casara-se aos vinte e 
dois anos e, mesmo antes de fazer vinte e cinco, abandonara o Alentejo para procurar na cidade outra forma de 
vida. O casal residiu aqui em casa, cerca de dois meses: 

“À noite, o Tio ia trabalhar para o Bolero. O Tio era uma pessoa sempre muito bem disposta. Punha as pessoas à 
vontade, era hospitaleiro. Tratou-me sempre muito bem, a mim e ao meu marido, e a Tia também. Eu ajudava a Tia em casa e, 
às vezes ia com ela às compras. O meu marido trabalhava durante o dia e, às vezes, fazia turnos. 

Depois arranjámos casa e fomos embora. O Tio e a Tia ainda lá foram a nossa casa umas três vezes, sobretudo 
quando os meus pais também vieram para cá viver, para a minha casa. Primeiro veio o meu Pai e, passado pouco tempo, a 
minha Mãe. Já cá estavam os dois quando o meu Vítor nasceu, em 8 de Outubro de 1966!” 

MARIA ANTÓNIA ROMÃO 

Posteriormente, em Fevereiro de 1970, num tempo invernoso, morre a Mãe de Maria Antónia Romão, 
minha Tia ANTÓNIA MARIA, aquela que na hierarquia dos Irmãos, aparece acima de Guerrinha, pois nascera em 
1910. É uma oportunidade para que a Família se reúna em volta da Irmã falecida. 

Em face das circunstâncias, chega a nossa casa a Irmã mais nova de meu Pai, a MARIA, acompanhada de 
sua filha MARIA DA CONCEIÇÃO para irem velar o corpo. A Menina, à beira de completar quinze anos, pois 
nascera a 24 de Março de 1955, ficou em casa com a minha Mãe. O meu Pai seguiu com a Irmã Maria e por lá se 
encontraram com outros familiares. Após o funeral, regressaram e, nessa noite, a minha Prima e a minha Tia 
dormiram na nossa casa. 

“Lembro-me que estava quase a fazer 15 anos, mas que o tempo estava mesmo de Inverno. Os ribeiros iam cheios 
e, pelo caminho, havia inundações por todo o lado. Eu não fui ao funeral, fiquei com a Tia. A Prima foi para a Faculdade e a 
minha Mãe foi com o Tio Guerrinha ao funeral, onde se encontraram com o Tio António, com o Primo Manuel Cruz e outros 
familiares. Dormimos essa noite na vossa casa e no dia seguinte o Tio é que nos levou à Brandoa, a casa do Tio António. Ele 
não via, mas era ele que nos ensinava os caminhos! Também fomos a casa do Primo Manuel Cruz. O Tio também nos levou ao 
local onde ele trabalhava, a Liga de Cegos….” 

MARIA DA CONCEIÇÃO 

Também nesse ano de 1970, a 18 de Novembro, morre prematuramente ALBINO DO ROSÁRIO, marido 
da Prima MARIANA, Sobrinha de meu Pai, Filha de seu Irmão Manuel. 

O Tio Guerrinha, logo que soube dessa morte inesperada, compareceu, com sua mulher, numa visita de 
pêsames em casa de sua sobrinha que vivia, então, na Brandoa. Perante a violência dessa morte, os meus Pais 
prontificaram-se a trazer a Filha do Casal um tempo cá para casa e, assim aconteceu. MARIA DE LURDES 
CONCEIÇÃO, nascida em 29 de Dezembro de 1958, quase nos doze anos, passou uma semana em casa do Tio 
Guerrinha, para ser afastada da imensa dor que sua Mãe, naturalmente, experimentaria. 

Hoje, trinta e quatro anos volvidos sobre essa tragédia, Lourdes recordou-me os motivos da morte de seu 
Pai que eu já esquecera completamente: morrera soterrado numa obra da Firma J. Pimenta. 

“O Tio Guerrinha era muito afável. Eu passei pouco tempo com ele! Ele vinha almoçar a casa e, depois, à noite, 
gostava muito de o ouvir tocar Piano. Estava sempre a dizer graças e uma coisa que eu estranhava é que ele comia sempre a 
fruta no princípio da refeição e eu não estava habituada assim. Depois do almoço ia-se embora outra vez para a Liga e ia 
sozinho. Um dia de manhã esqueceu-se de deixar dinheiro à Tia para as compras e eu fui a correr atrás dele e, logo ali me 
entregou o que a Tia precisava. Depois, ajudei-o a atravessar a rua.” 

MARIA DE LURDES CONCEIÇÃO 

Este Memorandum que tenho estado a delinear, ficaria incompleto se não registasse a despedida do meu 
Tio Carlos, da Tia Ercília, da Cifinha e da Ceci, aquando da sua partida para os Estados Unidos, em 1960. 

Fez-se uma festa de despedida na nossa casa e lembro-me do meu Pai ter chorado ao pôr termo àquele 
relacionamento de longos anos que mantivera com o Cunhado, a quem continuara a chamar ALMIRANTE, pelas 
suas antigas funções na Marinha Mercante. Eu própria senti muito a falta das minhas Primas, já que eram as únicas 
crianças de Família com quem eu estava sempre em contacto, embora não vivêssemos na mesma casa. 

O meu Pai, como sempre, ausentou-se mais cedo e partiu a caminho do Bolero. 

“O Tio Guerrinha estava permanentemente a brincar com as crianças, por isso eu gostava muito dele. 
O meu marido é igual e, quando o olho, lembro-me muitas vezes das brincadeiras do Tio Guerrinha.” 

CIFINHA 

“Eu era pequena mas ficava encantada quando ouvia o Tio Guerrinha tocar Acordéon! Nunca me esqueço.” 

CECI 

O final deste Capítulo ficará assinalado com duas memórias que se inserem apenas no nosso 
contexto familiar restrito, isto é, meus Pais, meus Irmãos e eu, mas que se expandiram de tal maneira que 
são do domínio colectivo. 
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Desde longa data, sempre que o meu Pai entrava em casa, para assinalar a sua presença logo à chegada, 
assobiava de forma muito característica e, aqueles sons agudos eram mais facilmente captados por minha Mãe, 
atingida, como se sabe, por surdez progressiva. Por seu turno, a Minha Mãe ao ouvi-lo, respondia, ajudando o meu 
Pai a localizá-la. Então era assim: 

 

 
Este assobio, representado aqui na sua expressão musical, foi adoptado imitativamente por cada um de 

nós os três e, sobretudo após a morte de meu Pai, por mim e pelo meu Irmão Carlos. Hoje, uso ainda este assobio 
como referência, para despertar memórias na minha Mãe e para a retirar, por escassos segundos, daquela profunda 
apatia em que vegeta. Consigo obter sempre um inexpressivo mover de olhos, ou outros sinais ainda mais ténues, o 
que, apesar de tudo, me enche de alegria. 

A resposta que minha Mãe dava ao assobio, também tem história e situa-se nos tempos de namoro, o que, 
aliás, se percebe pelas cartas escritas no período de internamento hospitalar de Conceição, em Maio de 1941. 

Na 1ª Carta do Dia 18 de Maio, Guerrinha alude, nos seguintes termos, às palavras de uma cartinha que 
sua noiva lhe terá escrito: 

“O que me querias fazer quanto às cócegas … hás-de pagá-lo em beijinhos, quando saíres.” 

Vim a saber, já na minha adolescência ou juventude, que a minha Mãe tinha por hábito fazer cócegas em 
série ao meu Pai enquanto ele, gostando, mas tentando esquivar-se, gritava: “Ai, Ai, Ai!  Ai, Ai, Ai!  Ai, Ai, Ai!”, ao 
que a minha Mãe lhe respondia: 

“− Um cristão não diz Ai!, diz Ai, Jesus! Quem diz só Ai é judeu!” 

E, conversa puxa conversa, cócegas atrás de cócegas, Ai! e Ai, Jesus! Judeu, igual a não cristão, portanto, 
Mouro, mal comparado, resultam num vocativo sempre usado toda a vida, tendo ainda por cima afinidades com a 
palavra Amor. 

Hoje em dia, muitos apaixonados tratam-se por Mor, em vez de Amor, (com aférese da letra a); Mouro, 
em relação a Amor, sofre também a aférese da letra a e a paragoge do o final. 

Mouro , nesta relação amorosa, tem, portanto, dois sentidos, o do ímpio que se converte e o de Amor. 

A outra Memória que aqui deixo é de natureza espiritual e exprime a forte comoção de meu Pai ao 
implorar a protecção da SANTA FILOMENA para a Família Guerrinha. 

Flor das Virgens nos tempos pagãos, 

Invocada por todos os crentes; 

Luminoso farol dos cristãos, 

O amparo seguro dos doentes. 

Manancial de virtudes, sem par, 

Eu vos peço, “QUERIDA SANTINHA” 

Não negueis o prazer de abençoar 

A devota FAMÍLIA GUERRINHA. 

Mouro, estou aquiii !! 
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CCC AAA PPP ÍÍÍ TTT UUU LLL OOO    111 555  

PP RR EE LL ÚÚ DD II OO   DD EE   UU MM   CC ÂÂ NN TT II CC OO   FF II NN AA LL   
A L E N T E J O  D A  M I N H ’ A L M A …  E M  R O T A  D E  D E S P E D I D A !   

Não é demais repetir que, JOAQUIM GUERRINHA, tendo-se libertado do compromisso nocturno de 
tocar, reencontrara enfim aquela serenidade perdida que, outrora, lhe tinha propiciado tempos de meditação e de 
escrita, a par das outras múltiplas actividades a que esta Biografia tem prestado homenagem. 

A NOITE devolvia-lhe espaço de máxima concentração, já que habituado a não dormir nessas horas 
durante vinte e seis anos – os últimos dezasseis sem interrupção e os primeiros dez, na década de quarenta, com 
alguma irregularidade – distribuía agora esse tempo por três actividades: dormir, escrever e meditar. 

De algum modo, estes conceitos já aqui foram veiculados, mas gostaria de referir a memória que ficou a 
todos os familiares, do tempo que o meu Pai dedicava à escrita, durante a noite. É que a escrita no Sistema Braille, 
para quem não saiba, não era silenciosa pelos métodos tradicionais, os únicos, aliás, que o meu Pai conheceu e 
assim, era comum, quando alguém acordava, ouvir-se Joaquim Guerrinha a escrever. 

Tê-lo-á feito toda a vida para poder dar cumprimento ao seu plano de divulgação dos fins associativos, 
escrevendo previamente, como já foi referido, as suas Palestras e Conferências em Postos da Rádio, e em todo o 
género de Comemorações em que a sua presença era solicitada. 

Porém, nestes anos que foram os últimos, a sua criatividade em termos de ESCRITA só se pode igualar 
aos primeiros tempos da sua independência, na década de trinta, o que mais uma vez confirma o conceito 
matemático de que “os extremos tocam-se”. 

Não vou entrar em pormenores sobre cada um dos textos que o meu Pai escreveu, não só porque alguns 
deles fazem parte integral desta Obra, como também porque os citei frequentemente para confirmar a veracidade 
das minhas palavras, como ainda porque, a propósito de cada um, permito-me tecer várias considerações. 

Reportando-me, então, aos últimos anos, direi apenas, em síntese, que o meu Pai estava atento a todas as 
iniciativas culturais, no âmbito da Tiflologia, que promovessem actividades de escrita (por Concurso ou não) e 
actividades expositivas, inseridas em comemorações, Semanas de debate ou outras. 

Neste sentido, concorreu não só a JOGOS FLORAIS quer da ASSOCIAÇÃO DE BENEFICÊNCIA 
“LOUIS BRAILLE”, em 1968, quer da BIBLIOTECA NACIONAL, em 1974 e ainda ao CONCURSO DE 
LEITURA – PRÉMIO “BRANCO RODRIGUES”, organizado pela BNL – SERVIÇO PARA CEGOS – 
Comissão Pró-Cinquentenário da morte de Branco Rodrigues, 1976. 

Pela via da Comunicação oral, disponibilizou-se a ser um dos Conferencistas no SIMPÓSIO SOBRE OS 
PROBLEMAS DA CEGUEIRA e ainda de muitas outras comemorações em que foi palestrante ou simples 
entrevistado. 

De tudo isto darei conta na III e IV PARTES, ainda que, por razões óbvias, não conste a mínima 
referência à participação de meu Pai nas festividades preparatórias do Cinquentenário da morte de Branco 
Rodrigues. Mas, será este o momento de o relembrar! 

Segundo pude perceber pela consulta da Revista Braille “PONTO E SOM”, Boletim Trimestral do 
Serviço para Cegos da B. N. de Lisboa, Números 3, 4, 8, 11 e 12 respectivamente Outubro de 1974, Janeiro de 
1975, Janeiro de 1976, Outubro de 1976 e Janeiro de 1977, estabeleceram-se dois Concursos para este 
Cinquentenário e os respectivos prémios: a primeira fase, com trabalhos entregues até 31 de Dezembro de 
1975, em que meu Pai concorreu e foi o único vencedor; a segunda fase, trabalhos para uma ANTOLOGIA DE 
TEXTOS DE AUTORES CEGOS, impunha como limite 31 de Agosto de 1976. Sei que o meu Pai tinha já um 
projecto de trabalho para esse Concurso mas, a sua morte em 21 de Fevereiro desse ano, não lho permitiu. 

Lembro-me inclusivamente do entusiasmo em que se envolvera, sobretudo por se tratar do seu grande 
Patrono Branco Rodrigues. Aliás, o meu Pai não escondia essa espécie de veneração que mantinha para com o seu 
Mestre e di-lo claramente nas palavras de abertura da Palestra que realiza na Comemoração do 23º Aniversário da 
Liga de Cegos “João de Deus”, em 1974, intitulada “BRANCO RODRIGUES E A SUA OBRA”: 

“Confesso que foi com o maior desvanecimento que aceitei a incumbência de uma vez mais testemunhar 
publicamente o sentimento de profunda gratidão, que sempre dediquei ao notável tiflologista português, que foi Branco 
Rodrigues, em cujo Instituto fui educado e do qual, tal como era então, conservo infindáveis recordações. 

O meu interesse pelo tema “Branco Rodrigues e a sua Obra” é tanto maior, quanto é certo ser abordado na data 
do 23.º aniversário da Liga de Cegos “João de Deus”, cujo patrono era íntimo amigo do tiflologista em referência. (…)” 

JOAQUIM GUERRINHA 

Para clarificar aquela 1ª fase do Concurso, passo a apresentar excertos do respectivo Regulamento: 



 135 

“O Prémio ‘Branco Rodrigues’ (…) será disputado em 1975 num Concurso de Leitura em que se fará apelo apenas 
à capacidade de compreensão e não à velocidade de leitura. Este concurso exigirá o conhecimento de dez obras de literatura 
a revelar oportunamente, sendo cinco de autores portugueses e cinco de autores estrangeiros. Sobre estas obras serão 
elaborados dez questionários, com dez grupos de perguntas cada um, que serão enviadas a todos os leitores que os 
solicitarem. (…)” 

“PONTO E SOM”, BOLETIM TRIMESTRAL DO SERVIÇO PARA CEGOS  
DA B. N. DE LISBOA, Nº 3, OUTUBRO DE 1974 

“Estão já escolhidas as dez obras que terão de ser lidas por quem pretender participar neste concurso, dotado com 
um prémio de 1.000$00, amavelmente oferecido por um familiar do devotado tiflólogo. Seleccionaram-se cinco obras da 
literatura portuguesa, duas da literatura brasileira, uma da literatura espanhola, uma da literatura francesa e outra da 
literatura norte-americana: “A Cidade e as Serras” de Eça de Queirós, “Os Clandestinos” de Fernando Namora, “As Mãos 
de Abraão Zacut” de Sttau Monteiro, “Recompensa” de Ramada Curto, “Terra Fria” de Ferreira de Castro, “Mar Morto” 
de Jorge Amado, “O Meu Pé de Laranja Lima” de José Mauro de Vasconcelos, “A Casa de Bernarda Alba”, de Garcia 
Lorca, “A Queda” de Gilbert Camus e “A Pérola” de John Steinbeck. (…) 

Os Concorrentes terão de responder em Braille, devendo as respostas dar entrada neste Serviço até 31 de 
Dezembro de 1975. (…) 

IDEM, IBIDEM, Nº 4, JANEIRO DE 1975 

“Está constituído o Júri que vai apreciar os trabalhos concorrentes ao Concurso de Leitura (…) e que é composto 
por Filipe Pereira Oliva, Hermínia Silvares Robalo e Orlando de Jesus Monteiro. (…) 

Informam-se os interessados em figurar com trabalhos na Antologia de Textos de Autores Cegos, comemorativa do 
Cinquentenário da morte de Branco Rodrigues (…). Os trabalhos destinados a esta publicação deverão ser enviados até 31 de 
Agosto de 1976 à Comissão (…)” 

IDEM, IBIDEM, Nº 8, JANEIRO DE 1976 

“Concurso de Leitura - Prémio BRANCO RODRIGUES 
O Júri encarregado de examinar os trabalhos dos concorrentes ao Concurso de LEITURA para disputa do Premio 

Branco Rodrigues concluiu a sua tarefa e atribuiu o Prémio (1.000$00), a título póstumo, a JOAQUIM GUERRINHA.” 

IDEM, IBIDEM, Nº 11, OUTUBRO DE 1976 

“No dia 2 de Dezembro de 1976, dia do 7º Aniversário da entrada em funcionamento do Serviço para Cegos da 
Biblioteca Nacional de Lisboa, (…) 

Alguns dos momentos mais apreciados da Sessão foram preenchidos com um Recital de Órgão Electrónico por 
Mário Jorge da Costa Garcia. 

Foi entregue a um familiar de JOAQUIM GUERRINHA o Prémio BRANCO RODRIGUES (1.000$00), instituído 
graças a uma amável oferta de um membro da família do homenageado. Aquele prémio foi ganho, como é sabido, na disputa 
de um Concurso de Leitura promovido pelo Serviço para Cegos e realizado em 1975. Por último, (…).” 

IDEM, IBIDEM, Nº 12, JANEIRO DE 1977 

Ainda sobre os trabalhos de meu Pai e apenas sobre um deles, não posso deixar de fazer algumas sentidas 
reflexões. Trata-se da Conferência integrada no SIMPÓSIO sobre “O PROBLEMA DA CEGUEIRA” que decorreu 
no Ateneu Comercial de Lisboa, de 6 a 8 de Dezembro de 1969. O meu Pai fez essa Comunicação no dia 7, 
subordinada ao tema: “O PAPEL DAS ASSOCIAÇÕES E A ACÇÃO DAS ESCOLAS”. 

Não fora o Sr. Padre Abílio Martins ter gravado o Simpósio, dando assim cumprimento à missão que 
assumira de criar uma Biblioteca Sonora ao serviço dos Cegos, hoje eu não poderia falar desta Conferência nem 
tirar partido de toda a súmula de conhecimentos que ela reflecte. Por mero acaso, encontrei uma Cassette copiada 
expressamente pelo referido sacerdote para o meu Pai. Tinha más condições de audibilidade, pelo que consultei no 
Arquivo morto da BN de Lisboa – Serviço de Cegos, as bobines originais. Nessa consulta, passaram-me pelas mãos 
centenas de Bobines magnéticas, onde eu punha a veemente esperança de encontrar a dita Conferência e também 
alguma Audição do Sexteto de Artistas Cegos da Emissora Nacional. 

Recuperei a Conferência mas fiquei a saber que jamais poderei reaver um único texto musical 
interpretado pelo Sexteto e é com profundo desgosto que tenho de o admitir. 

É evidente que, quanto à Conferência, muitos amigos me têm falado dela mas, é bem diferente ter o texto 
nas mãos, que recuperei a partir de gravação! O original em Braille, escrito e interpretado pelo meu Pai, como já o 
disse algures, “ganhou asas”! 

Ouvir esta gravação foi para mim um privilégio. Para além da comoção causada por um reencontro após 
27 anos de ausência, foi um privilégio, dizia, porque o meu Pai estava ali, todo ele, em toda a sua pujança e vigor, 
apesar dos seus 57 anos desgastados por tremendas lutas, curiosamente a mesma idade que eu tinha no início deste 
trabalho e no momento em que ouvi e transcrevi a Conferência. 

Para o sentirmos plenamente, não nos bastava ouvir uma curta passagem, em jeito de quem tenta 
identificar a voz, apesar de tudo nítida, numa boca sem dentes, já que não se adaptava a qualquer prótese. Não! 
Impõe-se uma audição atenta e completa para vivenciarmos todo o seu dinamismo, para revivermos toda a sua 
intelectualidade, num todo de riqueza interior que brota de uma profunda modéstia e genuína simplicidade. 

Ouvi-lo em sensivelmente 50 minutos, foi tê-lo ali… à beira, foi deliciarmo-nos com aquele tom jocoso, 
“naif” e, até mesmo picaresco com que fere o seu discurso coloquial mas indiscutivelmente marcado pela seriedade 
profunda com que enfrenta os problemas, com que rasga horizontes, com que incita à luta todos aqueles que 
imagina amolecidos, ou porque caminham indiferentes numa sociedade que os ignora, ou porque se contentam com 
o nada que têm, ou porque deixam que outros lhes tracem o destino… 
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E, às interrogações que lança ao longo da sua intensa Comunicação, põe toda uma Assistência a 
responder-lhe e a vibrar com ele, como se de um comunicador nato se tratasse. 

Esse Homem que ouvi gostosa e comovidamente e, cujas palavras transcrevi em 24 folhas A4, esse 
Homem era meu Pai, a quem verdadeiramente eu nunca soube reconhecer todo o seu valor, talvez pela leviandade 
da juventude, talvez pela imaturidade, talvez mesmo pelo desconhecimento total de uma parte da sua vida, que ele 
omitia, aquela em que se encheu de êxitos e de glória, marcados por profundas ovações e críticas entusiásticas, 
enfim reconhecido e admirado por todos, menos pelos seus! 

Nunca valorizamos suficientemente as pessoas quando as temos junto de nós! 
Será que nos julgamos superiores e, ainda que inconscientemente, ignoramos os demais?! 

Contudo, nestes anos, o prazer da Escrita, para Joaquim Guerrinha, não se confinou à temática tiflológica. 
Foi mais além, expandiu-se a outros níveis e, uma grande fonte de inspiração foi o movimento 

revolucionário do 25 de Abril que o levou a escrever um ENSAIO SOBRE A LIBERDADE e o CONTO 
VINGANÇA DUM COMUNISTA, trabalhos com que concorreu aos Jogos Florais da B.N. de Lisboa, em 1974, 
tendo sido premiado. Ainda sobre esta matéria escreveu três Sonetos, onde, confiante na Revolução, espera ver 
mudados os cenários de miséria, de opressão, de guerra e de morte. 

Retratou-se, nalguns poemas, como pensador místico que era, aliando essas suas convicções a uma 
espécie de dúvida inquietante em que questiona o próprio Deus, sobre as consequências de uma sociedade 
desequilibrada que escolhe a pobreza como alvo. São poemas de intervenção social, com temáticas algo repetitivas, 
mas onde Joaquim Guerrinha faz valer os seus amplos conhecimentos de História Universal. 

Esses poemas exprimem, de facto, uma constatação dura da vida, a suma desilusão e, por isso, os leio 
como um Cântico final! É que, se por um lado transmite a certeza de que o BEM vencerá o MAL, por outro lado, 
não vê, ao longo de sucessivas gerações, sinais dessa relação fraterna entre as pessoas que honrem a promessa 
Bíblica do regresso ao Jardim do Éden. 

A nível familiar, escreveu quase diariamente cartas dactilografadas, que dirigia a sua Esposa, às vezes, 
simples bilhetes, como forma de a compensar pela solidão que vivera durante o dia e, através de promessas, 
confirmava-lhe a Esperança e o Amor, para ela sentir ânimo que a ajudasse a suportar o isolamento no dia seguinte. 

Guerrinha escrevia com fluência, pelo que estas Cartas ocupavam-no menos tempo do que ter de se 
justificar à mulher, em casa. Assim, vencia as dificuldades de comunicação motivadas pela surdez de Conceição, 
pela falta de dentes dele próprio e, porque não dizê-lo, por alguma turvação que já trazia muitas das vezes. 

A minha Mãe guardava umas, deitava fora outras, colocava outras ainda dentro dos livros que lia. 
Encontrei quatro. A par destas cartas, o meu Pai escrevia versos, também com igual facilidade, para as festas de 
aniversário de minha Mãe e para homenagear a Santa Filomena. Quase tudo se perdeu como explico na IV PARTE 
e o que existe, lá ficou registado, como por exemplo, um poema para o meu 16º Aniversário. 

Insiro aqui o testemunho de um amigo Madeirense que terá vindo a nossa casa com a minha Tia Eulália e 
que me contou: 

“Lembro-me que estávamos a festejar o aniversário da Mãezinha e o Paizinho chegou. Cumprimentou todas as 
pessoas e ausentou-se dez minutos no máximo. Quando regressou, leu-lhe uns versos tão bonitos quanto comoventes. Eu fiquei 
impressionado. Depois tocou Piano, uma melodia em voga noutros tempos que, segundo me disseram, era para ambos um 
símbolo de amor.” 

JOÃO MARIA DE CASTRO 

Que saudades desse tempo me fez o Castro! Parece que estou a ouvir o meu Pai a tocar essa melodia, todo 
sorridente e cheio de mimo e a minha Mãe, de pé, ao lado dele, ouvindo com uma ternura imensa, ao mesmo tempo 
que cantarolava. 

Que memórias passadas esta Canção os faria reviver?! Segredos de namorados!! 
A verdade é que a minha Mãe a cantarolava, enquanto fazia as lides domésticas e, sobretudo quando se 

entregava à costura. 

 
 

De facto, em casa, o meu Pai entretinha-se muitas vezes com o Piano ou com o Acordéon, quase sempre 
para corresponder às nossas solicitações, mas, sobretudo em momentos festivos como o que acaba de ser referido. 

Testemunham-no até os vizinhos, que o ouviam com prazer. 
Vivia, do outro lado do passeio, também no primeiro andar, uma Família com três filhos e, quando a 

Música de meu Pai se fazia ouvir, atravessando a rua, era costume a Dª ARMINDA chamar as crianças para 
ouvirem à distância o som do Piano, que o meu Pai tocava maravilhosamente, com o mesmo brilho e 
expressividade dos anos 30. 

“Eu lembro-me de ser pequeno e da minha Mãe me chamar para ouvir o vizinho tocar Piano. E ficávamos ali à 
janela, enquanto a música durasse. Eu gostava muito.” 

CARLOS FERNANDEZ 

“Anda o campo cheio, cheio, cheio, cheio da Canção dos ninhos! 

E os pares que se beijam, beijam, beijam, beijam quando estão sozinhos!...” 
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É bom repetir, no entanto, que aquele amor pela escrita a que nos referíamos e a que JOAQUIM 
GUERRINHA se dedicou com tanto vigor, não impedia a realização das suas outras actividades durante o dia. 

O Sexteto continuava a ouvir-se na Emissora Nacional às Quartas -Feiras. 
Na Liga de Cegos “João de Deus”, o trabalho, os contactos e os convívios, em que frequentemente jogava 

com os amigos às CARTAS, às DAMAS, ao DOMINÓ e às MOEDAS, eram a sua compensação pelas agruras da 
vida. Depois, faz renascer em si uma imensa felicidade quando, em 1967 passa a frequentar as Salas de Estudo. 
Rejubila, com alegria de criança por todos os seus êxitos. 

Creio também que me é legítimo poder dizer que, a sensação de conforto interior… uma certa 
compensação por toda a luta que enfrentara, o meu Pai projectava-a, embora de forma contida, naquela espécie de 
cumplicidade que mantinha com sua filha, sobretudo numa linha de entendimento, de cariz mais filosófico 

Mas, a fase final da vida de meu Pai teve outros encantos, outros mimos para lhe adoçarem a 
existência e para lhe renovarem o coração com aquela força anímica dos seus verdes anos. 

Os Netos que foram aparecendo, lembravam-lhe as brincadeiras de outrora com os Irmãos mais novos, os 
Sobrinhos e os Primos… depois também com os pequenitos no Instituto… mais tarde, todo esse amor, uma espécie 
de radiação que dele partia, assumiu uma outra grandeza com coração de Pai. 

Agora, consubstanciada nos netos, um a um… O Toninho, que chegava a passar algumas semanas na 
nossa casa, era o seu encanto, um companheiro de brincadeiras. Ainda pequenito, com os seus quatro anos, já o 
levava para a Liga para libertar a Avó de preocupações nos compromissos caseiros. Depois trazia-o pelo Elevador 
do Lavra, outras vezes de eléctrico, outras ainda a pé, para lhe variar os horizontes. 

“Lembro-me muito bem do Sr. Guerrinha, pessoa muito afável e comunicativa. Encontrava-o, muitas vezes, à saída 
do Elevador do Lavra, com um pequenito de olhos lindos que tinha uns caracóis, aí pelos seus quatro anos. Não sei se era 
filho se neto, eu não fazia perguntas. E vínhamos a conversar até casa. Eu também moro aqui na rua.” 

LUCÍLIA MONTEIRO (UMA VIZINHA) 

“Claro, que me lembro perfeitamente do Avô! Eu já tinha catorze anos quando ele morreu! 
Desde pequenito que ia com ele para a Liga e o Avô contava-me histórias. 
Em casa, jogava comigo à bola no corredor, fazia corridas e punha-me às cavalitas. 
Quando eu já andava na Escola e ia lá para casa nos fins de semana ou em férias, lembro-me de lhe preencher 

muitas vezes os Boletins do Totobola. 
O Avô estava sempre bem disposto.” 

ANTÓNIO LUÍS GOUVEIA GUERRINHA 

O preenchimento dos Boletins do Totobola a que o meu Sobrinho se refere, Nacionais e Estrangeiros, 
inseriam-se naquela linha mais frágil do pensamento do meu Pai, utópico e sonhador, que jogava com a convicção 
absoluta de que iria ganhar, para regularizar a sua situação financeira. Então, durante a noite, de posse do nome das 
equipes que competiam, concebia um esquema complexo, com estudos aprofundados de múltiplas, triplas e um 
infindável desdobramento em matrizes simples. Explicava a sua lógica a quem quisesse entender o seu mecanismo 
mental e dizia, cheio de esperança e seguro de si mesmo, abraçando euforicamente as pessoas: 

“_ Agora é que é! Desta vez vai dar tudo certo!” 

Muitas vezes o secretariei nestas tarefas mas, confesso, não tinha grande paciência! 

“_ Vê lá, “piquena”, não te enganes! Não deites a nossa sorte por água abaixo!” 

A 12 de Fevereiro de 1967, o nascimento da primeira Neta transforma-o num Avô babado, cheio de 
expectativas, tanto mais que essa bebé vai acabar por permanecer muito tempo na nossa casa, como se verá. Não é 
por isso, contudo, que esquece um só momento o Netinho mais velho. 

A Menina vem ao mundo, num período difícil para seus Avós. Mal acabavam de fazer novenas e orações 
à Santa Filomena pelo regresso da Guiné de seu Filho Carlos, já preparavam novo ciclo de rezas à Santa para que o 
outro Filho, no Exército, não tivesse o mesmo destino do Irmão. 

Foi neste contexto de louvor e prece que atribuíram a sua Neta o nome de FILOMENA e, para maior 
regozijo da Avó paterna, recebeu também o seu nome próprio e o seu apelido, chamando-se então, de seu nome 
completo, FILOMENA DA CONCEIÇÃO GOUVEIA DE JESUS GUERRINHA, a FILI, para a Família. 

Esta Netinha foi o seu enlevo, como aliás, de todos nós! Foi baptizada a 9 de Abril seguinte, na Igreja da 
Pena, tendo sido seus Padrinhos os Tios Paternos, JOÃO e DALILA. 

“Ainda me recordo do Avô me adormecer ao colo mas, o que me lembro muito bem é de quando ele me adormecia 
na cama. Contava-me muitas histórias e eu estava sempre a rir com ele. Brincávamos muito no Corredor e eu andava 
constantemente às cavalitas do Avô. Também se sentava ao Piano comigo ao colo e deixava-me “tocar” com ele. 

Lembro-me de ser pequenita, talvez cinco anos e ir com o Avô para a Liga. Lá, andava à vontade. Ele comprava 
“línguas de gato” no Bar e eu comia. Quando estava na Secretaria, sentava-me e fazia desenhos. 

Depois vínhamos para casa, lembro-me de subirmos a Rua das Pretas, a Calçada Moinhos de Vento, 
atravessávamos o Campo de Santana, descíamos a Calçada da Morgue e depois subíamos o bocadinho da nossa rua. 

Quando eu ia para a Escola de manhã, o Avô ia sempre comprar pão fresco para eu comer e, às vezes, trazia-me 
um Suspiro; a seguir, acompanhava-me à paragem do eléctrico e só saia de lá depois de me dar um beijo e de eu entrar no 
transporte.” 

FILOMENA DA CONCEIÇÃO GOUVEIA DE JESUS GUERRINHA 
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Com tanta brincadeira até chegavam a rebolar os dois pelo chão e era preciso muitas vezes a minha Mãe e 
eu ralharmos, com tamanha algazarra, sobretudo quando jogavam às escondidas e se apanhavam um ao outro: 

“_ Vôرô! Não m’apaرnhas! Não m’apaرnhas! 

 _ Ah! Ah! Ah! Cacei-te!” 

Palmas… cócegas… beijinhos… abraços … e, partia-se para nova brincadeira, até o Avô confessar que já 
estava cansado. 

“Também joguei muitas vezes com o Avô às Cartas e ao Dominó e, às vezes, ele deixava-me ganhar!” 

Foi esta Menina que, de algum modo, assistiu às preocupações que tínhamos com a saúde do Avô, que 
muitas vezes, quase asfixiava com ataques de tosse. Eu obrigava o meu Pai a prometer que não fumava e ele, 
coitado, comprometia-se mas, na ocasião, não conseguia resistir, o que, frequentemente me desesperava: 

“ _ Pronto, nunca mais falo consigo! O Papá promete e depois não é capaz de cumprir! 
 _ Ó Cachopita, foi um acidente! Eu não queria mas… o vício é mais forte do que eu”! Não te zangues com o 

velhote! Amanhã, não falho, prometo!” 

Ninguém esqueceu o gesto da Fili quando, no dia 20 de Fevereiro de 1976, uma Sexta-feira, com 9 anos 
acabados de fazer, antes de ir passar o fim de semana a casa, com os Pais e Irmãos, como era costume, pediu ao 
Avô para não fumar, com os seus mimos de criança e, tendo conseguido tirar-lhe um maço de cigarros, ficou toda 
contente e escondeu-o no colchão da camita onde dormia. 

Sem que nenhum deles pudesse supor, aquela hora da despedida foi a derradeira! 
Claro que o meu Pai, logo que deu pela falta dos cigarros, identificou facilmente o autor da proeza e, com 

a mesma facilidade os encontrou. 

“_ Nunca digam à Fili que eu os encontrei. Deixei-os ficar no mesmo sítio. Tenho ali outro maço. Deixem a criança 
acreditar que eu não fumei!” 

Mas o retrato de meu Pai não ficaria completo se eu omitisse de sua vida um cenário próprio do Teatro 
Vicentino, qual “Velho da Horta” completamente enamorado, não de facto por uma jovem, mas recuperando, com 
loucuras de velhice, uma paixão da juventude, em aventuras rocambolescas. 

Trata-se do reencontro com Lígia Barreto, depois de uma longa ausência de trinta anos, um pouco 
antecipada até por um curto período de intensa correspondência, mantido entre Lisboa e Moçambique. 

No regresso a Lisboa dessa Senhora, os “rendez-vous”multiplicaram-se, alguns deles sob a vigilância de 
minha Mãe que, sempre que podia, seguia o marido para todo o lado. 

“Eu já tinha regressado de Angola, em Setembro de 1969. Cheguei a ver o Papá, quando ia encontrar-se com ela, a 
atravessar a R. Alexandre Herculano, com uma velocidade louca, sujeito mesmo a ser atropelado, e entrou numa Agência 
Bancária, onde ela já estava. Saíram pouco depois. Ela olhava constantemente para trás para ver se nos identificava, a mim 
ou ao Carlinhos. Dias antes, o Papá tinha-nos pedido fotografias nossas, alegando pretextos esfarrapados.” 

JOÃO JOAQUIM DE JESUS GUERRINHA 

Uma vez, nessas aventuras, foi mesmo Conceição que ajudou o marido a fazer a travessia da Avenida da 
Liberdade, para ir ao encontro de Lígia. Sei que o meu Pai a reconheceu e a minha Mãe ganhou mais força para se 
impor. Penso que tudo terá terminado pouco depois mas, as marcas ficaram! Minha Mãe não perdoou! 

Parece até que o nome atribuído à segunda Menina do meu Irmão Carlos, foi uma forma que o filho 
encontrou de agradar ao Pai, por isso, a bebé quando nasceu, a 31 de Maio de 1972, foi baptizada com o nome de 
LÍGIA MARIA GOUVEIA DE JESUS GUERRINHA, o que deixou a minha Mãe, que já tentava esquecer-se do 
caso, completamente fora de si. Os Padrinhos desta criança foram exactamente os Avós paternos, mas não ficaram 
fotografias 

No ano seguinte, a 11 de Outubro de 1973, nasce o último filho do meu Irmão Carlos e é baptizado com o 
nome da CARLOS MIGUEL GOUVEIA DE JESUS GUERRINHA. 

Estes dois bebés não encheram o dia-a-dia de meu Pai tão intensamente como os seus dois primeiros 
Irmãos, porque a vida não lhe deu tempo para amar essas crianças com a mesma intensidade. No entanto, quer a 
Lígia, quase com quatro anos, quer o Miguel, dois anos e poucos meses à data da morte do Avô, ainda se lembram 
das brincadeiras no corredor e de andarem às cavalitas: 

“As únicas coisas que me lembro do Avô é dos nossos passeios pela casa, em que eu andava, toda feliz, às cavalitas 
e, quando o Avô dizia que estava cansado, sentava-me ao colo dele, no Piano.” 

LÍGIA MARIA GOUVEIA DE JESUS GUERRINHA 

“Do Avô, só me recordo de andar às cavalitas e de ter a sensação que batia num candeeiro pendurado do tecto, 
mas isso nunca aconteceu!” 

CARLOS MIGUEL GOUVEIA DE JESUS GUERRINHA 
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A presença inesquecível de meu Pai é também recordada com simpatia pelos vizinhos do prédio, em particular, 
os que habitam o mesmo piso, já que todos os outros foram partindo na sua hora… 

Um casal e cinco filhas, duas das quais me deram esse testemunho, captado diariamente, a partir de 1965: 

“O teu Pai era muito comunicativo e muito alegre. Distinguia-nos a todas. Vinha sempre sorridente, ora a subir ora a descer 
a escada. De manhã cedo, antes mesmo das oito horas, era ele que ia comprar o pão fresco. 

O nosso Pai encontrava-o muitas vezes à saída do eléctrico e apreciava a forma como ele se orientava, chegando a casa sem 
a menor hesitação. Ouvíamo-lo tocar Piano muitas vezes, sobretudo nas festas de aniversário da Família, supomos nós e, realmente, a 
Música dele era muito expressiva e entrava pela nossa casa adentro. 

Também, fora desta zona, nos chegámos a cruzar com ele na R. de S. José, acompanhado de algum amigo e, aí, a sua 
postura era diferente, um pouco mais solta, talvez, em função do diálogo que mantinha.” 

ALBERTINA e FERNANDA HENRIQUES 

Um outro testemunho foi pronunciado por um vizinho, estabelecido na nossa rua, comovido até às lágrimas: 

“Do Senhor Guerrinha só tenho a dizer bem. Amigo como poucos, sincero e sempre disposto a ensinar-nos o que fosse 
preciso. Era mais velho, claro, e sobretudo tinha outra cultura. Era um homem muito bom!” 

JÚLIO ARAÚJO 

Deixei propositadamente para o final deste Capítulo o regresso de JOAQUIM GUERRINHA às 
origens, ainda que, para isso, tenhamos de regressar ao ano de 1966. 

Um chamamento da TERRA ALENTEJANA num daqueles apelos fortíssimos que nada nem ninguém 
consegue desviar. 

Agosto de 1966, 53 anos de idade. 
Quarenta anos passados sobre uma data carregada de memórias, Agosto de 1926, 13 anos, quando 

regressara pela primeira vez ao Carapinhal e ao seio da Família, em férias grandes – seis anos depois da sua partida 
em 27 de Janeiro de 1920, para dar entrada no Instituto Branco Rodrigues. 

Uma oportunidade única a não perder, uma data importante, quatro décadas completas. 
Seria agora ou nunca mais! 
Convida a Esposa e a Filha para o acompanharem. Ambas aceitam. O Joanito está na tropa, o filho mais 

velho trabalha e tem Família. Assume na Liga de Cegos “João de Deus” uma semana de férias. 
Fala com um patrício que tem carro de Praça e, aí vamos nós, de surpresa, a caminho do Alentejo! 
Está consciente e até já o tinha comprovado em visitas anteriores, que fizera até 1941, com regularidade 

e, depois, em 1944, que a passagem dos anos muda a Terra e as Gentes… 
A Irmã Custódia fora a primeira a partir para outras dimensões. 
A Mãe Catarina já repousava também no seio do Eterno. 
O Carapinhal, onde ninguém da Família habitava já, transformara-se numa terra deserta e anónima, 

transbordante apenas de memórias… 
O Irmão mais velho, o Manuel Catarino, tinha acabado de fazer 63 anos. Todos os outros, inclusive o 

Chico, já estavam na casa dos cinquenta! Até mesmo o Joaquim Jerónimo que nascera no ano da sua entrada no 
Instituto, em 1920, já entrara nos quarenta e seis! 

Só “a pequena Maria” fazia jus à juventude, ainda com os seus trinta e nove anos! 
As crianças de outrora, são os Pais e as Mães dos pequenitos de hoje. 

___________________________________________________ 

Todos os sentidos vibram num mundo tão diferente: a planície, os montes, o sol a prumo, a aragem 
quente, a solidão, a poeira que se levanta à passagem do carro, quantas vezes a tocar as silvas das bermas. Os 
cheiros penetrantes da terra, do gado, das bostas… o fumo que se eleva das chaminés, de mistura com aquela 
sensação reconfortante do pão no forno e do caldo que fumega, vai despertando o paladar, ainda mesmo sem 
termos atingido o nosso local de destino. 

Sobreiros, Chaparros, Oliveiras e Carvalhos confirmam o Alentejo profundo. 
O primeiro ponto de encontro foi na QUEIMADA, com o Irmão mais velho, o meu Tio Manuel. 
O Táxi, com o seu motorista, feitas as contas, regressa à sua vida. Deixava-nos muito bem entregues nas 

mãos da Família. 
As palavras que possam definir aqueles sucessivos reencontros, serão descoloridas de brilho, porque não 

há linguagem, por mais expressiva que seja, que possa revelar o inexprimível, a forte comoção, a alegria perene, 
qual criança perdida, que readquire consciência da sua identidade. 

Um táxi no monte, pessoal de Lisboa… é o nosso Guerrinha! Toda a gente aflui, atraída pela novidade. 
Também na Queimada, perto do Pai, Marília acolhe na sua casa o Tio que conhecera nos seus quatro 

anos, em 1944. Eu, pessoalmente, gostei tanto do meu Tio e da minha Prima, que foram as pessoas que mais 
guardei no pensamento. Um dia até, ao baptizar uma afilhada, dei-lhe o lindo nome de MARÍLIA. Depois, com o 
tempo, tudo se foi desvanecendo… 

Ainda na Queimada estreei-me a andar de bicicleta com o meu Primo António, o filho mais novo do Tio 
Manel e alguns meses mais velho do que eu. Pela minha inexperiência nesse meio de transporte, ainda contribuí 
para que ambos caíssemos ao chão! 
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Mas, a Carroça do Ti Manel foi o nosso transporte de estimação. Levava-nos de uns Montes para outros, 
quando a distância era maior. Fora disso, fizemos muitos percursos pedonais. 

VALE DAS ÉGUAS, então, foi um louvar a Deus! A notícia da nossa visita já lá chegara antes de nós 
pisarmos aquela terra. Almoço em casa da Prima Mariana, Irmã de Marília. 

“Ainda me alembro o que foi o almoço na minha casa. Foi carne de vinho e alhos e, tanto o Tio, como a Tia e como 
a Prima apreciaram muito! 

Depois do almoço, recordo-me do Tio Guerrinha dizer que também queria ir a casa dos Primos da Estebainha, que 
viviam também em Vale das Éguas, mas na outra extremidade. 

O meu marido, que andava com vontade de experimentar outra vida, ficou todo entusiasmado com o Tio e quis logo 
vir para Lisboa. E, se não foi para trás convosco, foi poucochinho tempo depois. Até me alembro do Tio lhe dizer: 

_ Vê lá, rapaz, olha que galinha do campo, não quer capoeira!” 
MARIANA DA CONCEIÇÃO 

Bom seria que tivesse ouvido o Tio! Quem sabe, teria contornado o seu terrível destino!... 
Em casa de Mariana, uma pequenita saltitava na irrequietude própria de criança. Era sua filha Maria de 

Lurdes, que iria ainda completar oito anos a 29 de Dezembro. Mas, apesar da sua tenra idade, apercebeu-se da 
agilidade do Tio e do à vontade com que ele se movimentava nos lugares onde tinha vivido na sua infância e 
juventude. 

“Eu ficava muito admirada por ver o Tio andar por aqueles sítios e movimentar-se perfeitamente dentro de casa, há 
tantos anos que ele já não vinha à terra! Fez-me mimos, deu-me rebuçados e deu-me também um dinheirinho!” 

MARIA DE LURDES CONCEIÇÃO 

Em Vale das Éguas esperava-nos ainda JOSÉ FRANCISCO, o Tio Zé, segundo Irmão (vivo) mais velho de 
Guerrinha. A casa dele e de sua mulher, a Tia Mariana, foi o nosso Quartel General, talvez por não terem filhos e, 
consequentemente, haver mais espaço livre para dormir. Porém, quando chegou a primeira noite, a minha Mãe e eu, 
envergonhadas, pedíamos ao meu Pai para perguntar se não havia ratos… Claro que a resposta foi ao nosso gosto, negativa, 
mas mantivemos sempre uma certa desconfiança, se bem que, confesso, nunca chegámos a ser surpreendidas! 

A esta casa nos referiremos a seguir. 
Sem sairmos da mesma terra, visitámos também a casa de Francisco Jerónimo, o Ti Chico, sua mulher 

JOAQUINA MARIA DOMINGAS e quatro filhos, dois rapazes e duas raparigas. Porém, as Meninas, MARIA 
DOMINGAS e ANTÓNIA DOMINGAS, estavam a trabalhar em Setúbal e, só os rapazes estavam por ali. 

O mais velho, ANTÓNIO FRANCISCO andava com o gado e o JOSÉ ANTÓNIO CUSTÓDIO, na 
altura, apenas com sete anos e meio, brincava e, portanto, foi o alvo das atenções e brincadeiras do Tio Guerrinha. 

“Lembro-me do Tio me ter oferecido 50$00. Fiquei todo orgulhoso!” 
JOSÉ ANTÓNIO CUSTÓDIO 

Aos Irmãos e aos Sobrinhos adultos, sei que o meu Pai distribuiu importâncias maiores. 
O António Francisco, nos seus vinte e dois anos, lembra-se perfeitamente da nossa visita e ter-me-á 

considerado “uma moça espectacular”, impressão que lhe deixei em pouco mais de dois dias. 
Francisco Jerónimo, como quase todos os homens que trabalham a terra, era polivalente. Fazia tudo, 

desde a lavoura ao gado, do trabalho nas searas, aos fornos de carvão. Tanto trabalhava à jorna, como aceitava 
empreitadas e, nesse caso, contratava trabalhadores por sua conta. 

Decerto que o leitor já se apercebeu que eu não estou a delinear o programa da visita, dia após dia. 
Antes, refiro as diferentes Famílias que visitámos em cada lugar, uma vez que não é fácil reconstituir 

onde almoçámos e jantámos diariamente e, muito menos, ordenar as visitas, apesar da minha Prima Maria da 
Conceição me ter enviado um esboço do nosso percurso, elaborado, sobretudo, a partir do momento em que 
também ela se integrou. 

Neste contexto, e ainda em Vale das Éguas, procurámos os Primos da Estebainha, com quem o meu Pai se 
correspondia, enquanto criança, recorrendo, como já várias vezes se disse, ao sistema Ballu, postais que apresentei, 
aliás, nos primeiros capítulos desta Biografia. 

É evidente que seu Tio-Avô, SEBASTIÃO OLIVEIRA, a quem Guerrinha enviara esses postais de Boas 
Festas, já há muito falecera. Deixara, porém, quatro filhos, Primos de meu Pai em segundo grau, um dos quais 
MANUEL LÚCIO, a quem visitámos em Vale das Éguas. Percebia-se uma velha e grande estima entre os Primos.  

A mim, pessoalmente e a minha Mãe, o que nos despertou mais a atenção foi uma das suas filhas, a Maria 
Teresa Guerreiro Lúcio que nos mostrou uma gama variada de bordados e de outros trabalhos criativos com que se 
ocupava habitualmente e que nos encantou. Logo ali me ocorreu dizer a minha Mãe que, se ela viesse um tempo 
para a nossa casa, eu gostaria de aprender esse tipo de bordados à máquina. A minha Mãe concordou, o meu Pai 
mais ainda e eu, feliz por essa ideia, ia construindo outros planos. 

Mudámos de direcção e encaminhámo-nos para as SILVEIRAS, onde residia MARIA ANTÓNIA, a Irmã 
querida de meu Pai, a quem, em perfeita euforia, tentou em vão pegar ao colo, como lhe fazia antigamente. Ali 
passámos umas horas a desfiar recordações. Maria tinha um casalinho, o rapaz com catorze anos, o JOSÉ MARIA, 
que andava a trabalhar; a menina, MARIA DA CONCEIÇÃO, com onze. As graças e os carinhos do costume, que 
Guerrinha tão bem distribuía. Mãe e Filha acompanharam-nos de regresso ao “hotel” em casa do Ti Zé onde se 
procurava reunir o maior número possível de familiares. Eu a minha Prima viemos a pé, os mais velhos de carroça. 

Lembro-me de estarmos sentados para uma refeição e que, um a um, iam chegando quase todos, pois a notícia da 
nossa chegada correra veloz: 
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– Olha o Tóino! Aí vem chegando o Chico! Assente-se, compadre, que não paga mais por isso! … 

E, nesta longa refeição comia-se bem, confraternizava-se alegremente… mas, sobretudo, bebia-se melhor! Aí 
percebi que há afinidades que não se negam, antes se estimulam pelo convívio. Ei-los, todos Irmãos, frutos da mesma cepa! 

O Sol começa a declinar e uma ou outra lufada de ar fresco, anuncia a hora do Canto. 
Ainda se ouviu um Coro Alentejano, lento, como convinha, cheio de ternura e de nostalgia, perdendo-se em ecos 

pelo Monte… E, para que o acolhimento ao mano Guerrinha fosse perfeito, não faltou a Cantiga ao desafio, que nasceu e 
cresceu fantástica, mas ... não durou muito tempo! As vozes um pouco enroladas… e o corpo cambaleante já não sustentam 
o canto. Contudo, aqui e ali, de vez em quando, uma voz se arrasta e, na penumbra que nos envolve, ouvem-se uns versos 
soluçados, que ficam sem resposta e … mais além … um gemido melódico, ecoa e perde-se… 

Recordo-me do meu Pai se ter levantado, também ele cambaleante e de tentar sair de entre o grupo. 

“– Onde é que o Papá vai sozinho?! 

  – Preciso de ir ali … atrás duns chaparros… a ver se ainda me ajeito!” 

Sei que lhe procurei uma companhia mais sóbria para o acompanhar, mas não recordo quem. 
Felizmente, aquele cenário de total embriaguez, emocional e física, até compreensível, dado todo aquele fervilhar 

de emoções, não voltou a repetir-se. Pena foi que não se tivesse proporcionado outra hora de Canto! 

“Todos os nossos Tios cantavam muito bem, sobretudo os mais novos, o Ti Chico, o Ti Jaquim e a Tia Maria! Eram 
autênticos Vitorinos do Alentejo. A  nossa Avó também cantava muito bem.” 

VITORINA CRUZ 

Era hora de partir! Antes de seguirmos para a estação seguinte, já nos despedíamos de todos aqueles com quem 
tínhamos confraternizado. Abraços profundos que, no íntimo de cada um, se imaginam os últimos, por isso a cena foi mais 
tocante. 

A minha Mãe e eu fomos acenando até perdermos de vista os que ficavam. 
O António seguiu-nos de bicicleta um bom bocado. 
Chegámos ao MONTE DO LOUREIRO, casa do Tio António, onde fomos acompanhados pela Tia Maria 

e a sua filha. Este Tio já era meu conhecido das suas visitas a Lisboa. Aí, almoçámos o célebre Arroz da Cabidela 
que, por sinal eu detesto. Também esta Família se mudaria, em breve, para a zona de Lisboa. 

Em casa do Tio António a prole era numerosa, oito filhos, mas só lá estavam os dois mais pequenos: 
MARIA ANTÓNIA, faria treze anos a 16 de Novembro e o CARLOS estava com oito, bem recentes. 
Como não poderia deixar de ser, foram estes pequenitos que, mais uma vez, enterneceram o meu Pai. As 

ofertas do costume, os mimos e os diálogos, sobretudo com o Irmão António, afinal aquele Irmão com quem, 
mesmo na Capital, estivera quase sempre em contacto, em virtude das suas experiências de trabalho, nas Obras. 

Naquela época, o Tio António trabalhava em Fornos de Carvão. Trabalho árduo, só para homens! 
Cortavam-se os Sobreiros à machadada; faziam-se grandes montes de lenha com os troncos; colocava-se 

por cima a lenha mais fina; cobria-se tudo com terra, deixando uns buracos aqui e além para a respiração, a que 
chamavam Chaminés; pegava-se o fogo; tudo ia ardendo lentamente, ao abrigo do ar; pela cor do fumo é que se 
sabia quando se deviam desmanchar os fornos, para que a lenha não ardesse completamente e formasse carvão. 

Do Tio António partimos para o PAIOL DE SINES, casa do Tio Joaquim, onde a Tia JOSÉLIA andava 
de volta com os quatro gaiatos: o LUÍS, com onze anos; a ISABEL, apenas com seis, a ISILDA com quatro e o 
ARMINDO, mesmo a fazer três anos. Nestes pequenitos, o Tio Guerrinha encheu o coração de saudade, de uma 
saudade daqueles tempos, de quando o mano Joaquim era assim pequenino, por aquelas idades e ele lhe levava 
rebuçados e lhe fazia mimos. Foi com uma grande comoção e um aperto na voz que abraçou o Irmão e pegou nos 
cachopos. Moedas, rebuçados, mimos! 

Caminhávamos rapidamente para o fim … nesta rota de despedida! 

Os abraços eram comoventes e as palavras tentavam desmentir o coração. Havemos de voltar outra vez! 
Mas, o coração apertado, sabia que isso não voltaria a acontecer em contextos de alegria. 

Regressámos a Sines, pela estrada de Santiago do Cacém e, por insistência minha, ainda fomos à Praia de 
Sines, muito à pressa, para, depois, apanharmos a Camioneta com destino a Lisboa. 

Tínhamos percorrido todos os locais que eram familiares a meu Pai e tínhamos conhecido toda a sua 
Família – irmãos, sobrinhos e primos, excepto sua Irmã Antónia Maria que habitava bem mais longe em Vale de 
Água. Segundo todos afirmavam, o meu Pai mantinha o mesmo sentido de orientação de outros tempos. 

Aquele encontro com o seu Alentejo, o ar puro que absorveu e o abraço da Família… deixaram o meu Pai 
renovado e com a certeza de que tinha cumprido uma etapa importante da sua vida. 

Não o disse por palavras mas senti nos seus gestos que a nossa presença, a da minha Mãe e a minha, 
tinham feito aumentar o seu regozijo, a sua auto-estima e tinham dado um valor diferente ao seu sonho. 

Envaideceu-o saber também que a Família tinha gostado muito da sua mulher e da sua filha e, esse facto, 
naquela alma simples de meu Pai, era quanto bastava para esquecer desavenças e utopias que não chegara a 
concretizar. Manifestámos com sinceridade que, também nós, tínhamos usufruído em pleno estes dias por terras do 
Alentejo, o que, aliás, ele percebera. 

No regresso à vida de Lisboa, já praticamente tudo foi dito até aos finais de 1973, quando nasceu o 
netinho mais novo de Joaquim Guerrinha. 
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No entanto, a viagem que acabávamos de fazer ao Alentejo trouxe algumas consequências práticas e 
imediatas, devido, sobretudo, ao convite que eu formulara à Prima Maria Teresa para me ensinar a bordar. 

De facto, logo no mês seguinte, em Setembro, Maria Teresa comparece na nossa casa, para dar 
cumprimento ao que se combinara e é recebida com regozijo. 

Na realidade, não era minha intenção aprender esses bordados em tempos próximos, o que eu pretendia 
mesmo era que a minha Mãe ficasse acompanhada diariamente com uma presença agradável e que pudesse 
sintonizar-se com a Prima, já que ambas tinham mãos de fada. Assim, eu poderia desenvolver na Liga todas as 
actividades que iniciara em Outubro de 1964 e progredir nos meus estudos da Faculdade. O meu plano secreto 
resultara. Só o confidenciei ao meu Pai, que também agradeceu! Foi um ano de alguma libertação para nós os dois! 

A Prima mantém-se na nossa casa até Junho de 1967. Durante esse período de tempo, só volta ao 
Alentejo para passar o Natal de 1966 com a Família e o Fim do Ano. A companhia de Maria Teresa deu vida a 
minha Mãe que era mestra na costura, mas precisava de estímulos. Ambas se dedicaram intensamente a essa arte 
que, depois, a prima abrilhantava com os tais bordados à máquina. 

E… motivos não faltavam! A minha cunhada Idalina estava grávida e havia que preparar condignamente 
o enxoval para o primeiro neto consanguíneo de meus Pais, cujo nascimento estaria previsto para Fevereiro de 
1967. Foi neste contexto que as duas confeccionaram, carinhosamente, um amplo enxoval bordado, que foi posto 
ao serviço de Filomena, a Menina que nasceu a 12 de Fevereiro, como já referi. Do enxoval, passa-se ao vestido de 
baptizado… e deste, para as Toilettes da Avó, da Tia Dalila que seria a Madrinha e… da própria Maria Teresa… 

Assim se explica todo o aparato que envolveu esta criança, o mesmo não se verificando com os Irmãos 
mais novos, já que sua Avó, um pouco mais velha mas, sobretudo, sem aquela presença estimulante, não se 
disponibilizou sozinha, para esse trabalho manual, numa fase em que se entregava exclusivamente ao CROCHET. 

Entretanto, Maria Teresa, que partilhava connosco as visitas constantes da Família, fora tocada por uma 
seta de Cupido e iniciara namoro com o meu Primo Riquito, no dia de Reis de 1967, sob o assentimento e 
vigilância discreta de minha Mãe. O resto da história já é bem conhecida. 

Direi apenas que este Casamento veio dar corpo a mais um acordo, o segundo na nossa Família, entre o 
ALENTEJO e a MADEIRA e, porque não há duas sem três, anunciarei também aqui o terceiro caso, até agora, o 
último, em que se formaliza idêntica união, apesar de ter ocorrido, em 1984, oito anos após o falecimento de meu 
Pai. Nas Árvores Genealógicas, esse facto vem assinalado com um símbolo especial:   ∞ 

A L E N T E J O  

JOAQUIM GUERRINHA 

MARIA TERESA GUERREIRO LÚCIO 

MANUEL CUSTÓDIO DA CRUZ 

M A D E I R A  

CONCEIÇÃO DE JESUS 

CARLOS HENRIQUE DE JESUS GONÇALVES 

MARIA BERNARDETTE DE JESUS 

“O Primo Guerrinha era uma pessoa muito simpática, amiga de ajudar toda a gente. Parecia não ter problemas, 
porque falava sempre bem às pessoas. Gostava muito de o ouvir tocar Piano. Depois do Casamento passei a tratar os Primos 
por Tios, já que o Riquito era Sobrinho. .Lembro-me que ele me dizia sempre à hora de almoço: 

_ Se a priminha não se senta, a comida foge-lhe para a barriga das pernas!” 
MARIA TERESA GUERREIRO LÚCIO 

Mal tínhamos consciencializado a ausência da Maria Teresa, quando a sorte nos volta a bater à porta, 
também como consequência da proximidade criada pela nossa visita ao Alentejo. As duas filhas do meu Tio Chico 
que, na ocasião, estavam em Setúbal, aproveitam para procurar o Tio Guerrinha e vêm a nossa casa, por esses dias. 

Conversa puxa conversa e o meu Pai convida a mais nova, ainda com dezasseis anos, a Antónia 
Domingas, a quem passámos a chamar TONINHA, para passar uns tempos cá em casa, o que ela aceitou. 

Felizes, o meu Pai e eu! A minha Mãe continuaria acompanhada, não nos acusando tanto de solidão. 
Porém, esta companhia foi dramaticamente interrompida por um duro golpe que atingiu a Família, em 

particular a Toninha. Seu Pai, vítima, talvez, daquela obsessão alentejana pelo suicídio, enforcara-se à porta do 
Cemitério de S. Domingos, a 25 de Agosto de 1967. 

O Tio Chico, na sua juventude, tivera um acidente enquanto trabalhava com uma enxada. Saiu-lhe uma 
limalha de ferro dessa enxada e atingiu-lhe o olho direito. Ainda veio de urgência para o Instituto Gama Pinto, foi 
operado, mas… nada foi possível fazer-se. Ficara cego daquele olho. 

Durante cerca de trinta anos trabalhara sem que a falta daquela vista o afectasse, mas… há já algum 
tempo, vinha sofrendo de cataratas no olho esquerdo. Terá enfrentado momentos de desespero e, sempre com o 
princípio de que não queria dar trabalho a ninguém. Um dia, saiu de casa, deixando a mulher com maus 
pressentimentos e caminhou, caminhou… até à porta do Cemitério. Enforcou-se num Sobreiro que ainda hoje lá 
está e que, logo no mês seguinte, foi palco de um drama idêntico, praticado por uma prima afastada. 

Toninha, telefonicamente informada, partiu imediatamente para junto dos seus. 
No dia seguinte, os meus Pais dirigiram-se a S. DOMINGOS para velar o corpo e para o funeral. 
Quem poderia supor, exactamente no mesmo mês do ano anterior, quando todos os Irmãos 

confraternizavam, que Joaquim Guerrinha voltaria tão depressa ao Alentejo e às suas gentes?! 
Um a um, todos foram partindo! Exactamente daí a dois anos, em 14 de Julho de 1969, chegara a vez de 

Joaquim Jerónimo. Tão novo! Uma cirrose e um AVC marcaram-lhe o fim. 
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Logo a seguir Antónia Maria. Igualmente uma trombose a levou em Fevereiro de 1970, em Lisboa. 

Faça-se agora uma pausa neste registo de óbitos e retomemos Setembro de 1967. 
Estando então a minha Mãe de novo desacompanhada e, sem sabermos se poderíamos voltar a contar com 

a Toninha, o meu Pai e eu, fomos inventando diariamente soluções, para que ela não se sentisse tão só. Foi até por 
essa razão que a netinha, a Filomena, passou a ficar muitas vezes na nossa casa, tal como, antes, ficara o Toninho. 
Quantas vezes mesmo se juntaram os dois! E assim, seguindo de perto o crescimento dos netos, se passou um ano. 

Entretanto, Maria Domingas casara-se em Setembro de 1968. E, a partir dessa data, a Toninha, regressa à 
nossa casa, onde se mantém pouco mais de um ano. É também na nossa casa que toma conhecimento com um rapaz 
do Norte, por sinal hospedado em casa da Mariazinha, a Irmã mais velha de Conceição. Como as Manas se 
trocavam visitas constantemente, Toninha passou a acompanhar todos os passos de minha Mãe e, foi assim, graças 
a estes pequenos encontros, que os dois jovens iniciaram um romance no S. Martinho desse ano. 

Casaram-se a 1 de Novembro de 1969, no dia em que a noiva completava dezanove anos. 

Em casa, as distracções do meu Pai, para além dos netos, quando estavam presentes, eram as notícias. 
A sua vasta cultura em História e em Política exigia que estivesse atento à informação e à actualização. 

Sendo interrogado sobre estas matérias, nunca deixava ninguém sem resposta. 
Pode dizer-se sem leviandade que GUERRINHA era um autêntico “CANAL HISTÓRIA”! Sempre 

recorrera à Rádio, mas agora tinha também a Televisão ao seu serviço. Irritava-se solenemente quando qualquer 
jornalista, ao fazer uma Reportagem, não tinha discurso fluente, quer fosse por técnica narrativa ou por 
incapacidade. Imitava-o, concluindo: 

“ _  A… . a … . a … . !  E s t e s  p a - l e r … m a s !  N ã o  s a b e m  d i z e r  d u a s  s e g u i d a s … ! ”  

O football era, contudo, o seu passatempo de eleição. 

“Somos pouco mas bons!”  Era a Sigla do Belenenses. 
Acompanhava todos os desafios com um empenhamento invulgar, de tal maneira que, quando passou a 

ter Rádio a pilhas, percorria a casa com o dito objecto encostado ao ouvido, na ânsia de não perder qualquer lance. 
E assim levava horas. Não ficou nenhuma fotografia que registasse esse momento mas, sem sombra de dúvidas, o 
Netinho que nasceu já após a sua morte, a 29 de Dezembro de 1976, no Canadá, filho do meu Irmão João, 
captou-lhe o jeito, como comprova a fotografia no final do Capítulo. A este bebé que o meu Pai já não pôde 
encher de mimos, foi dado o nome de RICHARD WILLIAM MENESES DE ABREU GUERRINHA. 

A década de setenta anunciava, pois, como já foi oportuno analisar, o princípio da decadência de meu Pai, 
não em termos intelectuais, mas pelo cansaço e pela longa provação da sua vida agitada nesta Terra. 

Porém, continuou a exercer pontualmente todas as suas actividades, até ao limite do possível. 
No Sexteto, a morte de Augusto Coelho em Novembro de 1970, no decurso de uma Audição e, 

posteriormente, a do Violoncelista José Joaquim Rosa, em Setembro de 1971, determinam o colapso deste 
agrupamento musical com trinta e três anos de existência. 

Na Liga de Cegos “João de Deus” mantém-se em força até finais de 1974. 
Viveu estes anos que foram os últimos com igual intensidade e altruísmo em prole da causa tiflófila. 
Aos sessenta e um anos, em 23 de Julho de 1974, no Aniversário da Liga e ainda ao seu serviço, faz, para 

todos os convidados, a Palestra “Branco Rodrigues e a sua Obra”que, como já disse, não é anunciada na Imprensa. 
Nos momentos de lazer e de entusiasmo com os companheiros, dando rédeas ao seu espírito animado e 

folgazão, organiza um grupo que se cotizará periodicamente, com o objectivo dos seus consócios festejarem o 
advento do ano 2000, e isto, a uma distância aproximada de trinta anos. 

Até este pormenor retrata a filosofia de vida de meu Pai. 

Utópico, gostava de se afeiçoar ao Sonho, para vencer melhor cada dia! 

Porque a Vida, essa, gastara-se a sonhar… mas viu cair por terra muitos dos seus sonhos de equidade e de 
paz entre os homens, o que o amargurava, pois nunca encontrara justificação para a barbárie. 

Nesses últimos tempos, encontrávamo-lo muitas vezes em meditação. Seriam retrospectivas da sua vida! 

“_ Estou cá a pensar na vida… que tem muito que se lhe diga!”  

Teve consciência de que nem toda a gente nasce com talento, por isso, apesar de ser Cego, sentiu-se 
um privilegiado porque pôde ter acesso à cultura e, por ela, impor-se na Sociedade como cidadão de corpo inteiro. 

A vida, porém, ensinou-lhe cedo que a Glória é efémera,  o que não o constrangeu, pois continuou a 
sua luta em diferentes direcções. 

Assumiu, perante a Sociedade, um papel informativo, através das suas Palestras, em locais públicos e na 
Rádio, sobre as reais capacidades da pessoa Cega. Mas, depressa compreendeu que, tal como diz PAULO FREIRE, 
“Ninguém educa ninguém. Todos nos educamos em confronto!”  

E, já que a teoria chegava a poucas pessoas, lutou então com ímpetos e perfil de líder sindical, pela 
integração do deficiente visual na Sociedade, pela partilha do trabalho, da escola, da família… direitos, aliás, 
consignados pela Moral e pela Constituição. Demonstrava assim, pelo seu próprio exemplo, que “a educação e a 
cultura são as armas para a integração! ” Confrontado, apesar de tudo, com a superioridade de alguns e a 
indiferença de muitos, não receou afirmar que “A ignorância não tem resposta!” (Pe

 HUMBERTO GAMA). 
Em matéria de trabalho, preferira sempre a estabilidade rotineira do que partir para a incerteza! 
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Não fora o peso das responsabilidades familiares, por volta do ano de 1951, poderia ter dado o “Grito do 
Ipiranga”74, aceitando o convite do Sobrinho Gil, então com dezassete anos e metido a fundo no meio musical, para 
dar uma Série de Concertos nos Estados Unidos. Recusara! 

Não era pessoa de sensibilidade excessiva, muito menos doentia. Mas, quando estava um pouco 
obnubilado, chegava a manifestar uma certa tendência para o suicídio. Impulsos próprios de uma natureza 
alentejana, guardados na profundidade do seu inconsciente! 

Numa tentativa última de “ler”a sua vida à luz da ASTROLOGIA KÁRMICA e, como complemento da 
SELECÇÃO DOS TRÂNSITOS PLANETÁRIOS ENTRE 1935-1936, responsáveis pelo Êxito Social e realização 
dos Objectivos Pessoais de Joaquim Guerrinha, Incluídos no final do Capítulo 7, apresento agora pequenos 
excertos do TEMA GERAL de JOAQUIM GUERRINHA: 

SOL EM AQUÁRIO – LUA EM SAGITÁRIO – ASCENDENTE EM SAGITÁRIO 

Esta combinação astrológica é em geral harmoniosa. 
Assinala uma pessoa aberta e independente nas suas 
opiniões e estilo de vida. Existe um desejo de explorar, de 
conhecimento e investigação. Tem uma marcada tendência 
literária. As pessoas sentem-se atraídas por si, pela empatia 
e interesse que emana. Dadas estas características, poderá 
alcançar a popularidade e êxito social. 

A independência de pensamento e a sua expressão é o 
cerne da sua personalidade. É um intelectual e, ao longo da 
vida aprendeu a centrar as suas emoções e paixões em 
conceitos de ordem lógica e a abordar a objectividade pelo 
seu lado filosófico. No entanto, nem sempre foi assim, pois 
no início da sua vida, as emoções ocupavam uma grande 
fatia da sua personalidade. 

Possui enormes qualidades, honestidade intelectual, 
opiniões sólidas, pontos de vista muito firmes sobre os 
assuntos do real. Possui grande profundidade, visão e 
amplitude intelectual, o que o levará sempre a tomar 
partido pelas verdades fundamentais. 

A sua independência, coragem e eficiência constituem a 
maior base para o êxito. A sua mente muito arguta, 
brilhante, e crítica mostra fortes inclinações para o 
pensamento lógico. Poderá vir a adquirir uma posição de 
respeito e autoridade na área da crítica, das artes, ou da 
mecânica. Tem, de facto, uma grande propensão pelas 
artes, letras e amor pelo belo. 

O optimismo e a fé que, até dada altura da sua vida 
deposita em si próprio, são grandes, mas, possivelmente, 
irrealistas. É capaz de apontar para os maiores objectivos 
sem pensar nos obstáculos que pode vir a encontrar pelo 
caminho. 

Tem características de pensamento e de chefia espiritual 
que se encontram muitas vezes entre membros de Igrejas, 
Organizações Espirituais ou Ocultistas e mesmo, por vezes, 
em grandes chefes militares. No entanto, dado que traz no 
seu tema astrológico Neptuno retrógrado na Casa VIII, que é 
a casa da metafísica, revela que poderá trazer um Karma 
espiritual, talvez por se ter envolvido em encarnações 
passadas, com práticas de grupos menos verdadeiros. (Obs.ª 
Poderá até ter usado mal a 3ª Visão, razão pela qual trouxe 
o Karma da Cegueira.) 

No entanto, continua a exercer um forte poder de 
atracção sobre o espírito e coração dos outros. Devido a este 
Karma, poderá ser alguém que tem sonhos difíceis e poderá 
até tornar-se fatalista. 

No seu tema astrológico traz Plutão retrógrado na Casa 
VII, que é a Casa do Casamento e das Associações. 

Isso, leva-o a confiar demasiado nas pessoas erradas, 
sentindo sempre uma grande atracção por pessoas pouco 
convencionais, vagabundos, derrotados, vadios, correndo o 
risco de poder vir a passar inúmeros contratempos, por essas 
afinidades. 

ASHRAM DE EL-MORYA 
 

JOAQUIM GUERRINHA ainda teve conhecimento da morte do seu Irmão Manuel que falecia no 
Hospital de Santiago do Cacém a 1 de Julho de 1974, após uma agonia de dez dias, com uma espécie de AVC. 

O Irmão Zé, esse, ultrapassou-o. Veio a falecer no início da década de oitenta, igualmente com um AVC. 
Chegou a ser tratado por sua mulher, a Tia Mariana, que veio a falecer cerca de dois anos mais tarde. 
E foi em data relativamente recente, que ocorreu a morte dos últimos dois filhos de Catarina ainda vivos 

na década de 90: o Tio António, carinhosamente tratado na sua doença prolongada pela Filha Florinda, expirou em 
Mem Martins, a 28 de Março de 1995; a Tia Maria, com um quadro clínico complexo de Diabetes, Obesidade e 
AVC, também foi sempre acompanhada por sua Filha Maria da Conceição e veio a falecer a 28 de Agosto de 1997. 

Para JOAQUIM GUERRINHA, o ano de 1975, foi o seu tempo de Reforma. 
A vida jubilou-o, para lhe dar a oportunidade de cativar novamente a sua Conchita. 
O tempo de ambos era ocupado com graças e mimos, passatempos e jogos – Dominó e Damas. 
Também lhe sobrava tempo para andar de joelhos no chão, como sempre fizera, aliás, para encontrar os 

alfinetes e as agulhas que Conchita deixava cair e ainda lhe desenleava os nós, nas linhas e nas lãs. 
Não obstante, é um homem marcado pelo cansaço, desalentado e atormentado por quantas agruras e 

parado também pela Reforma. Perdida já a exaltação e a febre da vida associativa, renasce nele e absorve-o todo 
aquele mundo mais vasto do espírito, que ele cultivara intensamente na juventude profunda e que, aliás, sempre o 
acompanhara ao longo da vida activa, é certo que, por vezes, de forma mais passiva. 

Essa sua natureza espiritual encontra paz na Igreja, onde quase diariamente vai com a mulher, para 
participar na Missa. Recebe em casa, com frequência, a visita do Sr. Padre Abílio, a quem se confessa. 

Nas horas disponíveis ouve em gravação “Os Sermões do Padre António Vieira” e Biografias de Santos. 

 
74 Grito de independência, com base na Independência do Brasil, proclamada em 1822 por D.Pedro I do Brasil, IV de 

Portugal. 
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Era hábito fazerem-se festas em casa mas, a última que JOAQUIM GUERRINHA teve em vida, foi a do 
seu 63º Aniversário, a 1 de Fevereiro de 1976, um Domingo, o que permitiu reunir pela derradeira vez toda a 
Família, exceptuando o Filho João, a residir no Canadá, mas que fez um expressivo telefonema a seu Pai. 

Poucos dias depois, no dia 12, ainda tocou os Parabéns no 9º Aniversário da Fili, uma Quinta-feira, por 
isso, com menos movimento. Festa ligeira que a Menina repetiria no fim de semana seguinte com os Pais. 

Mal começara o dia 21 desse mesmo mês, pouco passava das duas Horas da manhã, o meu Pai sentiu-se 
muito mal. A minha Mãe deu o alarme. Vinha aquecer-lhe o saco de água quente porque ele tinha os pés demasiado 
gelados. Acudimos de imediato, eu e a amiga Aida. O meu Pai, talvez pela aflição, sentara-se na beira da cama. 

Intensa transpiração escorria pelo seu rosto. Tentámos chamar o médico Assistente. Era o meu Pai que 
dizia de memória os números do telefone, enquanto tentava calçar os sapatos, sem um queixume. Impedi que se de- 
bruçasse, calcei-lhos eu, enquanto a nossa amiga digitava telefones de diferentes médicos que ele ia sugerindo, na 
mira de algum que não estivesse de fim de semana. Em vão. 

O meu Pai, sempre com o suor a escorrer pelo rosto, disse que fossemos então ao Hospital, uma vez que 
era tão perto de casa. Assim se fez. Ainda ligámos para a Praça de Táxis, mas nada. Tudo deserto. 

–“É melhor irmos andando!” 

Quando lhe perguntávamos o que lhe doía, punha a mão no peito, sem mais palavras. 
Segui com ele à frente; logo atrás, a minha Mãe com Aida. 
Para a descrição final, socorro-me da cópia de uma Carta que, passados dois dias, escrevi ao meu Irmão 

João, para complementar a informação telefónica: 

“(…) Penso que, pelo telefone, conseguiste ter uma visão mais ou menos completa de tudo quanto se 
passou. Começo pelos antecedentes: 

O papá encontrava-se bastante débil, tal como a mamã, depois de terem tido uma forte gripe para a qual 
tomaram bastantes antibióticos e poucas vitaminas. 

Sexta-feira, 20, o Papá teve, de manhã, um susto muito forte de mistura com um profundo desgosto. 
Não morreu nessa altura… arrastou-se o resto do dia com as suas tradicionais conversas, aparentando 

boa disposição e veio a acabar às 4.00H do dia seguinte. 
A Tia Lourdes e o Primo José estiveram cá, depois do jantar e foram-se embora cerca da meia-noite, 

quando nos deitámos. 
Às 2.30H, a mamã deu o alarme. 

……………………………………………………………………. 

Fomos andando lentamente para o HOSPITAL DE S.JOSÉ, onde se preencheu a devida e demorada 
papelada, sempre com a colaboração do Papá. Pedi para me deixarem acompanhá-lo, pelo facto de ele ser cego. 
Sentou-se numa Cadeira de Rodas e entrámos na URGÊNCIA DE HOMENS. Estavam dois doentes à frente, um 
dos quais gritava desesperadamente. Por respeito aguardámos, até que o Papá disse: 

– Viemos muito depressa … mas … está a demorar tanto! 

Não esperei mais. De imediato, disse ao médico: 

– Por favor, Sr. Dr. o meu Pai está muito aflito! 

O Médico virou-se, viu-o lívido e a escorrer suor. Quis ver-lhe imediatamente a tensão arterial. 
Creio que o último esforço vital que o Papá fez para tirar o casaco, as camisolas e a camisa, embora 

com a minha ajuda, terá antecipado a sua morte alguns minutos. Entregou-me em silêncio o Cordão de Santa 
Filomena que trazia junto ao peito. Quis tirar-lhe os botões de punho e a resposta que me deu foram as suas 
últimas palavras: 

– Deixa, que eu tiro mais depressa! 

O Médico disse que a tensão estava normal e foi auscultá-lo. Depois de o fazer, foi escrever qualquer 
coisa na ficha e, instintivamente, eu seguiu-o com os olhos. Quando olhei para o Papá, vi que ele descaía para 
trás, que a boca fazia um trejeito especial e que o braço esquerdo tinha uma tremura. Gritei pelo médico que, 
imediatamente, empurrou a cadeira do Papá para outra sala, impedindo-me, a todo o custo, que o seguisse. 

Fiquei ali, perdida e desorientada, com o seu casaco no braço e o Cordão da Santa na mão. 
Nem cinco minutos passados, o médico regressou: 

“–  O seu Pai  faleceu,  minha Senhora!”  

Calcularás, decerto, qual o estado em que nos encontramos, pois que é impossível apagar a presença do 
Papá de todos os recantos da Casa, que se torna cada vez maior. (…) 

Abraça-te a Irmã amiga. Recebe um abraço da Mamã.” 
Dalila 

Tenho sonhado muitas vezes com o Avô, já depois de adulta.  

Vejo-o sempre com a estatura dele,  não muito alto…  gordinho! 

O cabelo todo branquinho e encaracolado, como ele t inha, mas talvez ainda mais branco!  

No sonho eu sou criança e ele fala comigo como sempre falava!  

Só deixo de o ver , quando acordo.  

O mais impressionante é que está sempre vestido de branco, como um a njo…  

C O M O  O  M E U  A N J O  D A  G U A R D A !  

FILOMENA GUERRINHA 
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Chegou ao fim o traçado de uma vida, a de JOAQUIM GUERRINHA. 
Procurei, ao longo de quinze Capítulos, tal como prometi na Introdução, “chegar à ponta daquela meada 

que foi a vida de meu PAI e desfazer-lhe um a um os nós que o tempo, naturalmente, entreteceu…”. 
Tenho consciência de que alcancei esse objectivo e isso enche-me, naturalmente, de uma alegria imensa, 

quer pelo mérito de um trabalho colectivo, pois repito, não é só meu, mas de todos quantos, pelos seus 
testemunhos, permitiram que o concretizasse, quer sobretudo porque consegui “entrar no espírito do meu Pai” de 
uma tal maneira, que tenho vivido em perfeita sintonia com ele. 

Mais do que um simples desafio do intelecto, sinto que esta experiência, de grande profundidade 
emocional, me traz um novo relacionamento, a nível psicológico, com a memória de meu Pai, um outro amor que, 
até me permitiu um conhecimento mais profundo de mim própria: a minha força interior e a minha determinação 
para vencer os obstáculos que se interpuseram para a concretização deste projecto, vindos, sobretudo, de onde 
menos seria de esperar… não vacilaram, de tal maneira ele se tornou importante para a minha realização pessoal. 

Por estranho que pareça, conheço agora muito melhor a personalidade de meu Pai do que enquanto 
convivi diariamente com ele. Se é certo que conhecia a magnanimidade do seu coração, não tinha chegado a 
perscrutar a sua capacidade de amar em tantas direcções simultâneas, nem a ilimitada ternura da sua alma. 

A vida familiar, por imaturidade, captei-a, sobretudo, em actos rotineiros ligados ao trabalho, ao repouso, 
à resolução de problemas, ao natural azedume de uma relação desgastada, aos seus pedidos de desculpa por 
constantes infracções… numa verdadeira apoquentação para poder sustentar e gerir os excessos da Família… 
dividido por vários empregos, que o envelheceram prematuramente, para que não houvesse privações no lar e 
ninguém lhas pudesse atribuir pelo facto de ser Cego. 

A nível associativo, assisti a muitas Conferências suas sobre questões tiflológicas, onde era vibrantemente 
aplaudido. No aspecto artístico, sempre o identifiquei como Pianista do Sexteto da Emissora Nacional e consolava-
me ouvir semanalmente o seu nome na Rádio. Reconhecia-lhe ainda a capacidade de abrilhantar, com uma 
extraordinária pujança, festas e bailes. Era assim que eu amava o meu Pai! Era assim que eu o conhecia! 

Um lutador pelos cegos e pela sobrevivência sem que a luta lhe tivesse endurecido o coração! 
Mas, a ARTE PLENA… A MÚSICA EM PALCO, UM GRANDE INTÉRPRETE… como tal nunca o 

imaginara… porque ele, inexplicavelmente, silenciara o brilho destes anos!! Depois, na caminhada íngreme que se 
lhe seguiu, vergado sob o peso das responsabilidades, a grandeza do homem quase se desvanece e apaga, isto é, 
apenas reside na consciência e só é verdadeiramente captada por aqueles que sabem ler na alma. 

Atingi bastante tarde este estádio, a tempo, contudo, de o saber homenagear! Diz Saint-Exupéry no seu 
imortal “PETIT PRINCE” que “Só se vê bem com o coração.  O essencial  é invisível  aos olhos!”  

Os seus Netos, aqueles que procurei implicar neste processo, enriqueceram-se também por este contacto 
mais pessoalizado com a Vida e obra de seu AVÔ. De algum modo se confrontaram com a luta titânica que as 
pessoas cegas empreenderam ao longo dos séculos para serem acolhidas na Sociedade e com o percurso do AVÔ 
GUERRINHA que se impôs modelarmente pela cultura, pelo trabalho e pela entrega absoluta a ideais nobres. 

Porém, ao encerrar esta Biografia, em que desvendei a vida de meu Pai, passo a passo, sinto agora que me 
fez falta não ter conhecido a tempo a ternura daquelas Cartas de Amor… nem a sua sensibilidade à natureza em 
flor, às avezinhas dos Céus, à conjugação da cor, da luz e dos sons… De facto, só as almas fortes como as do meu 
PAI, são susceptíveis da verdadeira ternura! Aquela que eu gostaria de ver derramada sobre os seus descendentes!... 

Hoje, que também o meu espírito está tocado por alguma sensibilidade à arte e à música, é-me fácil 
reflectir que uma alma de Artista, como era a dele, facilmente se encantaria com todos os matizes da natureza. 

Li, comovida, as muitas notícias dos seus Concertos e consegui imaginar meu Pai a entrar no Palco de um 
grande Teatro ou de um imenso Salão e a interpretar, qual virtuoso, as mais belas obras de Compositores famosos, 
para uma assistência culta e Bilheteiras esgotadas. 

Também nunca tinha pensado, quanto teria sido motivador e maravilhoso para ele ser brilhantemente 
ovacionado como o foi, nos seus Concertos, porque o aplauso sentido faz bem ao ego, alimenta a esperança e deixa 
antever novos projectos. Agora, sinto uma pena imensa por nunca lhe ter tocado neste Capítulo da sua história, nem 
lhe ter perguntado como sentiu essas palmas e de como as recordara vida fora!... 

Conforta-me, porém, ter descoberto nova luz sobre a vida de meu Pai e assim poder concluir: 

PELA SUA INTELIGÊNCIA E BONDADE, PELA SUA TERNURA E FORÇA INTERIOR, 

PELA SUA VIRTUOSIDADE GERADORA DE EMOÇÃO ARTÍSTICA, ENFIM,  

PELA SUA LUTA ASSOCIATIVA EM FAVOR DA CAUSA DOS CEGOS,  

JOAQUIM GUERRINHA FOI UMA FIGURA DISTINTA NA TIFLOLOGIA EM PORTUGAL, 

HONRANDO FORA DO ALENTEJO, A SUA TERRA E O SEU PAÍS ! 
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A série de recolhas que faço questão de introduzir nesta Conclusão sobre a pessoa de JOAQUIM 
GUERRINHA, analisado e recordado na sua dimensão global, responde a quatro tipos diversificados de 
testemunhos, de acordo com a sua natureza. 

E, para que, de algum modo, esta rubrica abra com o homenageado, ei-lo a dar um testemunho de si 
próprio, através de uma frase pronunciada na Conferência “O Papel das Associações e a Acção das Escolas”, 1969: 

“A minha peregrinação neste PLANETA, como a de muitos presentes, sem dúvida, não tem sido um mar 
de rosas e era o que acontecia, em geral, aos Cegos, nesses recuados tempos.” 

Os primeiros desses testemunhos, não são obra do momento. Reportam-se a dois comentários 
pronunciados publicamente a quando do Simpósio Sobre o Problema da Cegueira e que, tal como a Comunicação 
que acaba de ser referida, captei de gravação, a partir de uma fita magnética. 

Trata-se de Bernardo Santareno, pseudónimo usado pelo falecido Psicólogo e Escritor, DR. MARTINHO 
DO ROSÁRIO e do DR. ORLANDO MONTEIRO: 

– Bom! Acabámos de ouvir o Sr. 
Joaquim Guerrinha e há uma coisa, uma 
hipótese que eu queria, realmente, 
levantar… 

Quando, e eu estou de acordo, o Sr. 
Joaquim Guerrinha fala na absoluta 
necessidade de pôr a televisão, como 
órgão de informação e meio de difusão 
mais importante, ao serviço da educação 
da sociedade, para realmente saber como 
esta mesma sociedade há-de lidar… como 
há-de colaborar com as pessoas cegas… 

Até que ponto é que não seria 
interessante que esses programas 
começassem por exemplo, por esta 
Comunicação dita pelo Senhor JOAQUIM 
GUERRINHA, que faz a HISTÓRIA de 
todas estas Associações e de toda a 
evolução da vida social dos CEGOS no 
nosso País?! 

Parece-me que, localizada histori- 
camente a situação, para começar, como 1ª 
emissão, teria muito interesse, tanto mais 
que ele dá-lhe, com a sua bela e juvenil 
agressividade…, eu creio que o Sr. J. G. 
continua JOVEM enquanto tiver essa bela 
agressividade, dá-lhe um colorido 
emocional, um pitoresco que a tornaria 
facilmente comunicável, simpática, para 
quem a ouvisse. 

BERNARDO SANTARENO 

Minhas senhoras e meus senhores:  

Depois desta brilhante intervenção do Sr. JOAQUIM 
GUERRINHA… eu parece que pouco ou mais nada terei a dizer… 

No entanto, uma vez que na Agenda constam dois trabalhos meus, o 
primeiro “Ensino dos Cegos Através dos Tempos”, o segundo, 
“Inconvenientes de Dispersão de Esforços das Diversas Instituições 
Tiflológicas Portuguesas”, eu vou tentar reduzir os dois trabalhos a 
apenas algumas palavras para cumprir, até porque a hora já vai adiantada 
e eu suponho que o trabalho do Sr JOAQUIM GUERRINHA e da Sra. 
D. MARIA ODETE, irão suscitar grandes discussões ou, pelo menos, 
um levantar de problemas que, talvez interessem mais do que as minhas 
palavras. É evidente que o Sr. Guerrinha tocou, exactamente, nos 
problemas ou, em parte dos problemas que eu tinha, eu, não! 

Que o Sr. Guerrinha tinha, com muito mais acuidade do que eu, com 
muito mais conhecimento de causa, porque os viveu. 

Apenas conheço algumas coisas teóricas, muito poucas práticas e, por 
conseguinte, não poderia, de forma nenhuma, emprestar a chama e dar 
todo o calor que o Sr. Guerrinha deu à sua Comunicação. 

Homem experiente, com bastante valimento, não é antigo porque é 
moderno, é eternamente jovem, como disse o Sr. Dr. B. S. e muito bem 
e, por conseguinte, ele soube, muito melhor do que eu, explorar e expor 
a todas Vossas Excelências a panorâmica dos CEGOS no nosso País – 
antiga e, de certo modo, até actual. 

É evidente que, no nosso País, como, aliás, em todo o Mundo se vem 
tentando uma especialização. Como diria Bernard Shaw… “Um 
especialista é aquele que sabe cada vez mais de cada vez menos, até 
saber tudo de nada!” 

(…) Mas, voltando ao Sr. Guerrinha, ele apoia-me e eu sinto-me um 
pouco mais à vontade. Não! É que realmente eu considero o SR. 
GUERRINHA uma autoridade nestas matérias … Ele não é um 
CEGÓLOGO é um TIFLÓLOGO! 

ORLANDO MONTEIRO 

Outros testemunhos são excertos de três Cartas de Condolências que me foram enviadas após o 
falecimento de meu Pai, por três pessoas ligadas ao mundo da tiflologia. 
 

Lisboa, 25 de Fevereiro 
de 1976 

Querida Dalila, (…) 
Não posso prever qual a 

tua crença, mas, para mim, 
a alma não morre, embora 
o corpo desça à terra. E se 
a alma continua a viver 
noutras paragens mais 
luminosas, aqueles que nos 
são queridos, continuam a 
amar-nos e a velar por nós. 

O teu Pai era bondoso e 
tinha um coração de seda. 
Na eternidade, há-de ter a 
mais doce PAZ! 

EMÍLIA MONTALVO, EX-ALUNA  
E PROFESSORA DO INSTITUTO 

A. F. DE CASTILHO 

Lisboa, 4 de Março de 1976 

Dalila, está a fazer 15 dias que seu pai faleceu. 
Sabe que eu senti, muito de perto, a sua morte. 
Era, pessoalmente, muito amigo dele e não sei se a 

muita gente, fora da família, terá tocado como a mim 
me tocou, o seu falecimento. 

Ainda tenho bem presente a última vez que eu lá 
fui a casa, e ele e também sua mãe, pediram para se 
confessar. Já não era, aliás, a primeira vez. Recordo 
também as últimas palavras que com ele troquei pelo 
telefone. Foi no dia de anos da sua sobrinha… Mal 
julgava eu que seria a última vez que falava com o seu 
Pai! 

Reconheci nele a luta constante pela sua classe, a 
força de alma, a coragem, a disponibilidade e a sua 
imensa coragem para com todos! Terá a sua 
recompensa nos Céus! 

Pe. ABÍLIO MARTINS, JESUÍTA 
COLABORADOR DA R.EV. BROTÉRIA 

Lisboa, 25 de Fevereiro 
de 1976 

Querida amiga, 
a morte inesperada do Senhor 
Guerrinha, deixou-me muito 
impressionada, tanto mais 
que na véspera do seu 
falecimento, a minha irmã 
tinha falado com ele pelo 
telefone e nada fazia prever 
tão grande fatalidade. (…) 

Foi uma grande perda para 
a Família e para a Sociedade, 
em geral, pois o meu Irmão 
contava que o seu Pai era um 
grande lutador. (…) 

ELISA, IRMÃ DE CARLOS DE ALMEIDA 
E SILVA, EX-ALUNO DO I.C.B.R, 

CONTEMPORÂNEO DE J.G. 
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Outros testemunhos ainda reflectem a alma criativa do povo alentejano que sabe poetar de improviso. 
Sensível e espontânea a nossa gente rima com facilidade e exprime sentimentos e emoções com ritmos e regras 
muito próprias. É prova disso as linhas que a seguir transcrevo: 

 

Férias no Alentejo, terra quente 
E pobre, sem transportes. 
Visitaste os Irmãos a caminhar… 
Longas distâncias sem suportes. 

Reconheceste velhos caminhos e veredas. 
Sempre tinhas os sentidos apurados, 
Tudo estava na memória, 
Silêncios antigos bem guardados! 

Desejo satisfeito 
A reencontrar as raízes. 
O convívio adoçou a Saudade, 
Passaste uns dias muito felizes! 

A linda Praia de Sines 
Saudou a tua presença 
Com um beijo de Sol maravilhoso! 
Bela tardinha, alegria imensa! 

MARIA DA CONCEIÇÃO (SOBRINHA) 

Finalmente, registo os últimos testemunhos que me foram entregues, por solicitação minha, no decurso 
de um longo ano de trabalho, quer por escrito, quer telefonicamente e tive o grato prazer de constatar que ninguém 
ficou indiferente a este meu Projecto nem à memória de meu Pai. 

Distribuí alguns desses testemunhos por toda a Biografia, não ao acaso como a folhagem que, no Outono, 
se espalha ao sabor do vento. Antes, os seleccionei e os usei adequadamente no texto, qual Mãe que ajusta a seus 
filhos, na hora própria, o carinho, o alimento, a repreensão e o remédio. 
 

Ficaram na escuridão teus lindos olhos azuis, 
Da cor do Céu e do Mar! 
Devido a um acidente ficaste invisual, 
Por isso partiste do CARAPINHAL! 

O Instituto Branco Rodrigues 
Foi um Lar arranjado. 
Menino educado com distinção, 
Cresceu longe dos familiares, por eles amado! 

Um acidente te cegou, 
Mas Deus te deu outra luz! 
A luz da Música transmitida, 
Valor do teu empenho seduz. 

Teus passos Deus iluminou… 
Caminhos brilhantes da Vida! 
Música, timbre do Sonho, 
Lema de Vida erguida! 

A magia de tuas mãos 
Nas teclas do Piano sentidas. 
Sem visão, mas sábias… 
Harmoniosas músicas conseguidas! 

Poesia da tua Música 
Esmerada no teu dom, 
Génio espirituoso, 
Profissional do mais belo som. 

Invisual superou espinhos 
Com uma vida de trabalho lindo! 
Assim foste para o Céu, 
Na Paz de Deus sorrindo! 

Uma Estrela no Céu 
Guarda tua Glória! 
Amado em nossos corações, 
Está presente tua memória. 

Estou grata a Deus 
P’la graça de ter-te conhecido, 
TIO LINDO, orgulho-me de ti, 
Sublinho o teu valor reconhecido! 

Uma Rosa branca colhi, 
A ti expresso saudade minha. 
Nunca serás esquecido, 
QUERIDO TIO GUERRINHA! 

MARIA DA CONCEIÇÃO (SOBRINHA) 

F o m o s  a m i g o s  s e m  p a c t o .  
Demo-nos como éramos no cinzento do nosso existir. 

Fomos o que fomos um para o outro, não graças à virtude 
que se denuncia, mas àquilo que não merece história. 

Hoje, que fui chamado a pensar o que fomos um para o 
outro, descobri que a amizade fez-se em nós de gestos 
silenciosos, espontâneos, à maneira dum rio que corre 
subterraneamente, mas que é capaz de alimentar a vida 
pardacenta da rotina, onde a luz que lhe deu verdadeiro sentido 
não era perceptível ao olhar daqueles que só vêem o que se vê. E 
à beira do mistério, pensámos quantas vezes o silêncio!... 

Hoje, és silêncio e mistério e eu continuo a ser esperança, 
esperança que crê que no dia do reencontro não seremos 
surpresa um para o outro. 

Até lá, guardo de ti, reconhecidamente, aquilo que nunca me 
disseste, mas sei que me fizeste. 

DUARTE BALSEIRO 

− Então, como vai essa força? 

Era uma saudação enérgica, de uma 
mão firme e de uma voz alegre. 

Um homem bom, Joaquim Guerrinha, 
com quem tive a felicidade de conviver 
durante os primeiros anos da década de 60. 

Um grande amigo, um lutador, sempre 
pronto a ajudar os que se lhe dirigiam com 
dificuldades, sem grandes discursos mas 
procurando, na prática, resolver todos os 
problemas. 

Recordo com muita saudade este amigo 
que me ajudou com a sua força e a sua 
alegria a aceitar os desafios da vida com 
grande optimismo. 

MERCEDES MARTINS 
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JOAQUIM GUERRINHA era um homem muito activo, empreendedor, muito bom rapaz! Mas ninguém 
lhe fazia o “ninho atrás da orelha”… Era reguila! 

Um grande Artista, um músico completo, “dava cartas” em todo o lado! 
MANUEL MATOS 

Dizia-se do Guerrinha que, depois de ter lido uma vez uma Partitura com dezasseis páginas em Braille, a 
tocava perfeitamente sem outro estudo. 

Nunca tive oportunidade para lhe perguntar se era verdade ou mito. 
JOSÉ CONDE DA COSTA 

O Guerrinha era muito boa pessoa. Muito dinâmico. Tinha sempre muitas atenções para com os 
Sócios. 

 EMÍLIA MARCELINA 

 
QUANDO EM JULHO DE 1963,  

recém-saído do I. de C. B. R. 
visitei pela primeira vez a L.C. J. D., tive ocasião 
de conhecer, desempenhando as funções de 
Chefe de Secretaria (Cargo que manteria por 
largos anos) o Sr. Joaquim Guerrinha 

Anteriormente, escutara referências a ele 
como colaborador, na qualidade de Pianista, do 
Sexteto de Artistas Cegos que actuava na E. N. e 
constara-me, então, ser a sua memória para a 
Música de tal modo portentosa, que a 
aprendizagem de um trecho para Piano consistia 
em ler (em Braille, entenda-se) a parte de cada 
mão com a mão contrária e juntar seguidamente 
as duas mãos na execução, ficando-lhe 
imediatamente todo o trecho na cabeça. 

Nunca lhe pude apreciar pessoalmente tal 
capacidade; aliás, para dizer a verdade, não tive 
oportunidade de o admirar ao vivo como Músico. 

Espantou-me, porém, a eficiência com que, 
sem ter (vim a sabê-lo) quaisquer estudos para o 
efeito, conseguia dirigir, em termos de Secretaria 
(mas na prática em termos gerais), uma 
Instituição em crescendo constante e rápido, já 
que a rapaziada que saía das Escolas para Cegos, 
existentes em Lisboa, vinha associar-se à Liga, ao 
tempo mais virada para questões intelectuais que 
a congénere Associação de Beneficência Louis 
Braille. 

Durante dilatados meses (quiçá, mesmo, anos) 
foi o Sr. Guerrinha o meu ponto de apoio para os 
contactos com a Liga. A ele sistematicamente 
recorria sempre que tivesse algum assunto a tratar 
com a Instituição, incluídos até aqueles assuntos 
cuja natureza faria parecer mais adequado 
procurar um Director. 

Os seus profundos conhecimentos acerca das 
questões inerentes aos Cegos em Portugal, 
aliadas a um fantástico poder de síntese, pôde o 
Sr. J.G. mostrá-los quando, numa Conferência 
que proferiu em 1969, relatou numa só Sessão, 
toda a História da Liga (génese inclusa) nos seus 
primeiros dezoito anos de vida. 

Desde que passei a integrar os Corpos 
Gerentes mais intenso se tornou o meu contacto 
com o “Ti Guerra”, como familiarmente o 
conhecíamos; e foi notório quão facilmente um 
homem quase nos sessenta _ e sem jamais 
renegar o seu passado difícil e os ambientes nem 
sempre ortodoxos que esse passado o forçara a 
frequentar, se adaptava a novas situações. 

“Matematicamente certo!”, dizia-me ele 
todas as vezes que se concluísse qualquer 
assunto. 

A sua morte repentina, já reformado, encheu 
de compunção todos aqueles que com ele 
privaram. 

JOSÉ JOAQUIM DA SILVA BAPTISTA 

JOAQUIM GUERRINHA 

UM AMIGO QUE NÃO SE ESQUECE  

Apesar de ter conhecido o SR. Joaquim Guerrinha quase 
no princípio dos anos 40, pouco tempo após o meu ingresso, 
em 1941, no I.C.B.R. aonde ele ia, embora com pouca 
frequência e de o ter encontrado várias vezes na década 
seguinte, já fora da Instituição, só no início dos anos 60 é 
que fomos apresentados um ao outro pela primeira vez, 
tendo-se gerado entre nós uma sólida e sincera amizade que 
durou enquanto a vida o permitiu. 

Não vou falar dos seus dotes intelectuais e artísticos, não 
só porque nem ele próprio gostava de o fazer, mas também 
porque alguém muito mais documentado e competente do 
que eu, certamente o fará. 

Prefiro, portanto, falar um pouco das suas excepcionais 
qualidades humanas. 

Duma honestidade e lealdade tais que nunca o ouvi falar 
em desabono de algum amigo ou colega nem aplaudir quem 
o fizesse. 

A sua dedicação aos outros, principalmente aos cegos, 
levava-o a não distinguir diferenças etárias. 

Para ilustrar o que atrás referi, conto o seguinte: quando 
entrei para o ICBR, já lá havia um aluno, ainda criança, 
FILIPE ANTÓNIO PEREIRA, protegido do Guerrinha e 
seu conterrâneo. Ele convivia tão amistosa e cordialmente 
com a criança, apesar da grande diferença de idades, como 
se estivesse a conviver com um adulto. 

Abominando por completo qualquer vaidade pessoal, 
era, pelo contrário, de uma modéstia extrema. Dou um 
pequeno exemplo: quando , por várias vezes, tentei abordá-
lo acerca dos seus êxitos, ele, apercebendo-se de imediato 
da minha intenção, com uma leve palmada nos ombros, 
esboçava um sorriso e desviava a conversa, exclamando: 

– Deixe-se disso! 

Outro exemplo ainda, demonstrativo da sua grande 
compreensão, noção do sacrifício alheio e grande sentido de 
hospitalidade: 

Eu residia então no Entroncamento mas, porque andava 
a estudar em Lisboa, tinha que me deslocar diariamente de 
comboio entre estes dois pólos, o que, sobretudo na época 
de exames se tornava complicado, devido ao atraso dos 
transportes. Quando fiz o 7º Ano do Ensino Liceal, tive 
como colega de estudo, entre outros, sua filha Dalila. Então, 
o meu amigo Joaquim Guerrinha algumas semanas antes 
dos exames ofereceu-me a sua casa para eu lá pernoitar 
nesse período. Tentei resistir, argumentando, mas de nada 
serviu: 

– Não incomoda nada! Você sabe que o tempo que perde 
em viagens lhe faz falta para estudar. Aceite e aproveitará 
melhor o tempo e… não se fala mais nisso! 

Assim sucedeu; até aos exames fiquei em sua casa várias 
vezes e não se falou mais nisso! 

O que escrevi pode não ter muito interesse para quem o 
ler, mas pergunto: 

– Será que um amigo assim pode ser esquecido? 

MANUEL MARQUES 
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Um grande músico. Um artista privilegiado. Um grande génio. O Guerrinha era um génio ao Piano.  
Tinha uma intuição natural para a Música. Trabalhava muito mas não era agarrado ao dinheiro. 
Era o que se pode chamar um Artista boémio! 

MANUEL FERREIRA GUILHERMINO 

 

O SR. GUERRINHA 
era uma pessoa de uma dedicação 
tal que, sem ele, a Liga de Cegos 
“João de Deus” nunca teria 
atingido os níveis que atingiu. 

Era humilde. Um dia, criou-se 
na Liga uma Comissão Cultural e 
fizeram-se Estatutos para essa 
Comissão funcionar. 

A apreciação do Sr. Guerrinha 
a esses Estatutos, foi a seguinte: 

– Estão de tal maneira 
excelentes que, o único problema, 
é que são melhores que os da 
própria Liga! 

Foi criticado e acusado de 
muitas coisas que, acredito, ele 
não era capaz de ter feito. 

O Guerrinha tinha uma ligação 
afectiva muito acentuada com a 
rapaziada. Chegou a pegar-me ao 
colo, ao mesmo tempo que dizia: 

– Com quinhentos mil Raios!! 
Também tinha uma parte 

cómica. Gostava de narrar as 
coisas que lhe aconteciam na rua, 
quando circulava. 

Um dia chocou com um 
espanhol. Agarrou-o e disse-lhe: 

– Oh! Perdão, Senhor e amigo! 

– Señor, Si! Pero, amigo, No! 

EMÍLIO CAETANO SERRA 

Damaia, 21 de Novembro de 2003 

JOAQUIM GUERRINHA ausentou-se do mundo dos vivos em 1976, mas 
apenas fisicamente, porque, na sua essência, ele continua presente entre nós, 
não só através do legado intelectual que nos deixou registado em suporte 
magnético ou escrito, mas também do tifloassociativismo que, quase desde os 
seus primórdios, ajudou a construir. 

HOMEM de fácil trato: alegre, sempre prazenteiro, estimava os que com ele 
conviviam e sempre estava disponível para ajudar os que dele precisassem. 
Nunca - que eu o saiba - os que a ele recorriam em busca de ajuda sentiram o 
seu desinteresse. A todos acolhia com humanismo, para todos sempre se 
disponibilizava solidariamente. 

Detentor de largos talentos, de excelente memória e brilhante raciocínio, 
permanentemente determinado na procura de mais e melhores conhecimentos, 
frequentou os estudos liceais, quando já havia dobrado o meio século de vida, 
concluindo com elevada classificação "O Curso Geral dos Liceus". Também no 
plano da arte dos sons, desde muito novo, revelou as elevadas qualidades que 
fizeram dele um notável pianista. 

Guerrinha, “O AMIGO”, passou pela existência terrena, em permanente luta 
pelas causas da dignidade, da igualdade, da plena cidadania para todos, e 
seguiu viagem, deixando, aos que com ele privaram, o sentimento de que 
poderia ele ter sido grande, se o tivessem bafejado outros fados mais benignos, 
se, como tantas vezes entre linhas manifestara, não tivesse que cumprir o seu 
karma. 

Hoje, vinte e sete anos depois da partida (para a incógnita viagem) do 
AMIGO que partilhou connosco o seu saber, as suas angústias e alegrias, 
recordo com saudade vivências do passado, ainda que sentindo-me gratificado 
por ter podido voltar a ouvir registos sonoros de intervenções suas que, pela 
temática abordada (a tiflologia) e pelo modo gracioso e jovial com que as 
realizou, foram acolhidas pelo auditório com entusiasmo e admiração. 

Bem hajas, pois, pelo que de bom realizaste em vida e Deus queira que, 
nessa dimensão, gozes a felicidade em plenitude, que aquilo em que acreditaste 
seja para ti "o Caminho, a Verdade e a Vida" indesmentível. 

ISIDRO E. RODRIGUES 

Eu gostava tanto do Tio Guerrinha! 
Era a pessoa mais carinhosa que eu encontrei na minha vida! 

Talvez porque na nossa Família as pessoas eram mais frias, mais 
secas afectivamente, ele encantava-me! Ele tinha um calor 
humano e uma energia extraordinárias! Era também a pessoa 
mais brincalhona que eu conheci! 

Quando eu vinha a Lisboa, quer em criança, quer em adulta, 
era sempre na Casa da Tia Conchinha1 e do Tio Guerrinha que 
eu ficava. A pessoa dele encantava-me! Quando ele entrava em 
casa, eu sentia-me especial, porque era alvo dos mimos de que 
tanto precisava. 

– Anda cá, Quirita! 
E eu trepava para as costas dele e lá andava às cavalitas num 

permanente vaivém no Corredor. Tinha uns oito anos e nunca 
mais me esqueci! Ele também me levou à Emissora e eu fiquei 
sentada num Sofá, com proibição absoluta de falar ou de me 
mexer. 

Mais tarde, aos dezoito anos, vim novamente a Lisboa e 
recordo-me tão bem de uma explicação que o Tio Guerrinha me 
deu para eu me dirigir a um Consultório, em determinada rua da 
Cidade: 

– Apanhas o transporte tal, andas X paragens, sais em tal 
sítio, viras à direita, passas um prédio castanho, depois um 
amarelo… e, logo a seguir, é a porta que procuras. 

Eu ficava tão admirada com tal precisão que chegava a 
pensar que o Tio Guerrinha via… e andávamos todos 
enganados! Fui visitar a Liga nessa ocasião e surpreendia-me a 
forma como ele era respeitado por todos. 

RITA GONÇALVES (SOBRINHA) 

LEMBRAR O SR. GUERRINHA 
é recordar o amigo afável, bem educado, 

generoso, lutador, com uma sensibilidade que só 
um artista como ele podia ter. 

Quando o conheci, pelos meus dezoito anos, 
logo me apercebi da existência de todos estes 
requisitos numa pessoa tão disponível para nos 
ouvir e tentar ajudar a resolver questões que se 
nos deparavam. Sempre bem disposto, havia 
constantemente nele uma palavra de 
encorajamento para a luta à conquista do que 
desejávamos, qual fora um familiar muito 
próximo. 

Inequivocamente dedicado à causa dos Cegos, 
dissidências com membros da ex-Associação L. 
B. levaram-no a fundar, com outros elementos 
cegos, a ex-Liga de Cegos João de Deus, à qual 
dedicou toda a sua vida, mesmo em detrimento 
do tempo a dispensar à Família. 

É-me muito grato recordar a sua memória, por 
quanto o admirei sempre e pelo carinho que me 
dispensou a mim, ao meu marido e à minha filha. 

Creio que este livro é uma justa homenagem 
que lhe é devida de há muito, pelo trabalho que 
desenvolveu em prole dos Cegos, procurando 
sempre harmonizá-los e é, portanto, o 
preenchimento duma lacuna. 

MARIA AMÁLIA DOS SANTOS MEIRA 
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R E C O R D A N D O  O  S R .  G U E R R I N H A ,  U M  A M I G O !  

P O E M A  

G U E R R I N H A  

U m  h o m e m  s i m p l e s ,  b o m .  Q u a n t a  e s p e r a n ç a  

E m  t u d o  p õ e  n a  v i d a !  M a i s  p a r e c e ,  

À s  v e z e s ,  q u e r e r  s e r  i n d a  c r i a n ç a  

E  s o n h a r …  p o r q u e  o  m u n d o  d e s c o n h e c e .  

M a s  n ã o .  A  l u t a  i m p õ e - s e :  c e d o  a v a n ç a  

P o r  c a u s a s ,  p o r  d i r e i t o s .  O f e r e c e  

A u x í l i o  a  q u e m  s e j a .  E  a l c a n ç a  

A b r i l ,  p o r  f i m .  F e l i z ,  o u t r o  a m a n h e c e .  

A l e g r e ,  s o c i á v e l ,  e l e  n ã o  d a n ç a !  

N e m  c a n t a !  M a s  a  m ú s i c a  e n o b r e c e :  

C o m  s e u s  d e d o s  n u m  r i t m o  s e m  p a r a n ç a  

P õ e  t o d o s  n u m a  f e s t a  q u e  n ã o  e s q u e c e !  

É  c u l t o ,  i n t e l i g e n t e ,  c o n f i a n ç a  

I n s p i r a  n o  s a b e r .  L o u v o r  m e r e c e !  
AIDA BRUNO COELHO 

S O N E T O  

U M  A M I G O  

A m i g o  e r a ,  s i m .  T o d o s  o u v i a ,  

R e s p o s t a  s e m p r e  t i n h a  n a  a f l i ç ã o .  

G e n t i l ,  u m  p o u c o  i n g é n u o ,  p o r q u e  n ã o ?  

N e g a r ,  q u a n d o  é  p r e c i s o ,  e l e  n ã o  s a b i a .  

V i r t u d e s  t a n t a s ,  g r a ç a ,  s i m p a t i a ,  

P o r  m u i t o s  r e f e r i d a s  h o j e  s ã o .  

H u m a n o ,  e r r o u  t a m b é m ,  m a s  a  a m b i ç ã o  

D e  s a n t o  s e r ,  p o r  c e r t o ,  n ã o  t e r i a .  

A  m ú s i c a  a b r a ç o u  i n d a  m e n i n o ,  

B r i n c o u ,  c r e s c e u  c o m  e l a  e  v e n c e u .  

L u t o u  p ’ l o s  c e g o s ,  f o r a  s e u  d e s t i n o !  

N ã o  v e l h o ,  f r i a  n o i t e  p e r e c e u  

D e  m á g o a !  E  u m  a d e u s  t ã o  r e p e n t i n o !  

P a r a  s e m p r e …  a  l u z  o  r e c e b e u !  
AIDA BRUNO COELHO 
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Como já anunciei na NOTA PRÉVIA, esta parte ocupar-se-á da reedição de Artigos escritos por Joaquim 
Guerrinha, sobre temáticas específicas, que encontrei dispersos pelos Jornais da época e que me exigiram um 
tratamento prévio, intenso, antes mesmo de meter mãos ao trabalho. 

É que é preciso interiorizarmos as coisas que recolhemos, sentirmo-las por dentro, tocá-las, humanizá-las, 
para … só então … lhes podermos atribuir uma ordem própria, uma organização, uma sequência. 

Trata-se, para entrar directamente no assunto, de DUAS SÉRIES de ARTIGOS: 

▪ uns, num total de dezasseis, são um estudo aprofundado sobre a situação dos “CEGOS ATRAVÉS 
DOS TEMPOS” – desde a ANTIGUIDADE ORIENTAL à ACTUALIDADE – mas sempre inseridos em contexto 
sócio-cultural, histórico-político e económico, isto é, retratam as convulsões sociais de cada época e de como as 
pessoas cegas eram rejeitadas ou aceites na Sociedade – do nada à autonomia. 

▪ outros, um conjunto de onze, analisam aspectos diferenciados da PSICOLOGIA EXPERIENCIAL 
DA PESSOA CEGA. Reflectem, afinal, como diria CAMÕES, “um saber de experiências feito”, desde a mais 
tenra infância à idade adulta. São, antes de mais, um GUIA para PAIS e EDUCADORES que tenham a seu cargo a 
educação de crianças deficientes. Uma chamada de atenção para o atraso em que se encontrava, no nosso país, esta 
vertente da Pedagogia Especial. 

Joaquim Guerrinha, a esse propósito, aponta razões de todos os dias, captadas no meio familiar e social 
em que a criança está inserida, originadas pela falta de conhecimentos e, até mesmo, pelo desinteresse que estas 
matérias suscitavam nos responsáveis. 

Como reflexão final, importa informar que se fará, em ambas as séries, a conveniente actualização 
ortográfica e, em nota de rodapé, serão transpostas para a linguagem actual algumas palavras ou expressões, 
poucas, específicas desta deficiência, mas hoje desactualizadas, para que nada desvie o leitor do nosso objectivo 
último – uma mais perfeita lei tura do sentido . 
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NN OO TT AA   EE XX PP LL II CC AA TT II VV AA   

É uma série de dezasseis Artigos assinados por Joaquim Guerrinha e publicados no DIÁRIO DA 
MADEIRA entre 23 de Janeiro e 17 de Maio de 1936, aquando da sua primeira viagem à Ilha da Madeira, no 
Paquete LIMA. 

Os primeiros saíram duas vezes por semana; a maior parte, uma vez por semana; os dois últimos, um 
pouco mais espaçados, mas todos, de um modo geral, com honras de primeira página, estando a terceira ou a quinta 
páginas reservadas, sempre que necessário, à conclusão dos artigos. 

Em 1938, já no Continente e, de passagem por ÉVORA, publicou de novo os mesmos ARTIGOS num 
Jornal dessa cidade – DEMOCRACIA DO SUL – entre 3 de Março e 2 de Julho, com carácter semanal, excepto os 
três últimos que não respeitaram a mesma periodicidade. 

Eram exactamente estes, os tais recortes de Jornais datados de 1938, que eu encontrei nas velhas pastas de 
meu Pai, referidas na INTRODUÇÃO. 

Foi então que, na HEMEROTECA MUNICIPAL DE LISBOA, os localizei no Jornal respectivo e, por 
mero acaso, confrontei-me com um primeiro Artigo, anterior àquela data, 24 de Fevereiro de 1938 (do qual não 
existia o recorte) – EXPLICAÇÕES PREAMBULARES – e, só por ele, fui informada de uma publicação feita, 
dois anos antes, na Ilha da Madeira. 

“Estando há dois anos no Funchal, aproveitei a oportunidade de escrever no Diário da Madeira uma série de 
dezasseis artigos subordinados ao tema “Os Cegos através dos tempos”. 

DEMOCRACIA DO SUL, 24. 02. 1938, Pág. 4, J.G. 

Assim, é fácil deduzir que, uma vez esgotadas as consultas no “Democracia do Sul”, as próximas foram 
feitas em Jornais da Madeira, mais precisamente no “Diário da Madeira”. 
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METODOLOGIA SEGUIDA PARA A RECUPERAÇÃO DESTES ARTIGOS 
PROVENIENTES DE DUAS COLECÇÕES DIFERENTES 

ÀÀ   PP RR OO CC UU RR AA   DD EE   UU MM AA   SS EE QQ UU ÊÊ NN CC II AA   PP AA RR AA   

UU MM AA   MM AA II SS   PP EE RR FF EE II TT AA   LL EE II TT UU RR AA   DD OO   SS EE NN TT II DD OO   

Seria mais básico propor UMA VERSÃO ÚNICA mas, como me apercebi de que os textos, sendo iguais 
no essencial, apresentavam, nalguns casos, reflexões específicas de natureza social e espacio-temporal,75 optei, 
então, pela solução que me pareceu mais equilibrada – uma solução de compromisso entre os dois Artigos. 

Assim, transcrever-se-á, obviamente, um único texto, aquele que for mais genérico e que, para o meu 
trabalho de análise, se tornar graficamente mais leve. 

Por isso, seleccionei quase todos os Artigos do Democracia do Sul, à excepção dos Números 7-II, 8, 
10 e 12 que foram extraídos do Diário da Madeira. Quaisquer divergências notórias no mesmo Artigo, serão 
devidamente assinaladas em nota de rodapé, para que o leitor interessado possa confrontar os dois textos. 
No final da Nota, entre parêntesis, é fornecida “a deixa”, isto é, o ponto de reencontro dos dois textos. 

De referir ainda que, nesta sequência de 16 Artigos, bastante similares nas duas Publicações, como deixei 
bem claro, um deles merece, contudo, particular destaque: Joaquim Guerrinha propõe-nos planos diferentes de 
“Louis Braille”, em dois textos narrativos, mas emotivos e profundos, e que não são de modo algum contraditórios, 
antes se complementam. 

No de 1936, dá-nos uma visão biográfica daquele grande tiflologista, visão bastante sintética mas, nem 
por isso, menos circunstanciada; em 1938, no Democracia do Sul, situa “Louis Braille” na sua época – numa 
França em convulsão onde se vivem dias de ódio, de terror, de barbaridades… Era o desmoronar do Império 
Napoleónico – e, em paralelo com essa visão terrífica, vai-se formando o carácter de Braille; é sobretudo o seu 
perfil psicológico que sobressai neste artigo. 

Foi por isso que, ao abordar “LOUIS BRAILLE”, pareceu mais lógico, apresentar em primeiro lugar o 
texto de 1938 (Democracia do Sul), que o situa na sua época, seguido do texto de 1936 (Diário da Madeira) que dá 
uma panorâmica da sua vida. 

AA   SS EE QQ UU ÊÊ NN CC II AA   PP RR EE VV II SS TT AA   ÉÉ   AA   SS EE GG UU II NN TT EE ::   

76

DEMOCRACIA DO SUL, 24. 02. 1938, Pág. 4 , J.G. 

Trata-se do Artigo inicial – artigo zero – com que Joaquim Guerrinha lança para a reflexão pública, em 
ÉVORA – 1938, uma problemática raramente abordada, a da DEFICIÊNCIA, neste caso, a da DEFICIÊNCIA 
VISUAL. 

DIÁRIO DA MADEIRA, 23. 01. 1936, Pág. 1, J.G. 

Também aqui se trata do Artigo inicial com que Joaquim Guerrinha faz desencadear na MADEIRA – 
1936, esta série de dezasseis artigos sobre “OS CEGOS ATRAVÉS DOS TEMPOS”. 

Seguem-se os ,  propriamente ditos, de acordo com as indicações já dadas. 

Um pouco à margem desta sequência mas, com a mesma ideologia, aparecerá ainda um EXTRA – 
 – pequeno Artigo publicado no DIÁRIO DE NOTÍCIAS 

DA MADEIRA a 6 de Fevereiro de 1938, uma síntese, afinal, da temática em estudo, mas com o objectivo 
últimode dar destaque à acção do INSTITUTO “ LUZ NAS TREVAS”, fundado pelo Cego Madeirense JOÃO 
JOAQUIM DE JESUS e de suscitar o auxílio das Instituições e do Público, para benefício da referida Escola. 

 
75 Joaquim Guerrinha, em cada artigo que escreve na Madeira, sensibiliza a opinião pública para que a mesma se torne mais 

interveniente a favor da acção pedagógico-didáctica do Instituto de Cegos “Luz nas Trevas”, criado no Funchal em 1932. 
76 Não respeitei a ordem cronológica, talvez porque, afectivamente, e sob o ponto de vista da investigação, as 

EXPLICAÇÕES PREAMBULARES é que me remeteram para o desbravar dos Jornais da Madeira; ainda, no tocante à 
problemática da deficiência, pareceu-me aquele artigo mais directo e mais incisivo, portanto, mais apropriado para iniciar esta 
Rubrica. 
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Estando há dois anos no Funchal, aproveitei a oportunidade de escrever no Diário da Madeira uma série 
de dezasseis artigos subordinados ao tema “Os Cegos através dos tempos”. 

O que me levou a escrever esses artigos, não podia, de modo algum, ser uma pretensão literária, visto a 
diminuta instrução que possuo77 não permitir alcançar tal pensamento; escrevi, porque me animava um intenso 
desejo de ser útil a alguém. 

Ocupava-me, então, a leccionar um pequeno número de cegos, alunos de uma modesta Escola, fundada 
nessa cidade em Janeiro de 1932, por um colega meu, que, apesar de muitíssimo pobre, desejava proporcionar aos 
seus colegas de cegueira, o maior bem-estar possível, dando-lhes pela educação e pelo desenvolvimento táctil, a 
consolação de poderem ler e escrever, prazer esse que não há meios de fortuna que o possam exceder. 

Encontrando-me também nessa escola, não podia deixar de lhe emprestar toda a energia de que pudesse 
dispor e, por isso, tentei, em artigos feitos segundo os meus poucos conhecimentos, fazer a máxima propaganda 
possível dessa humilde e simpática Instituição. 

O que me leva a escrever hoje neste jornal, não é o mesmo motivo, visto que em Évora não existe 
nenhum estabelecimento de ensino para os indivíduos privados da vista. 

Hoje, cumpro o grato dever de aceder ao honroso convite de alguns amigos, imerecida honra, pois de 
antemão sei que incomodarei os leitores deste jornal com a leitura de assuntos que pouco ou nenhum interesse 
poderão trazer-lhes. 

Porém, é também meu veemente desejo que toda a gente saiba que o CEGO não é um ente inútil, que o 
CEGO é um homem como qualquer outro, desde que seja convenientemente educado e instruído, que o CEGO tem 
uma única desvantagem – a falta de vista física, mas essa falta não interfere, como geralmente se supõe, com a 
actividade mental, desde que o indivíduo não tenha cegado por qualquer complicação cerebral. 

Muitas vezes, ao passar em qualquer artéria desta cidade, ouço lamentar o cego. Sinceramente falando, 
isso em nada me afecta, mas há colegas meus que se entristecem imenso, quando, ouvindo essas lamentações, lhes 
recordam o seu infortúnio, necessariamente mais avolumado, visto que há quem deles se compadeça. 

Não há nada que não tenha uma explicação, assim como não há mal que não tenha o seu remédio. 
Dizia-me há tempos um cego francês que os seus maiores amigos eram aqueles que com ele conviviam, 

sem se aperceberem do seu defeito físico! 
Como há pouco disse, não me incomodo quando ouço lamentar-me; posso dizer, com franqueza, que me 

provoca o riso a atitude desses transeuntes, porque eles sentem mais do que eu, aquilo que dizem ser a minha 
infelicidade. 

Além disso, esse modo de encarar as coisas, revela apenas falta de coragem para suportar uma vida sem a 
luz dos olhos e eu, felizmente, tenho-a, e ainda me sobeja para outras coisas bem mais duras de suportar, que são as 
preocupações de ordem moral, intelectual e mental. 

Para o próximo artigo, ocupar-me-ei dos INDIVÍDUOS CEGOS, nos tempos mais remotos. 

DEMOCRACIA DO SUL, 24. 02. 1938, Pág. 4, J. G. 

 
77 A humildade com que refere a sua pouca instrução, reflecte, apenas, a impossibilidade que teve de seguir os estudos liceais 

e universitários que, na altura, eram vedados aos cegos mas, na verdade, cultura não lhe faltava!! 

Cego que quisesse cultivar-se só tinha acesso aos estudos musicais. Logicamente que, para a frequência de qualquer Curso 

Superior do Conservatório, era imposta a todos os seus alunos uma formação literária de base, muito exigente e diversificada 

com exames no próprio Conservatório - PORTUGUÊS, FRANCÊS, ALEMÃO e ITALIANO, nas suas componentes de 

Língua e Literatura  - consoante os Cursos a seguir. 

 



 156 

BBB    ---    OOO SSS    CCC EEE GGG OOO SSS    AAA TTT RRR AAA VVV ÉÉÉ SSS    DDD OOO SSS    TTT EEE MMM PPP OOO SSS    

NN OO TT AA SS   PP RR EE LL II MM II NN AA RR EE SS   

Como tem sido pouco abordado o capítulo referente aos indivíduos cegos, julgo não provocar o tédio, 
alargando-me em considerações adequadas ao assunto e historiando, simultaneamente, a vida do cego, embora mui 
sucintamente, desde a sua aparição na Sociedade até aos nossos dias. 

Antes, porém, de encetar o assunto com a seriedade requerida para tais casos, desejo explicar o que 
originou a ousadia de escrever, em jornais, dada a diminuta dose de recursos literários que a minha rudimentar 
instrução me proporcionou.78 

Quando tinha sete anos e frequentava a primeira classe no Instituto de Cegos “Branco Rodrigues”, em S. 
João do Estoril, algumas coisas me ensinavam que eu compreendia regularmente; uma, porém, não podiam fazer-
me compreender, por mais explicações que me dessem, embora fosse de fácil compreensão – OS REINOS DA 
NATUREZA – . 

Depois de muitas repetições, dizia irada a professora: 

_ Os Reinos da Natureza são três: animal, vegetal e mineral, ouviu? 

Eu, coçando a cabeça, ia gaguejando qualquer coisa imperceptível, o que me acarretava um respeitável 
“puxão de orelhas”. 

Por fim, abandonando o propósito de me encaixar no cérebro os reinos da natureza, a professora deixou-
me em paz sobre o assunto. 

Passados quatro anos, feito o exame de instrução primária, vi, com indescritível pesar, que me não 
inscreviam no liceu como acontecia aos videntes 79que desejavam prosseguir os seus estudos. 

Foi então que, ao procurar, inutilmente, dar livre curso às minhas aspirações no campo das letras, como 
não era detentor de fortuna nem coisa que com isso se parecesse, foi nessa ocasião, repito, que fui obrigado a ver 
que os Cegos, perante a constituição da Sociedade, pertenciam a um reino à parte. 

Na realidade, deviam considerar-se como uma espécie independente, ou aparentar-se com os vegetais, 
visto que vegetavam ao acaso, sucedendo-lhes como às florinhas, que se movimentam a bel-prazer da mais ligeira 
viração atmosférica. 

É que a classe invidente80, enorme massa humana que se avoluma consideravelmente, dia a dia, ainda não 
conseguiu nivelar-se à classe vidente. E, entre uma e outra, existe ainda, em muitos aspectos e, entre muitos 
elementos componentes das classes da nossa sociedade portuguesa, uma indiferença que só é comparável ao mútuo 
rancor alimentado pelas classes patrícia e plebeia da antiga república romana. 

Hoje, no estrangeiro, está esta comparação quase completamente destituída de fundamento; mas, no nosso 
país, triste é dizê-lo, mas é lamentavelmente certo, ainda esta comparação é bem cabida, se bem que a muitos 
pareça o contrário, pelo inesperado da concepção. 

Foi a degradante situação a que temos de nos sujeitar, que me incitou à luta sem tréguas contra o 
analfabetismo em que jazemos, porque, perante a opinião pública portuguesa, eu e os poucos que conseguem 
estudar mais alguma coisa, pouca diferença fazemos dos que desconhecem o ABC. 

Temos que fazer alto, justamente porque se nos abriram de par em par as portas da cultura, e mostrar a 
todos, até mesmo aos estrangeiros, que também os cegos portugueses têm brio e que, como eles, demonstram que o 
cego não é estúpido de todo, como muito sujeitinho que se pavoneia de ilustrado por aí, supõe e apregoa. 

Não é, porém, hoje, oportuno ocuparmo-nos dos Cegos em Portugal. 
E já a partir do próximo artigo, tentarei esboçar o que tem sido a vida dos cegos no impetuoso turbilhão 

social, desde os tempos mais remotos. 
DIÁRIO DA MADEIRA, 23. 01. 1936, Pág. 1, J. G. 

 
78 Idem, nota anterior 
79 normovisuais, por oposição a deficientes visuais. 
80 deficiente visual 
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Pouco se conhece sobre a vida do Cego no longínquo período da Antiguidade Oriental. 
Que eu saiba, não é conhecido o tratamento que os Egípcios, Assírios, Caldeus e Fenícios davam aos 

entes desprovidos da vista. 
Os Hebreus estabeleceram a lei que garantia aos Cegos a subsistência pela mendicidade e “que nada se 

devia pôr diante deles que os fizesse cair.” (Histoire de Valentin Haüy, pág. 4) 
Na Índia, segundo a Lei de Manu, eram-lhes cortados todos os direitos de hereditariedade, pois eram 

incapazes de se governarem por si próprios, sendo-lhes apenas permitido, como entre os Hebreus, viver da caridade 
pública. 

No impetuoso turbilhão social, os Cegos eram coisa morta. Viviam num mundo à parte, abastardados pela 
Sociedade, que lhes facultava apenas a liberdade de mendigar, para auferirem os recursos indispensáveis à sua 
mantença. 

Quando não eram votados ao mais completo desprezo (que, por vezes, degenerava em actos de hedionda 
malvadez), eram alvo de uma excessiva comiseração. 

Não raras vezes se deixavam morrer os entes que nasciam cegos, por serem considerados seres 
completamente inactivos e, por consequência, inúteis à Pátria. 

Esses abomináveis actos patrióticos, desenvolveram-se em várias cidades hegemónicas da Grécia, como 
em Esparta, cujos legisladores se baseavam no princípio que constituía a sua índole guerreira: “Alma sã, num corpo 
são”. Graças a tais exigências dos heróicos espartanos, este bárbaro costume converteu-se em lei, atingindo não só 
os indivíduos cegos, mas todos os que, ao nascer, fossem contemplados pela Natureza, com qualquer defeito físico. 

------------------------------------------------------------ 

A salutar revolução operada na Sociedade pelo estabelecimento do Cristianismo, veio suavizar algum 
tanto a vexatória condição dos Cegos. Graças às sãs doutrinas outrora pregadas pelo Mestre dos Mestres – preceitos 
impregnados de uma tão sublime moral – e, como que por mágico condão, começou a diminuir a tendência que a 
humanidade manifestava, para se despenhar nos tenebrosos abismos que conduzem à prática do mal. 

Porém, não foram imediatos os resultados; antes, foram mui pouco duradoiros os benefícios que os Cegos 
podiam esperar desta grande transformação social. 

S. BASÍLIO, Bispo de Cesarea, fundou, no século IV, o primeiro Asilo para Cegos de que há notícia 
histórica. 

Em consequência das ininterruptas lutas sustentadas pelos Romanos contra os Bárbaros, o progresso 
dessa nascente Instituição foi nulo e parece ter desaparecido após a queda do Império Romano do Ocidente, em 
476. 

Os cegos nada aproveitaram com tal iniciativa e continuaram vivendo na mesma apatia, originária das 
utopias, convenções e preconceitos de então. 

Esta inovação que uma alma generosa pretendeu levar a bom termo, foi como que um raio de sol que, 
conseguindo dissipar as trevas de um denso nevoeiro, imediatamente fosse ofuscado pela opacidade das nuvens. 

E a vida de inacção forçada, foi a resposta que a Sociedade, dessas eras remotas, deu àqueles que 
almejavam tornar-se livres e independentes, sendo úteis a si e aos seus semelhantes. 

DEMOCRACIA DO SUL, 03. 03. 1938, Pág.1, J.G. 
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A história da Idade Média é, em todos os países então em formação, composta de tudo o que há de mais 
extraordinário: cruentas lutas para a organização dos Reinos, crimes abomináveis, despotismos excessivos, 
ambições desmedidas, etc. 

Nessa época terrível (abençoada pela humanidade vindoura, porque, das crueldades que a superstição 
originara, nasceu um facho de Amor e de Luz que há-de guiar a humanidade até final da sua longa e lenta 
evolução), o cego continuava a viver uma vida apagada. 

Depois do desaparecimento do Asilo de S. Basílio, só em 1260, S. LUÍS (Luís IX, Rei de França) fundou 
em Paris “L’HOSPICE DES QUINZE-VINGTS” onde, como o nome indica, 300 Cegos encontravam e encontram 
abrigo. À porfia, Reis e Papas enriqueceram esta Instituição, concedendo indulgências a quem contribuísse com 
esmolas para o seu desenvolvimento. Mas que cifra esta, comparada com o número de cegos que povoava o 
Universo? Basta uma palavra de resposta a esta pergunta: Nada! 

Com efeito, nada significava esta pequena tentativa para melhorar a situação dos Cegos. E os relógios iam 
marcando os minutos e as horas! … Os dias, meses e anos decorriam tetricamente. E 81os cegos viam com uma 
assustadora monotonia, o desenrolar de séculos após séculos, sem que coisa alguma se pudesse fazer em seu 
abono.82 

A vida miserável que eram constrangidos a arrastar de terra em terra, é uma nódoa lamentável na História 
da Humanidade. As próprias famílias eram as causadoras de tal vida, porque o egoísmo as levava a aproveitarem-se 
do produto das esmolas que aqueles colhiam. 

Não obstante, já nesses tempos, alguns cegos se iam evidenciando, embora não possuíssem meios práticos 
para a sua instrução. Não falando nos célebres vultos de HOMERO, TIRESIAS, SANSÃO, TOBIAS, 
BELISÁRIO, etc., (que alguns pretendem ter sido cegos), na transição do período Medieval para o Moderno, 
destaca-se brilhantemente Nicaises de Malines. 

NICAISES DE MALINES, cego aos três anos de idade, conseguiu doutorar-se em LOUVAIN, sendo, por 
concessão especial do Papa, ordenado Presbítero, dedicando-se brilhantemente ao magistério e ao púlpito.83 

MILTON, perdendo a vista depois dos trinta anos, mimoseou-nos com uma das mais geniais concepções 
do espírito humano – “O Paraíso Perdido” – que, durante nove anos ditou a sua extremosa filha Deborah. É bem 
conhecido o papel proeminente que desempenhou na política, numa época em que, em Inglaterra, se debatiam os 
partidários de Carlos I e de Cromwell, de que foi amigo e secretário particular. 

 
81 “E, como condenados a trabalhos forçados,” (os cegos viam…) 

DIÁRIO DA MADEIRA, 26. 01. 1936,  Pág.. 3 , J. G. 

82 “Os trabalhos forçados nada têm de comparável à misérrima vida a que eram acorrentados, após o nascimento; as grilhetas 

não feriam o corpo, mas dilaceravam a alma e, nos seus rostos, esmaecidos pelas intempéries, fomes e fadigas, via-se 

estampado o estigma indelével da ignominiosa vida que arrastavam - vida de inacção, de miséria, de vergonha… 

Eles, homens que poderiam ser úteis à Sociedade, viam-se à margem dela, avassalados pelo férreo jugo do destino que lhes 

exigia, em holocausto de suas vidas, o dispêndio da sua possível actividade no execrando exercício da mendicidade; ficavam 

expostos ao vaivém da sorte, às vaias da plebe e à crua indiferença de seus próprios progenitores, únicos usufrutuários das 

esmolas que diariamente angariavam. 

Em linguagem humana, é intraduzível um vexame desta natureza! Porém, apesar da forma como eram considerados pela 

Sociedade, apesar de ninguém procurar, durante séculos, minorar-lhes o sofrimento, os Cegos, desde longínquas épocas, têm 

demonstrado à evidência que também possuem talento igual aos outros e que podem, mercê de grande força de vontade, 

desempenhar cargos importantes, isto é, serem “alguém” na Sociedade. 

Sem invocar Bíblias, lendas ou mitos, sem falar de TOBIAS, SANSÃO, TIRESIAS, HOMERO, BELISÁRIO, SANTA 

CECÍLIA, etc., poderei citar muitos que, pela sua extraordinária inteligência, dada a não existência de um Sistema de Leitura e 

Escrita, mostraram claramente que a perda da vista, em nada contribui para a absorção das faculdades mentais. 

Passando em claro os períodos da Antiguidade Clássica e da Antiguidade Oriental, aparece, na transição do período 

medieval para o moderno,” (NICAISES DE MALINES, cego aos três anos…) 
DIÁRIO DA MADEIRA, IDEM, IBIDEM 

83 “Galileu, um dos maiores astrónomos de todos os tempos, perdeu a vista devido aos excessos de trabalho e à sua 

acidentadíssima vida de encarcerado; apesar disso, não perdeu o seu mérito, o que constitui, por si só, um frisante exemplo de 

que as qualidades naturais se mantêm inalteráveis, no indivíduo atingido pela perda da visão.” (MILTON…) 

DIÁRIO DA MADEIRA, IDEM, IBIDEM 
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CHATELAIN, cego de nascença, causava em WARWICH o assombro geral, mercê da sua extraordinária 
inteligência. 

RUMPHINS, médico em HANAU, cegando acidentalmente, dedicou-se com afã à Botânica, sendo 
admirado por todos os que o conheciam e dando a prova de que a cegueira em nada contribui para a absorção das 
faculdades mentais. 

POTTER, artista e inventor, não perdeu a coragem ao ser atingido pela cegueira e, mercê de uma grande 
força de vontade, construiu uma Máquina Hidráulica; foi tão feliz na sua obra, que o seu nome e a sua pessoa 
figurava entre os Sábios mais eminentes da Sociedade Real de Londres. 

NICOLES SAUNDERSON, cego de nascença, terminou com distinção os seus estudos, sendo depois um 
notável professor da UNIVERSIDADE de CAMBRIDGE e um emérito matemático. 

JACQUES ARAGO, para se consolar da sua infelicidade, escreveu, nos últimos anos da sua vida, a 
admirável obra “SOUVENIRS D’UN AVEUGLE, e é a ele que Victor Hugo dedicou estes célebres versos das 
“Contemplações: 

“Chante! Milton chantait! Chante! Homère a chanté! 
Le poète des sens, perce la triste brume! 

L’Aveugle voit dans l’ombre un monde de clarté! 
L’oeil du corps s’éteint, l’oeil de l’esprit s’allume!” 

 

84Com estes significativos versos abre CASTILHO o seu formoso livro “Amor e Melancolia”; é difícil, 
senão impossível, encontrar prosa mais correcta e linguagem mais vernácula que a empregada por este insigne 
escritor, do qual me não posso ocupar no presente artigo, por ser já demasiado extenso, mas de que me ocuparei 
mais tarde. 

Nem estas notabilidades servem de exemplo à Humanidade, para nelas se reflectir, e se auxiliar 
eficazmente a educação do indivíduo Cego! 

DEMOCRACIA DO SUL, 10. 03. 1938, Pág .4, J.G. 

 
84  “Com estes significativos versos abre CASTILHO o seu formoso livro “Amor e Melancolia”. 

Como todos sabem Castilho era cego e, como também ninguém ignora, é difícil, se não impossível, encontrar linguagem 

mais vernácula que a empregada por esse CLÁSSICO-ROMÂNTICO. 

Aqueles que atribuem ao Cego a falta absoluta de toda a espécie de sentimentos, visto ser cego, o que dirão ao ler aqueles 

versos? 

Quem nega ao Cego a faculdade de constituir Família, só porque não vê a pessoa a quem pretende unir-se, que dirá ao ver 

pintada a imagem de JÚLIA?! Quem assim pensa, julgo que ainda não reparou que os bons sentimentos não residem nos 

órgãos visuais e, a necessidade de constituir um Lar, não é apanágio da voluptuosidade, mas uma necessidade exigida pela 

VIDA. Há também muita gente que retira aos Cegos os seus atributos, dizendo: “Quem não vê, não pode fazer mal!” Puro 

engano! Se um homem é mau de natureza, é fácil admitir que não é um ocasional defeito físico que lhe modifica o 

temperamento. Acredita-se, geralmente, que o indivíduo cego desconhece o que seja a “vergonha” como se esse “sentimento” 

estivesse apenso aos órgãos visuais e não fosse, antes, uma característica dignificadora do Homem! Estas considerações 

dispensavam-se – dirão muitos – mas, se me referi a isto, foi pela necessidade de combater estes absurdos modos de ver, já 

que, mau grado nosso, a Sociedade Portuguesa ainda não compreendeu que é deveras lamentável esta forma de encarar os 

Cegos. 

Em Portugal, não só se capricha em não auxiliar os seus elementaríssimos estabelecimentos de Ensino, como ainda se 

consente que os próprios Cegos vivam, em pleno século XX, uma vida que tem tanto de ociosa como de miserável. 

Por hoje, não posso alongar-me como desejaria, mas espero continuar a mimosear-vos com frases mal arquitectadas como 

estas, onde predomina mais a franqueza rude de um atingido por ‘esses modos de ver’ a que ainda está sujeita a marcha 

evolutiva da Sociedade, do que o arrebique fraseológico – manejado apenas para, na maioria dos casos, provocar ambiguidade 

e, noutros casos, aglomeração de vocábulos bonitos, sem, contudo, significar alguma coisa de proveitoso.” 

DIÁRIO DA MADEIRA, IDEM, IBIDEM 
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As Origens da dedicação de VALENTIN HAÜY à Causa Tiflófila   

Foi em FRANÇA que primeiramente se iniciou o grande movimento de reforma que havia de mudar 
completamente a situação dos Cegos em todo o Mundo.85  

A data em que começam a dar-se os acontecimentos que pretendo descrever, não coincide, 
verdadeiramente, com os princípios da História Contemporânea; porém, como a diferença é de pouco mais de dois 
lustros, não fica, segundo creio, errada a epígrafe deste Artigo. 

Como todas as iniciativas que transformam a Sociedade, esta partiu de um benemérito, nascido no meio 
das mais humildes camadas sociais. 

A História da Humanidade tem destas singularidades: aqueles que nada valem monetariamente, têm uma 
Força Espiritual que lhes supre com vantagem a inferioridade da sua posição social; animados de um espírito de 
perseverança, coragem e serenidade, triunfam sempre em todas os empreendimentos que intentam levar a bom 
termo, sabendo granjear a simpatia geral pela sua altruística obra. 

E sabeis porque vencem todas as dificuldades que se oponham à realização de seus sublimes ideais? 
É porque, esquecendo a sua própria personalidade, só se lembram de que têm Irmãos mais infelizes e que 

devem despender de toda a sua Energia Mental, Moral e Física para os auxiliar; é porque, quando iniciam uma obra 
de caridade, não pensam nos lucros que ela lhes possa trazer, visto apenas almejarem beneficiar o seu semelhante. 

Toda a obra que tente realizar-se nestas condições, jamais pode fracassar, porque terá sempre o auxílio da 
PROVIDÊNCIA, que vela pela solução feliz de todos os problemas sociais, dos quais depende a boa harmonia da 
Humanidade. 

Assim, a generosa intenção do grande filantropo que foi VALENTIN HAÜY, tinha de prosperar e 
progrediu de uma maneira assombrosa. 

Valentin Haüy nasceu em Saint-Just-en-Chaussée, no ano de 1745. 
Segundo filho de Pais modestíssimos, ninguém podia supor que ele seria, no futuro, uma espécie de 

REDENTOR dos privados da vista, então, os escravos das trevas. 
Alguns bondosos religiosos, admirados da muita piedade de seu irmão René Just Haüy, tomaram a seu 

cargo os elementares princípios da educação dos dois irmãos. Mais tarde, com o apoio de seus Mestres e os 
sacrifícios de seus Pais, conseguiram terminar brilhantemente os seus estudos em Paris. 

O mais velho escolheu a vida eclesiástica. 
Valentin Haüy dedicou-se ao estudo da Caligrafia e Línguas, o que lhe permitiu viver de lições e de 

traduções que fazia para o Ministério dos Negócios Estrangeiros. 
De índole generosa e compassiva, via com desgosto crescente, a triste sorte em que se debatiam os Cegos. 

No Período Moderno, apenas os Cegos privilegiados em termos de fortuna, podiam adquirir uma instrução regular, 
sem contudo, conseguirem ler nem escrever. 

 
85 “No meio das mais humildes camadas sociais é que vamos encontrar esse grande benemérito, de nome VALENTIN 

HAÜY. Esse homem, a quem estavam reservados destinos incomparavelmente diferentes dos seus conterrâneos, nasceu em 
1745 em Saint-Just-en-Chaussée. 

Era filho de pais modestíssimos e tinha um irmão que contava mais dois anos, René Just Haüy.”(Alguns bondosos religiosos …) 

DIÁRIO DA MADEIRA, 31. 01. 1936,  Pág . 1, J. G. 
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No Período Moderno, apenas os Cegos privilegiados em termos de fortuna, podiam adquirir uma 
instrução regular, sem contudo, conseguirem ler nem escrever. Na generalidade, os que tinham rendimentos, 
entregavam-se à ociosidade; os pobres viviam exclusivamente do produto das esmolas. 86 

Cenas degradantes presenciavam os indivíduos cultos nas grandes cidades, nas vilas e aldeias. 
Uma delas incitou Haüy: foi na Feira de Saint-Ovide, em Paris. 
Dez mendigos cegos haviam sido contratados por um grupo de comediantes para executarem alguns 

números de música numa das barracas dessa feira. 
Estes cegos, porém, não sabiam música e, por isso, foram apenas chamados para serem expostos ao 

ridículo e não para serem auxiliados. 
Ouvidos por um grande número de espectadores, dispostos a zombar deles, os pobres cegos iam tocando e 

cantando em uníssono, pois não sabiam fazer partes diferentes. Para mais os escarnecerem, os comediantes 
colocaram-lhes na frente uma estante com músicas, como se eles lessem e vissem. 

Além disto, caracterizaram-nos, tornando-os irreconhecíveis e terminando a caracterização com o maior 
significado da zombaria: uns canudos de papelão, simbolizando cornetas acústicas, nos ouvidos e umas lunetas de 
cartão sem vidro. 

Esta miserável cena, contemplada por Haüy, inspirou-o; e acabou por ser este acto, de tão inqualificável 
malvadez, que foi abençoado pelos cegos vindouros, pois esta acção originou a dedicação de Valentin Haüy à causa 
tiflófila. 

Treze anos consecutivos meditou ele num processo que facultasse ao indivíduo cego a instrução e a 
independência. 

Ensinar os Cegos a ler, escrever, contar, tocar conscientemente e a imprimir, eis o que constituía o sonho 
de Haüy.87 

E o que é certo é que nunca abandonou esse sonho, enquanto não transformou em realidade tangível, o 
que toda a gente supunha ser vã quimera. 

Assim acontece a todos os que perseveram em seus ideais! 

DEMOCRACIA DO SUL, 17. 03. 1938, Pág .4, J.G. 

 
86 “Os Cegos ricos mas incultos passavam (como ainda hoje a maioria passa) uma vida semelhante aos animaizinhos de luxo, 

entregues aos cuidados de segundos criados. Os pais, salvo raríssimas excepções, limitavam-se, quando não eram avarentos, a 

estabelecer-lhes uma mesada que, com um gesto de indiferente comiseração, maquinalmente lançavam sobre a mesa de 

cabeceira, ou então, davam aos criados a quantia estipulada, quando não se queriam incomodar a entregá-la aos próprios 

usufrutuários. 

Os filhos, por sua vez, passavam uma vida folgazã, que eu classifico de ‘boémia’, pois consistia em grandes passeatas 

com os amigos – pretensos candidatos à liberalidade dos cegos, comendo e bebendo à larga – fazendo parte integrante de 

cenas, para eles engraçadas, mas que apenas serviam para os ridicularizar. 

É deste procedimento apático, repetido ao longo das décadas, que provém o desfavorável conceito que dos Cegos se faz, 

em vários pontos do globo. 

Nestas circunstâncias lamentáveis, Valentin Haüy não sabia o que fazer.”  (Cenas degradantes…) 

DIÁRIO DA MADEIRA, IDEM, IBIDEM  

 
87  Final do Artigo no “Diário da Madeira”. 



 162 

OOO SSS    CCC EEE GGG OOO SSS    AAA TTT RRR AAA VVV ÉÉÉ SSS    DDD OOO SSS    TTT EEE MMM PPP OOO SSS    

44 ..   VV AA LL EE NN TT II NN   HH AA ÜÜ YY   EE   AA   SS UU AA   OO BB RR AA   

Como disse no último artigo, foi Valentin Haüy quem primeiro se interessou dedicadamente pela 
lamentável situação em que se encontravam os cegos. Com efeito, treze anos de meditação e concentração, não 
podiam deixar de produzir os benéficos resultados que, pouco depois, se verificaram. 

Já quase desanimava do seu intento quando, em 1784, se animou com fervente entusiasmo, graças a um 
caso inesperado: passando perto de uma igreja, deu esmola a um cego que, admirando-se da moeda de prata que ele 
lhe dera, o supôs enganado e o chamou, fazendo-lhe ver que tal quantia nunca recebera de ninguém, por isso se 
resolvera chamá-lo a atenção. 

Chocado por esta ocorrência, Haüy perguntou-lhe como conhecia o dinheiro. 

_ Pelo som e pelo tacto, respondeu-lhe o cego. 

“Se um cego conhece pelo tacto uma moeda, também pelo tacto pode distinguir um a de um b ou um dó 
de um sol”, monologava consigo Haüy. 

Entusiasmado por este pensamento, chamou para sua casa François Lesueur (era este o nome do cego) e 
tentou experimentar o processo de ensino que ideara. 

Porém, como a família perdia assim o sustento, pois as esmolas que Lesueur angariava diariamente, 
chegavam para o seu próprio sustento, bem como para o de sua Mãe, cinco filhos e alguns sobrinhos, retirou-o de 
casa de Haüy, impedindo deste modo as tão ambicionadas experiências. 

Vendo Haüy por terra os seus generosos projectos, resolveu pagar à família do pobre uma média diária, 
equivalente ao produto das esmolas que ele colhia, dando-se assim um dos casos mais particularmente altruístas: o 
professor pagava ao aluno, devendo dar-se o inverso. 

Por essa ocasião, animaram-no as demonstrações feitas por alguns surdos-mudos, alunos de l’ABBÉE DE 
L’ÉPÉE, que havia fundado uma escola do género. 

DIDEROT, um dos Enciclopedistas, acabava de publicar a sua obra intitulada “Lettres sur les 
clairvoyants à l’usage de ceux qui y voient”. 

Haüy aproveitou esta favorável oportunidade e soube preparar o caminho, fazendo progredir rapidamente 
a sua louvável iniciativa. Soube interessar no seu desenvolvimento todas as pessoas de influência que podiam 
servir-lhe e, se não fosse a Revolução Francesa, teria realizado mais cedo os seus desejos. 

Valentin Haüy, satisfazendo a família de Lesueur pelo processo já apontado, entregou-se inteiramente a 
um constante trabalho mental, a fim de descobrir um meio pelo qual pudesse ensinar a ler o seu aluno. E, dentro de 
poucos dias, já dava as primeiras lições, embora por um sistema muito confuso e de resultados quase 
completamente nulos, produto de uma combinação de caracteres móveis, agrupados para formar palavras. 

Este rudimentar processo, não permitia uma leitura correcta; no entanto, com a sua invenção, Haüy dava 
já um grande passo, pois havia esperanças de, com o andar dos tempos, poder aperfeiçoar o que então era quase 
nada. E esse dia veio mais breve do que ele supunha! 

Remexendo, casualmente, nos papéis que seu mestre tinha sobre uma secretária, Lesueur ficou surpreen- 
dido ao encontrar, num cartão de visita, várias letras mais salientes, que distinguia perfeitamente. Orgulhoso com o 
achado, chamou o professor, mostrando-lhe as letras que conhecera. Com um lápis, Haüy fez nervosamente várias 
experiências, procurando, tanto quanto possível, fazer as letras em relevo. Lesueur conheceu-as todas. 

Achava-se descoberta a impressão em relevo. 

Não produzia também resultados muito práticos para a época de hoje, mas, naquele tempo, constituía já 
um formidável avanço. Vendo Haüy que o processo usado para com Lesueur podia produzir também os mesmos 
resultados com outros cegos, pensou imediatamente na fundação de uma Escola.88 

Esse projecto era bastante espinhoso, visto os seus bens de fortuna serem muito limitados, mas incitava-o 
a verdadeira caridade, aquela caridade que não hesita diante dos maiores obstáculos, por isso a sua filantrópica 
acção tinha de progredir rapidamente. 

E o mais retumbante triunfo foi o prémio da sua dedicação! 

DEMOCRACIA DO SUL, 24. 03. 1938, P.4 , J.G. 

 
88 Final do Artigo no “Diário da Madeira” 
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A Escola de Cegos fundada por Valentin Haüy em 1784, em Paris, tornava-se dia a dia mais conhecida. 
A Sociedade Filantrópica confiou-lhe doze dos seus discípulos para receberem as suas lições. 
Seu irmão que, por feliz coincidência, acabava de ser recebido na Academia das Ciências, aplaudiu 

entusiasticamente a sua louvável iniciativa, interessando na sua obra o Duque de La Rochefoucauld que, em 1785, 
nessa célebre Academia, elogiou altamente Valentin Haüy e os seus projectos, prometendo auxiliá-lo com a sua 
influência. 

Tão hábil professor como activo propagandista, Haüy promoveu várias festas, nas quais seus alunos se 
exibiam, com o fim de angariar donativos para a manutenção da Escola. 

Pelo Natal do ano seguinte, Luís XVI e toda a Família Real, assistiram em Versailles a uma demonstração 
dos resultados que, em tão diminuto espaço de tempo, os alunos de Haüy tinham conseguido obter. 

O rei, comovido, nomeou Haüy seu intérprete, bem como do Almirantado de França, prometendo-lhe o 
Primeiro Cordão da Ordem de S. Miguel. 

GOSSEC, o músico da moda, compunha peças, para serem executadas expressamente pelos Músicos 
Cegos. O Arcebispo de Paris concedeu-lhes licença para cantarem Missas nas Igrejas principais. 

Em 6 de Outubro de 1789, quando o Rei se instalou no Palácio das Tulherias, Haüy conseguiu que os 
seus alunos fossem nomeados Músicos da Capela Real. O mais feliz êxito parecia coroar a dedicação de Haüy; mas 
a Revolução Francesa veio interromper algum tanto o extraordinário incremento que a sua Escola tomava 
diariamente. 

Com a prisão do Rei, Haüy perdeu um grande protector, perda que mais se agravou após a sua fuga e sua 
nova reclusão. 

O Rei estava irremediavelmente perdido e Haüy, se hesitasse, teria inutilizado de uma vez tantos 
sacrifícios e dissabores que a sua obra lhe havia custado. 

A Assembleia Constituinte e a Convenção Nacional limitaram-se a votar donativos nunca concedidos e a 
miséria bateu-lhes à porta. Haüy e seus alunos, sempre confiados num futuro mais próspero, continuavam 
perseverantes sem que o desalento se assenhoreasse de seus espíritos. 

Participavam nas festas cívicas e, nas cerimónias religiosas, cantavam e tocavam hinos patrióticos 
compostos por Gossec. 

Em 8 de Agosto de 1794, fizeram parte do cortejo de Robespierre, tocando na festa do Ser Supremo. 
No entretanto, os partidos debatiam-se ferozmente; os Girondinos, com o moderado Vergniaud na 

vanguarda, condenavam o terrorismo dos exaltados, o que os conduziu à guilhotina. 
Hébert, Danton, Robespierre, Saint-Just e tantos outros demagogos foram partilhando a mesma sorte, à 

medida que a hegemonia do respectivo partido se tornava manifesta. 
Acresciam as guerras intestinas e as sustentadas contra quase toda a Europa. Em tão péssimas 

circunstâncias, era, na verdade, quase impossível qualquer tentativa de progresso. 
É singular que Haüy não tivesse tido o mesmo destino que Lavoisier e tantos outros sábios e filantropos 

que, nesta época revolucionária, prestaram o seu tributo à guilhotina. 
Dizia-se, então, que a França, para viver, não carecia de sábios. 
É que Haüy,89 sabia adaptar-se, com fina diplomacia, a todos os Governos, não para poupar a sua vida, 

pela hipocrisia, mas com o fim de poder continuar a proteger os seus pupilos, por quem já tanto se sacrificara. 

 
89 “animado por um intenso amor à causa tiflófila”  (sabia adaptar-se, …) 

DIÁRIO DA MADEIRA, 5. 02. 1936,  Pág. 4, J. G. 
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Assim, atravessou o Directório com relativa tranquilidade, sendo os seus alunos os MÚSICOS das 
cerimónias da religião Teofilantrópica,90 de que era um dos mais fervorosos adeptos, o que lhe granjeou a estima de 
La Réveillère Lépeaux, Pontífice da Teofilantropia. 91 

Napoleão Bonaparte, quando Primeiro Cônsul, não simpatizando com os Teofilantrópicos, retirou a Haüy 
a Direcção do seu próprio estabelecimento, alegando que ele não era competente para o dirigir, chamando-lhe 
“sonhador”, (designação que Napoleão dava aos Teofilantrópicos). 

A Escola de Haüy passou, então, a fazer parte de “l’Hospice des Quinze-Vingts , e o ensino dos cegos 
paralisou quase totalmente. 

Haüy, contudo, não desanimou e, em 1802, fundou o “Museu dos Cegos”, estabelecimento de Ensino 
para nacionais e estrangeiros. 

Mas, como Haüy contraísse numerosas dívidas para poder manter o seu novo Instituto, porque os alunos 
pagavam apenas uma parte muito minúscula das suas despesas e a parca pensão de dois mil francos que anualmente 
recebia do Estado, não chegasse para se desempenhar, viu-se constrangido a renunciar à sua ideia e a fechar as 
portas do seu novo e modelar estabelecimento de Ensino para Cegos.92 

Como Haüy trabalhava para o bem geral e não para o seu interesse, não ficou inactivo; como a sua obra 
não podia dar resultados improfícuos, ela progrediu, apesar de todas as contrariedades, como veremos no decurso 
do próximo artigo. 

DEMOCRACIA DO SUL, 31. 03. 1938, Pág. 1, J. G. 

 
90 que parte da Teofilantropia, doutrina filosófica baseada no amor de Deus sem culto. 

                                                                

PORTO EDITORA, DICIONÁRIO DA LÍNGUA PORTUGUESA, 5ªED, PORTO 
 

91 “Perseverante, Haüy continuava à frente da sua Escola, se bem que, nem sempre as pessoas de grande influência o vissem 

com bons olhos”  (Napoleão Bonaparte …) 
DIÁRIO DA MADEIRA, IDEM, IBIDEM 

92 “Por aqui termino hoje, certo de que vos interessarão estes fracos Artigos, porque sei que não atenderão à forma da frase 

mas ao seu significado. 

Assim sendo e, agora conhecedores das dificuldades com que, desde os mais antigos tempos, os cegos têm lutado para se 

conseguirem instruir, sabedores de tudo quanto se tem feito por eles, espero que não desviareis os vossos olhares protectores da 

simpática Instituição que é a Escola de Cegos ‘Luz nas Trevas’, pois é ali que os infelizes analfabetos cegos podem, com o 

vosso carinhoso apoio, encontrar a Luz que os ilumine pela vida fora e os conduza neste Vale de Lágrimas, que mais tétrico se 

lhes afigurará, se não tiverem os conhecimentos que a INSTRUÇÃO a todos faculta largamente. 

Auxiliai, pois, este estabelecimento de ensino que, indubitavelmente, merece a carinhosa atenção de todas as pessoas de são 

critério.” 
DIÁRIO DA MADEIRA, IDEM, IBIDEM 
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Não podendo Haüy dedicar-se a Escolas de Cegos na sua Pátria, aceitou, cheio de um santo entusiasmo, o 
convite do Imperador Alexandre para ir à Rússia, dirigir a fundação de um estabelecimento de Ensino para Cegos. 

Levando consigo sua Família e FOURNIER, um dos seus melhores alunos, Haüy atravessou a Alemanha, 
recebendo por toda a parte provas de grande simpatia. 

O Rei da Prússia convidou-o a fazer uma Conferência em Charlottembourg e quase todos os Príncipes 
alemães lhe prestaram grandes homenagens. 

Guiado pelos conselhos de Haüy, o grande filantropo alemão AUGUSTE ZEUNE, fundou a primeira 
Escola de Cegos do seu País, da qual derivaram todas as demais instituições congéneres. 

De BERLIM, Haüy dirigiu-se a MITAU, onde foi muito estimado pelo Conde de Provença. 
No dia 7 de Setembro de 1806, Fournier escreveu, diante do futuro monarca, esta tão lisonjeira quão 

amável carta, que começava assim: 

“Ce sera sous le règne de Louis XVIII que L’Institution des Aveugles arrivera la perfection.” 

O Conde de Provença respondeu, agradecendo e afirmando a sua incondicional adesão aos projectos de 
Haüy, pois que seguira sempre com interesse a sua obra. 

Haüy passou onze anos na Rússia, lutando com a má vontade dos dirigentes do País, conseguindo, no 
entanto, a realização do seu objectivo. 

Sentindo já os prenúncios da morte próxima e desejando acabar os seus dias na Pátria, Haüy 
regressou a França em 1817. 

Sob o pretexto de que ele havia sido revolucionário, o Dr. Guillet, então Director do INSTITUTO REAL 
DE CEGOS, fundado sob o modelo da primeira escola de Haüy, não lhe permitiu a entrada naquela Instituição. 

Guillet desejava ser considerado grande filantropo mas, na verdade, não passava de um ser dotado de 
poucos sentimentos.93 

Se Haüy se amoldara a todos os governos revolucionários, não era porque se associasse à sua acção de 
extermínio, nem porque perfilhasse tais ideias, mas… para que a sua Escola prosperasse. 

Não se preocupava com partidarismos nocivos que só prejudicariam a sua obra. 
Como compensação do procedimento de Guillet, Haüy tinha a consolação de receber as visitas amiudadas 

de alguns antigos alunos que lhe davam conta dos seus progressos e de algumas inovações. 
Em 1818, Haüy escreveu assim, ao seu antigo aluno Tourner: 

“Saint Atanase qui, comme moi, avait été forcé de se retirer dans une terre étrangère, éprouva tout le reste de sa 
vie, que le méchant ne pardonne jamais à sa victime, de savoir qu’elle n’est pas succombée sous ses premiers coups.” 

Não obstante, antes de falecer, foi dado a Haüy o grande prazer de visitar o Instituto, porque o Dr. 
Pignier, sucessor de Guillet, o admirava muito e não se cansava de o elogiar publicamente. 

No dia 21 de Agosto de 1821, Haüy foi homenageado naquela Escola com uma grandiosa festa, em que a 
Orquestra e Coros, constituídos por Cegos, executaram uma Cantata composta por Huart e Gossec. 

No dia 3 de Março do ano seguinte, Haüy, cansado da ingratidão dos homens e despojado das misérias 
terrenas,94 desprendia o seu espírito do grosseiro invólucro da matéria. 

Todas as Instituições de Cegos devem ensinar aos internados quem foi este grande benemérito, o maior 
tiflologista de todos os tempos, aquele que nos deu a luz que hoje nos guia e nos ilumina neste vale de lágrimas; é 
ele que inspira os grandes tiflófilos, ensinando-lhes a força de triunfar de todas as contrariedades que se lhes 
deparem, vencendo-as, por fim, como ele as venceu.95  

DEMOCRACIA DO SUL, 7. 04. 1938, Pág. 4, J. G 

   

 
93 “Encontra-se muito desta espécie de pessoas que se arvoram em beneméritas, quando, afinal, mais não são do que 

benfeitoras de si próprias.”  (Se Haüy se amoldara …) 
DIÁRIO DA MADEIRA, 19. 02. 1936, Pág..5,  J. G. 

94 “ascendeu aos céus, donde continua eternamente a lançar sobre nós o seu olhar protector.”  (Todas as Instituições …) 

DIÁRIO DA MADEIRA, IDEM, IBIDEM 
95 “Confiados nestes princípios de perseverança, seguidos pelo nosso primeiro Professor, os Directores do Instituto de Cegos 

‘Luz nas Trevas’ desta cidade, não fraquejam, antes pelo contrário se preparam para a luta, por mais porfiada que ela seja, 
certos de triunfar, visto a causa por que pugnam ser justa. Todos os espíritos dotados de qualidades apreciáveis, terão de 
compreender a absoluta necessidade de os auxiliar nesta Campanha que, denodadamente, empreenderam contra o 
analfabetismo em que os Cegos portugueses, por vergonha nossa, continuam imersos há centenas de anos.” 

DIÁRIO DA MADEIRA, IDEM, IBIDEM 
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I  

Enquanto Valentin Haüy dirigia na Rússia a fundação de uma Escola de Cegos, nascia em Coupvray, no 
ano de 1809, Louis Braille, que tanto se celebrizaria mais tarde.    

Decorria o ano de 1812. Enquanto, no Norte da Europa, declinava a estrela de Napoleão, com a 
desastrada invasão da Rússia, um dos seus mais humildes compatriotas, Louis Braille, perdia acidentalmente a 
vista. 

Esta coincidência, feliz para nós, deu ocasião a que, mais tarde, Braille ocupasse um lugar de primacial 
relevo entre a pléiade de eminentes individualidades que tanto têm ilustrado a França e assombrado o Mundo. 

Com a anexação da escola de Haüy, por Napoleão, ao Hospício dos Trezentos, o ensino dos cegos quase 
se reduziu a nada. Agora, que a desgraçada retirada do Berezina obrigava Napoleão a abandonar para sempre os 
seus ambiciosos cálculos sobre a Rússia, encontrava inimigos por toda a parte. Pretendendo regressar à Pátria, só o 
conseguiu depois de se bater valentemente na Alemanha, especialmente em Leipzig e Dresde. Chegado a Paris com 
o seu efectivo muito reduzido, assina, algum tempo depois, a capitulação de Fontainebleau. 

Os Bourbons retomam a autoridade real, que é de novo abatida durante o período de cem dias, até que 
Waterloo põe definitivamente termo às ambições napoleónicas, o que deu novamente a Luís XVIII a posse do 
trono. O terror branco traz à França novos dias de ódio, repetindo-se as mesmas barbaridades que se cometiam 
quando do advento republicano. Não obstante o período de sangue que enodoava a França, Luís XVIII não olvidou 
a promessa feita a Haüy e, obedecendo ao modelo da primeira Escola de Cegos, fundou em Paris, 
“L’INSTITUTION ROYAL DES JEUNES AVEUGLES”. 

Como era elevado o número de indivíduos cegos, difícil se tornava, por vezes, o acesso a essa instituição; 
por isso, só em 1818, Louis Braille conseguiu ser internado. 

Logo de começo se manifestou a sua precoce inteligência e o seu espírito metódico e prático. Aos 14 anos 
já leccionava na Instituição as seguintes disciplinas: Leitura, Gramática, História, Geografia, Geometria, Solfejos e 
Piano. Um ano depois, ensinava também Harmonia, Matemática e Elementos de várias Ciências. Animado pelo 
ardente desejo de completa independência, dedicava-se afanosamente ao estudo e ao magistério. 

Aluno do grande Organista Gauthier, empregou-se sucessivamente em três capelas, desempenhando tão 
proficientemente as suas funções, que foi nomeado organista vitalício das mesmas capelas, colocação que delegou 
em companheiros mais necessitados. 

Nas horas vagas (que poucas eram) dava expansão ao seu génio alegre, encontrando recreio predilecto no 
JOGO DAS CARTAS. Se, na conversação vulgar, usava o estilo difuso, escudava-se, com o mais seco laconismo, 
em assuntos de responsabilidade. Quando lhe solicitavam uma opinião, guardava para o dia seguinte a resposta; e 
os colegas podiam, antecipadamente, contar com uma resposta sensata, ou um bom conselho, ou um alvitre … mais 
próprio de um indivíduo já avançado em anos. 

Estava sempre pronto a exercer a virtude da caridade, quer por uma palavra amiga ou um sorriso afável, 
quer por um amável cumprimento ou um bom conselho, ou ainda socorrendo monetariamente os seus camaradas, 
ou dando-lhes Músicas e Livros de que tanto careciam nesse tempo. Nunca o ouviam pronunciar uma palavra 
ofensiva nem lhe notavam a menor quebra de serenidade, por mais melindrosa que fosse a sua situação. 

De compleição muito débil, a tuberculose não tardou em fazer sentir os seus efeitos devastadores, pelo 
que teve de abandonar todos os instrumentos a que se havia dedicado. 

Depois da invenção do seu sistema, de que me ocuparei no próximo artigo, viu, com desgosto, a sua obra 
ser mal acolhida pelos professores que, por terem vista, lhes desagradava a aspiração dos cegos pela invenção de 
um sistema adequado às suas faculdades tácteis. Visivelmente, não quereriam que os cegos se utilizassem de 
processos que eles não podiam compreender. Sacrificavam assim o progresso dos alunos aos seus interesses 
porque, desde que um método lógico se criasse, eles não mais seriam os professores preferidos da Instituição. 

Esta falta de amor, da parte dos seus professores, desanimou Louis Braille e transformou o rapaz alegre 
que ele era, num homem taciturno e descrente, para o resto dos seus dias. 

No dia 6 de Janeiro de 1852, despedia-se deste Mundo enganador, legando a seus colegas a felicidade de 
poderem instruir-se, o que é superior a qualquer fortuna que um Pai legasse a seu Filho. 

DEMOCRACIA DO SUL, 14. 04. 1938, Pág.1, J. G. 

   

 
96 Ver “SEGUNDA PARTE” – “NOTA EXPLICATIVA”, último § 
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I I  

Louis Braille – o Cego a quem os de hoje devem o que são no mundo culto – nasceu em Coupvray, no dia 
4 de Janeiro de 1809. 

Quarto e último filho de uma Família modesta, perdeu acidentalmente a vista ao atingir a idade de três 
anos. Cegou, antes que o seu espírito fosse impregnado de impressões visuais; nunca amargas recordações o 
assaltaram e a sua precoce inteligência desenvolveu-se extraordinariamente pelo tacto e pelo ouvido. 

De compleição mui débil, teve que ser tratado com o mais desvelado carinho por seus Pais que, 
solicitamente, lhe proporcionavam todos os seus juvenis desejos. 

Informados do método de Haüy para instruir os entes privados da vista, seus Pais fizeram várias 
diligências para o internar no Instituto Real dos Meninos Cegos, até que, mercê de alguns empenhos, conseguiram 
realizar tal aspiração. 

Em 1819, Louis Braille entrava nessa Instituição, situada na Rua de S. Victor, em Paris. A casa era 
húmida e demasiadamente anti-higiénica, mas os seus internados amavam-na, porque não existia outra no género. 

Já lá aprendiam Música, apenas pelo ouvido, (mais para se distraírem do que por outra coisa) e diversos 
instrumentos; espalhavam-se desordenadamente por toda a casa, estudando: 

. um, o VIOLINO , no patamar de uma escada; 

. outro, o VIOLONCELO, encostado a uma porta; 

. outro ainda, a FLAUTA, no vão de uma janela; 

. alguns alunos, sem ouvirem o que tocavam, estudavam, ao acaso, em vários PIANOS, agrupados numa 
sala. 

O pessoal ao serviço da Escola era incompetente e, além disso, mal remunerado. 
O Director, um médico de nome Pignier, castigava severamente os internados, submetendo-os a pão e 

água durante dias seguidos e a uma sala de correcção com água pelos joelhos. 
Não obstante, os alunos trabalhavam ali arduamente, com avidez de se instruírem para serem alguém na 

Sociedade. 
Todas as Quintas-feiras, quando iam passear ao “Jardim das Plantas”, caminhavam dois a dois e, para se 

guiarem, agarravam-se a uma corda guarnecida de nós, colocados a igual distância uns dos outros, o que suscitava 
o zombeteiro comentário: “Voilà la chaîne qui passe”. E, na verdade, só faltavam as grilhetas para serem perfeitos 
condenados às Galés. 

Era nesta Escola que Louis Braille ia ser internado; ele, porém, não desanimou. Aplicou-se tão 
afincadamente ao estudo que, brevemente, sobressaiu entre os melhores alunos. 

Já nesta época os Artistas e Professores do Conservatório simpatizavam com a educação prestada aos 
indivíduos cegos, chegando ao extremo de lhes darem lições gratuitamente. O processo, porém, era moroso e 
complicado. Os alunos aprendiam os trechos, compasso por compasso e os professores executavam, colocando as 
suas mãos sobre as deles e assim tinham que decorar. 

Braille pertencia ao número dos mais distintos, tendo usado também esse deficientíssimo processo. 
Em 1828, Braille foi nomeado Monitor; era um posto insignificante, cujo rendimento não ultrapassava 

cinco francos mensais. Contudo, não diminuía o seu amor ao magistério e todos trabalhavam afanosamente para 
ministrar a instrução aos seus colegas, considerados infelizes porque a desconheciam. 

 
97 Ver “SEGUNDA PARTE” – “NOTA EXPLICATIVA”, último § 
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O Director não queria entregar aos CEGOS a direcção do Ensino, mas os videntes não sabiam orientá-lo, 
porque nem todos eram obrigados a ser dotados com o espírito de iniciativa que caracterizava, por ex:, Haüy e 
assim, a Escola prosperava muito pouco ou nada. 

O MONITOR era como qualquer aluno, tendo que sujeitar-se aos mesmos castigos, não podendo sair sem 
concessão especial e sendo-lhe aberta toda a correspondência, antes de lhe chegar às mãos. 

Louis Braille, aos dezasseis anos, era já professor de PIANO, HISTÓRIA, GEOGRAFIA, GEOMETRIA, 
ARITMÉTICA, GRAMÁTICA e ÁLGEBRA, afora vários ofícios. Apesar de tudo isto, estudava ainda VIOLINO, 
VIOLONCELO, HARMONIA e ÓRGÃO, sendo dois anos mais tarde, professor de todas essas disciplinas. 

Este ensino multiforme, embora elementaríssimo, exigia grande diversidade de conhecimentos, dada a 
absoluta falta de livros, tanto mais difíceis de adquirir, quanto as obras escolares impressas em relevo eram mui 
escassas. Os que aspiravam a uma instrução mais esmerada, assistiam aos Cursos do Colégio de França. 

Braille dizia frequentemente: 

“Nos procédés d’impression occupent beaucoup de place sur le papier, il faut donc resserrer la pensée dans le 
moins grand nombre de mots possible”. 

Esta necessidade de sintetizar, tornou BRAILLE o maior inventor cego de todos os tempos, pois é graças 
a ele que os Cegos têm, hoje, um sistema próprio de ler e escrever. 

O Director da Escola dizia a seu respeito: 

“La droiture d’esprit, la netteté dans les idées qu’il n’avait pu remarquer lorsqu’il était élève, se retrouvèrent chez 
le professeur, développées par l’âge et par la réflexion.” 

Braille escreveu vários tratados de aritmética, entre os quais “Petit mémento d’arithmétique à l’usage des 
commençants”. 

Guenard, refere-se a ele pelas seguintes palavras: 

“Braille, qui était à l’Institution une personnalité en vue, se faisait aimer et apprécier de tout le monde pour son 
aménité et sa bonhomie.” 

Pierre Villey, numa conferência pronunciada por ocasião da celebração do centenário deste grande 
tiflologista, diz: 

“Il avait une remarquable faculté de concentration, une tenacité dans la réflexion et un bon sens qui le faisaient 
rechercher de tout son entourage”. 

Uma parte do seu modesto ordenado dividia-a Braille pelos seus colegas mais necessitados, mandando 
copiar livros e satisfazendo-lhes outras necessidades, exigidas pelo gosto de se educarem.  

Em 1883, a Instituição foi transferida para o Boulevard des Invalides: foi um dia de melancolia para os 
internados. A nova casa era muito mais cómoda, mas era ali que tinha decorrido grande parte das suas existências e 
era ali que tinham encontrado a luz espiritual que os tornava felizes. 

Gauthier, professor cego, compôs o trecho: “Adieu à la vieille maison”, que foi executado pela banda, em 
todas as divisões da velha casa que deixavam desocupada. 

Louis Braille foi distinto organista em várias Igrejas e criou alguns lugares de ORGANISTA permanente 
para Cegos, nas Capelas de Saint-Nicolas-du-Mont, Saint-Nicolas-du-Chardonnet, Saint-Étienne-du-Mont, Saint-
Nicolas-des-Champs e muitos mais. 

Vitimado pela tuberculose, faleceu a 6 de Janeiro de 1852. 
Depois de receber os últimos Sacramentos, disse alegremente: 

“Le jour d’hier est l’un des plus beaux et des plus grands de ma vie. Quand on a passé par là, on comprend toute la 
puissance et la  majesté de Dieu.” 

Erigiram-lhe, por subscrição entre os seus colegas, um busto em frente à Instituição Nacional de Cegos. 
Na sua terra natal perpetuaram-lhe a sua memória com o levantamento de uma estátua. 
Eis, muito imprecisamente traçada a Biografia de Louis Braille, o Cego que libertou seus irmãos das 

trevas em que se encontravam há milhares de anos. 

É este nome que todo o cego devia pronunciar com a máxima veneração porque, sem ele, o nosso 
espírito teria que limitar-se ao nada no mundo intelectual; sem ele, a nossa vida seria um contínuo mendigar, 
um ininterrupto caminhar em pleno abismo tenebroso, sem guia, sem estímulo algum que nos ajudasse a 
levar a Cruz ao Calvário. 

Hoje, somos “alguém” no Mundo. Em Portugal, somos ainda quase nada. Mas, se porfiarmos na 
luta, alcançaremos o que aspiramos. 

É isto que se deve ensinar em todas as Instituições, para que seus internados sejam gratos aos que 
tudo fizeram por eles. 

DIÁRIO DA MADEIRA, 23. 02. 1936, Págs.1 e 5, J. G. 
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No tempo em que LOUIS BRAILLE entrou para a Instituição Real dos Cegos, dificilmente se podia 
estudar, devido à falta de processos práticos de Leitura e de Escrita. Valentin Haüy criara um sistema de leitura, a 
custo decifrável, dada a dificuldade táctil de abranger rapidamente com os dedos, a letra vulgar em relevo. 

Apesar das alterações sucessivas que este método sofreu, poucas probabilidades de êxito oferecia, por 
conservar sempre o mesmo tipo de escrita. Os Cegos liam, mas quase não podiam escrever; conseguiam fazer os 
exercícios escolares, mas sempre com muitas hesitações. 

Em 1819, Charles Barbier, oficial de Artilharia, teve a feliz ideia de combinar pontos feitos com o auxílio 
de um ponção, em papel adequado, inventando assim um Sistema a que deu o nome de “Escrita nocturna”, 
composto de 36 combinações, que representavam os principais sons da Língua Francesa. 

Esta invenção destinava-se não só aos Cegos mas também aos videntes adultos que não tinham 
conseguido aprender a ler. 

Porém, para o Cego que ambicionasse grande cópia de conhecimentos literários, era muito deficiente a 
utilização desta “Sonografia”. No entanto, havia nela uma ideia original, que Braille soube compreender e 
aproveitar eficazmente: o “ponto” era tomado como elemento basilar do sistema e não a “linha”, como até 
então se usava. 

A “linha” era mais própria para a vista, mas o “ponto” era incomparavelmente mais perceptível 
para o indivíduo cego, por ser mais fácil de tactear. 

Havia muitas dificuldades a vencer para poder descobrir um meio fácil de ler e escrever, mas Braille, 
animado do pensamento de beneficiar os seus colegas, não hesitou enfrentá-las, aplicando-se com afã à sua 
empresa e exigindo um duplo esforço das suas extraordinárias qualidades de trabalho, memória e inteligência. 

Enquanto os seus camaradas dormiam, enquanto se divertiam nas horas de recreio, Braille sonhava com a 
sua maravilhosa invenção, fazendo e desfazendo combinações, para de novo as tornar a fazer e desfazer. Era 
especialmente durante as férias que ele mais se dedicava aos seus cálculos “anagliptográficos”.98  

Consagrava-lhes todo o tempo disponível e, frequentemente, o iam encontrar sentado debaixo de uma 
árvore, com uma régua e um ponção na mão (que ele já imaginara) picando em folhas de papel, o que excitava a 
curiosidade dos transeuntes que, intrigados, lhe perguntavam a razão por que tanto tempo perdia naquela “esquisita 
tarefa”. 

Mal sabia que, daquela “esquisita tarefa”, como diziam, viria um dia a luz que nos havia de dar a 
“vista intelectual”. 

Depois de longas vigílias que, necessariamente, deveriam produzir-lhe um grande esgotamento cerebral, 
verificou, com inefável alegria, que podia gritar bem alto: “EUREKA”! Efectivamente, tinha achado o fio do 
mistério: “seis pontos” podiam constituir todo o sistema. 

Bastariam esses milagrosos pontinhos para formar 63 combinações, que poderiam representar 
“letras simples, letras acentuadas, pontuações, algarismos, sinais algébricos, contracções estenográficas e 
sinais para a Música”. 

Logo que deu por concluída a sua imortal criação, escreveu a Barbier, começando por estes termos: 

“Si nous avons signalé les avantages de notre procédé sur celui de Mr. Barbier, reconnaissons en son honneur que 
nous lui devons la première idée du nôtre”. 

BARBIER acolheu favoravelmente este novo  SISTEMA, por aquilo que se lê numa carta que dirigiu ao 
inventor: 

“J’ai lu avec beaucoup d’intérêt la méthode d’écriture que vous avez composée; il est beau à votre âge, de débuter 
comme vous l’avez fait et l’on peut beaucoup attendre des sentiments éclairés qui vous dirigent.” 

 
98  relativos ao processo de leitura para Cegos, por meio de sinais em relevo, inventados por Braille. 

(do grego anaglyptos + graphé) 
DICIONÁRIO DA LÍNGUA PORTUGUESA, PORTO EDITORA, 5ª ED., PORTO 
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Em seguida, muito secretamente, sem alguma pretensão, Braille submeteu o seu método à apreciação dos 
seus colegas e alunos. 

Tal como os condenados a não verem por muito tempo a luz do sol, sentem estonteantes vertigens ao soar 
a hora da liberdade e ao incidirem raios solares sobre os seus órgãos visuais, assim ficaram os camaradas de 
Braille, tal foi o choque emocionante produzido por tão súbita e inesperada revelação. E tinham razão! Parecia-lhes 
tão impossível ler e escrever correctamente, como verem a luz do dia. 

Mas os professores videntes fizeram viva oposição ao método, porque a sua adopção constituiria um 
grande afastamento da letra vulgar e não estavam para se maçar com mais inovações. Enfim, queriam o 
“ordenadinho” certo, sem o mais leve incómodo. 

Hoje, há muitos cegos que estudam por este processo, mas poucos sabem avaliar o preço de tal felicidade. 
A culpa é dos professores, porque não lhes ensinam quais as origens do sistema, nem dão a conhecer as 
dificuldades em que se debatia o elemento invidente de outrora, apenas por lhe faltar o mágico condão dos “seis 
pontinhos” com que, ovantemente, dão hoje a conhecer a todo o Mundo que são entes úteis à Sociedade, como os 
deputados Scapini, Chénier, Delcroix e muitos outros. 

Se hoje, os Cegos podem aspirar a um futuro por qualquer via cultural, os nossos antepassados lutavam 
titanicamente para que o “espiritual” dominasse a rebeldia do físico, para que o “intelecto” encarasse serenamente 
as tribulações acarretadas pela mísera vida que a Sociedade lhes impunha, sujeitando-os à mais vexatória das 
dependências: “ou pedes ou morres”. 

Não é, pois, para admirar a estupefacção dos colegas de Braille, ao verem a completa realização de um 
“sonho” tantas vezes acalentado inutilmente por eles. 

Se tão engenhoso processo não tivesse surgido à luz nessa altura, talvez que a imortal obra de Haüy 
tivesse sido improfícua: traduzida em práticos resultados, bem pode dizer-se “que Haüy cria Braille e Braille 
completa Haüy”. 

Em face dos seis pontos, todas as dificuldades deixaram de subsistir; o sistema propagou-se com a 
velocidade do relâmpago e está hoje universalmente divulgado entre os Cegos. 

Apesar de todas as vantagens oferecidas por este processo, só foi adoptado oficialmente em 1852, isto é, 
no ano em que, exausto por contínuas fadigas, o célebre inventor se despedia deste Mundo. 

Além deste sistema, Braille, de colaboração com um seu colega, inventou ainda outro processo para a 
correspondência dos indivíduos cegos com os videntes e para que pudessem fazer as suas provas de exame. A este 
novo invento deu-se o nome de RAPHIGRAPHE BRAILLE-FOUCAULT, mais tarde simplificado por um aluno 
de Braille, de nome VICTOR BALLU, que lhe deu o seu apelido. 

Este método de adaptação da letra vulgar em relevo, está hoje quase completamente banido no 
estrangeiro, por ser extremamente moroso; é, por isso, substituído pela escrita a lápis ou à máquina. 

LOUIS BRAILLE é, pois, um nome que se deve pronunciar por todos os cegos do Mundo intelectual. 
No estrangeiro, apreciam tanto o nosso sistema de leitura, que até o adoptam oficialmente para mais 

familiaridade existir entre o cego e o vidente. Em Portugal, devia seguir-se este exemplo mas, infelizmente, nem os 
directores dos Estabelecimentos de Ensino de Cegos que temos, conhecem sequer o processo anagliptográfico99. 

____________________________________________________ 

Quando o aluno sai duma das escolas portuguesas, encontra-se só, a braços com a vida, sem experiência 
alguma, sem preparação para entrar em contacto com a Sociedade, que desconhece quase completamente. 

Apesar dos conhecimentos adquiridos na Escola, fica, por vezes, mal colocado, porque não sabe 
apresentar-se devidamente. 

É este problema que tem preocupado os directores do Instituto de Cegos “Luz nas Trevas”, desta cidade. 
Felizmente, nestes últimos dias, tem-se inscrito um apreciável número de protectores o que, se estas 

adesões forem mais frequentes, permitirá orientar o ensino de modo completamente diferente do observado nas 
escolas congéneres do nosso país. 

Para que a obra de Louis Braille não continue desconhecida dos cegos madeirenses, peço a colaboração 
desinteressada de todas as almas caritativas, que terão sempre a compensação de terem contribuído para a 
felicidade de algumas dezenas de indivíduos incultos, que não têm meio de vida, a não ser o recurso de se entregar 
a uma improdutiva mendicidade. 

DIÁRIO DA MADEIRA, 01. 03. 1936, Pág.3, J. G. 

 
99 Final do artigo no “DEMOCRACIA DO SUL”, 23. 04. 1938, Pág.1, J. G. 
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Depois que o sistema Braille foi adoptado oficialmente em todas as escolas francesas, imediatamente os 
seus internados mostraram que podiam facilmente dedicar-se a estudos seguidos pelos videntes, tanto musicais 
como literários. Os que não tinham tendência para qualquer estudo intelectual, aprendiam ofícios, facilitando assim 
a colocação de todo o indivíduo cego. 

Com a aplicação deste sistema, encontram-se mais frequentemente entre os cegos, grandes notabilidades. 
MAURICE DE LA SIZERANNE, apesar de cego, cultivou com relativa perfeição a PSICOLOGIA, 

escrevendo vários volumes de assuntos dessa natureza. Como o ensino aos seus colegas continuava moroso, 
fundou, em Paris, a Associação “VALENTIN HAÜY, no ano de 1883. 

Sob a égide de eminentes vultos literários e individualidades em destaque nos meios oficiais, esta 
Associação progrediu tão rapidamente, que é hoje uma das primeiras em todo o Mundo. A sua Biblioteca Literária 
conta mais de cem mil volumes que circulam por toda a parte, mediante um insignificante depósito, difundindo 
assim o gosto pelas letras, entre os privados da vista. A sua Biblioteca Musical é enriquecida por uma selecção de 
preciosas peças, espalhadas em mais de cinquenta mil livros, garantindo aos cegos o livre seguimento de todos os 
cursos musicais. 

Esta Associação também tem sabido interessar os Governos pela causa tiflófila e por isso, em FRANÇA, 
os cegos são sempre muito protegidos. 

Os CEGOS DE GUERRA encontram, nesta Associação, uma Mãe carinhosa que lhes levanta o espírito 
abatido e que, graças ao sistema Braille, lhes garante processos para poderem continuar nas suas ocupações 
anteriores. Assim vemos SCAPINI, CHÉNIER, DELCROIX e muitos outros serem deputados; MESSILIER, 
organizador de Congressos; PIERRE VILLEY (já falecido) Dr. em Letras, para não citar muitos mais. 

Pierre Villey, cego de nascença, concluiu os seus estudos com brilhante formação em 1908. Foi um 
distinto professor da Universidade de CAËN e o seu espírito, dotado de uma tão metódica orientação, ainda 
encontrava tempo para ser Secretário-Geral da Associação “Valentin Haüy”, em Paris e Director das Revistas de 
Cegos: 

“LE VALENTIN HAÜY, “LE LOUIS BRAILLE”, “REVUE BRAILLE”. 
Publicista insigne, é autor de várias obras eruditas, entre as quais a obra sobre MONTAIGNE, destaca-se 

notavelmente entre as muitas que se têm produzido sobre o célebre filósofo e moralista. Existem dele vários livros 
em PSICOLOGIA, SOCIOLOGIA e PEDAGOGIA, referentes aos indivíduos cegos. 

São para nós de tal valor as suas obras, que não posso deixar de citar uma passagem que se encontra numa 
delas sobre a psicologia dos cegos. 

“Reflectindo bem, verifica-se que a vista não é necessária à função do pensamento, se o mal que a destruiu se 
limitou aos olhos e às suas imediatas dependências; se não atingiu o cérebro, a integridade da inteligência está salva. No 
espírito do homem, raras são as noções que o cego (de nascença) não possa atingir, porque muito poucas são as que nos 
chegam unicamente pela vista.” 

E, mais adiante, diz-nos: 

“A faculdade de ouvir, representa para o homem a aquisição espontânea, involuntária da linguagem e, 
consequentemente, da experiência humana. É a linguagem, com efeito, que exalta o nosso espírito à concepção das ideias 
gerais abstractas. O nosso progresso, na ordem das abstracções, só se pode fazer, acompanhando os progressos paralelos, na 
assimilação da linguagem. Graças ao ouvido, o espírito da criança é, por assim dizer, batido desde a sua primeira idade, de 
ideias abstractas, elaboradas pela consciência comum, que procura invadi-lo e enriquecê-lo.” 

Infelizmente, este escritor faleceu há três anos, vítima de uma catástrofe de comboio, numa das constantes 
viagens que fazia de Caën para Paris. 
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A revolução operada nas camadas invidentes pela adopção do sistema Braille, teve eco nos demais países 
cultos da Europa, América e grande parte da Ásia. 

Segundo afirmam revistas inglesas que chegam até nós, houve recentemente em Inglaterra um Cego, que 
foi Ministro das Finanças durante quatro anos; outro, Ministro dos Correios e Telégrafos até ao fim da vida; e ainda 
outro, Lord Grey, Ministro do Trabalho enquanto via, continuou a sê-lo, depois de ser vítima de uma miopia 
progressiva. 

Ivar Im, cego polaco, disputou em 1931, em Varsóvia, o concurso ao Prémio de Chopin, ficando como 
primeiro classificado, entre oitenta distintos professores com vista. 

No Japão, a profissão de Massagista é quase um exclusivo dos Cegos. 
Na Suécia, para não falar de outros países, os Governos interessam-se tanto pela protecção dos Cegos, 

que estabeleceram a lei “Compensação de Cegueira”, que concede a todo o indivíduo cego a pensão anual de 
“quinhentas coroas”. 

__________________________________________________ 

Como não é possível ocupar-me dos cegos de todos os países, porque viria aborrecer em demasia os 
leitores (se é que os tenho), historiarei mui sucintamente, no próximo artigo, a acção escolar dos Cegos no Brasil, 
para depois entrar na nossa, que é o meu principal objectivo. 

Não comecei logo por Portugal, visto desejar passar de relance o capítulo dos Cegos no estrangeiro, 
para que mais nitidamente se compreenda quanto estamos atrasados.100 

Nas escolas portuguesas, quem não tiver vocação para a Música não tem jeito para nada e nem se 
procura ministrar-lhe outro ramo de ensino; daí a proverbial inclinação do Cego para a Música.101 

DEMOCRACIA DO SUL, 29. 04. 1938, Pág.1, J. G. 

\

 
100 (… atrasados, ) “apesar de haver quem diga que em Portugal temos escolas onde se ministra o ensino necessário”. 

DIÁRIO DA MADEIRA, 17. O3. 1936, Pág.. 3, J. G. 

101 “Ultimamente, tem-se notado um certo interesse da parte de várias pessoas que se têm inscrito como protectoras do 

Instituto de Cegos ‘Luz nas Trevas’; são essas inscrições que poderão beneficiar grandemente esta Instituição, proporcionando-

lhe  os meios de instruir os internados, que até agora mal têm aprendido a ler, escrever e contar, mercê da escassez de recursos, 

que não tem permitido comprar os livros indispensáveis ao curso primário. 

Se o movimento auxiliar não se detiver por aqui, posso desde já garantir que, para o próximo ano, veremos os primeiros 

exames desta Escola. 

Assim, espero que vos compense a satisfação de contribuirdes para uma obra altruística e profícua, como a de facultar 

instrução aos analfabetos, dar a luz aos desprovidos dela.” 
DIÁRIO DA MADEIRA, IDEM, IBIDEM 
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Os cegos brasileiros encontravam-se na mesma situação que os dos outros países. Depois da criação das 
primeiras escolas francesas, os cegos que, pelos seus meios de fortuna, podiam custear as despesas da sua 
educação, vinham estudar para esse País. 

Assim aconteceu a José Alvares de Azevedo, cego brasileiro dos mais inteligentes, que recebeu a sua 
educação na Instituição Nacional de Cegos, em Paris. 

De regresso à Pátria, foi procurado pelo Dr. Francisco Xavier Sigaud, médico do imperador, a fim de 
leccionar sua filha, Adélia Sigaud, também cega. 

Vendo o Dr. Sigaud que a sua filha aprendia com facilidade, empenhou-se seriamente em conseguir de D. 
Pedro II a fundação de uma Escola para Cegos, que, a 17 de Setembro de 1856, foi solenemente inaugurada, sob o 
nome de “Instituto Imperial dos Cegos”, no Rio de Janeiro, actualmente instalado em prédio próprio, de três vastos 
pavimentos, na Avenida Pasteur, número 350. 

De tal modo prestigiava o Imperador esta Instituição, que chegou a dar-lhe, como Director, Benjamim 
Constant, arquitecto da República Brasileira. O Instituto Benjamim Constant, ministra aos cegos educação literária, 
científica e profissional, assim distribuída: 

 JARDIM DE INFÂNCIA para crianças de ambos os sexos, até oito anos de idade. 

 CURSO PRIMÁRIO de três anos 

 CURSO SECUNDÁRIO, constante das mesmas matérias do programa secundário oficial para         
 videntes, com excepção da Física, Química, História Natural e Desenho. 

 CURSOS MUSICAIS, constantes de Teoria, Solfejo, Piano, Harmónio, Violino, Violoncelo, Contra- 
baixo e instrumentos de Sopro, Metal e Palheta. 

 CURSO DE MASSAGEM. 

 CURSO DE ECONOMIA DOMÉSTICA. 

Aprendizagem dos seguintes ofícios na área dos TRABALHOS MANUAIS, compreendendo: 

Para Senhoras – Crochet, Filet, Tricot, Macramá e Costura; 

Para Homens  – Empalhação de cadeiras e outros móveis, escovas, vassouras e capachos; encadernação 
  e afinação de Pianos. 

No Brasil, a educação dos cegos, é também ministrada pelos poderes públicos, nomeadamente, no 
“Instituto de S. Rafael” – cidade de Belo Horizonte, no Estado de Minas Gerais. 

Fundado há poucos anos, este Instituto segue um programa idêntico ao primeiro, mas pode melhor do que 
este, valer-se dos progressos da tiflologia moderna e imitar, tanto quanto possível, os bons modelos europeus e 
norte-americanos. 

Por outro lado, colaboraram na sua fundação, cegos já evoluídos nos meios de Cegos Brasileiros e de 
pessoas ligadas a esses meios, tais como: 

João Gabriel de Almeida e Mamede Freire, Cegos, auxiliados por Aires da Mata Machado, pai dum cego, 
que era, na época, o primeiro aluno do Instituto Benjamim Constant. 

Aires da Mata Machado Filho, é autor de um livro sobre a “Educação dos Cegos”, e é um jornalista 
operoso 102 na Imprensa de Belo Horizonte. 

Todavia, em abono da nossa sinceridade, cumpre dizer que os Cegos educados nesses Institutos, não ven- 
cem facilmente na luta pela vida, porque, por falta de propaganda adequada, a Sociedade Brasileira não está 
preparada para os receber e o governo não lhes reserva, nas suas repartições, os postos que eles poderiam exercer. 

A reeducação e o aproveitamento dos adultos, estão a cargo das associações privadas, que se acham longe 
de corresponder às necessidades reais dos que não vêem. 

A sensibilidade de coração é, no Brasil, a qualidade herdada dos portugueses, e por isso os cegos podem 
levar a efeito a fundação de várias associações para que assim se vejam protegidos. 

Para que possam examinar o movimento de beneficência a favor dos privados da vista, vou enumerar as 
principais Associações do género que hoje existem no Brasil: 

 
102 laborioso 
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.  LIGA DE PROTECÇÃO AOS CEGOS NO BRASIL: Secretaria à Rua Uruguaiana 142, Rio. 
A de maior património, mantendo um departamento de trabalho e um asilo para inválidos cegos. Possui 
banda de música ao serviço da municipalidade do Rio; 

. ALIANÇA DOS CEGOS NO BRASIL: Rua 24 de Maio 47, Rio. 
Tem tendências a ser dirigida por cegos. Cerca de trinta cegos; 

. ABRIGO DA SACRA FAMÍLIA: Avenida Suburbana 58, Benfica, Rio. 
Destinada a abrigar meninas e senhoras sem vista; 

. UNIÃO DOS CEGOS: Rua Clarimundo de Melo, Encantado, Rio. 
Cerca de seis cegos. Uma das mais antigas e, em tempos, muito próspera, por haver poucas do género; 

. EVANGÉLICA DOS CEGOS: Rua Engenho de Dentro 100, Rio. 
Apenas para cegos protestantes; 

. ASSOCIAÇÃO FLUMINENSE: Rua da Boa Viagem 45, Niteroi. 
Internato de adultos, como as outras; 

. PROMOTORA DE TRABALHO PARA CEGOS: Rua Carujú, 315, Belemzinho, S. Paulo. 
Tem-se distinguido das outras, no sentido de procurar novas orientações. Organiza exposições de 
propaganda da capacidade dos cegos e tem núcleo na cidade de Santos e na de Sorocaba; 

. ASSOCIAÇÃO LOUIS BRAILLE: Rua Serpentina 126, Belo Horizonte, Minas Gerais. 
Procura dar assistência moral aos cegos, fazendo valer os seus direitos.” 

TRANSCRITO COM LIGEIRAS ALTERAÇÕES DA REVISTA DOS CEGOS, N.º 4, P. 4 e N.º 5, P. 6 
JOSÉ EPIÑOLA VEIGA 

Pelas breves informações que, transcrevendo da Revista dos Cegos, dei sobre o Ensino dos Cegos no 
Brasil, conclui-se que este se encontra já relativamente adiantado. Existem nesse país cerca de sessenta mil cegos 
que lutam diariamente pela vida, sem Instituições suficientes para conterem tão avultado número. 

No Brasil, as Instituições de iniciativa particular não são tão bem orientadas e por isso não subsistem; em 
compensação têm duas escolas oficiais e, em Portugal, ainda esse projecto não passou de vago sonho, arquitectado 
pelos cérebros dos que desejam o seu progresso. 

A capacidade dos cegos brasileiros não é superior à nossa, nem tão pouco à dos outros países 
estrangeiros. Em Portugal, liga-se pouca importância à nossa individualidade; é porque se pensa, no nosso país, que 
o cego é um ente inútil, incapaz de reflectir em tudo o que lhe é conveniente, tirando-lhe com este “bonito” modo 
de pensar, toda a actividade, inteligência e utilidade. 

O “Asilo-Escola António Feliciano Castilho” e o “Instituto Branco Rodrigues”, têm dado sobejas provas 
do contrário e têm preparado muitos alunos para a luta pela vida, sujeitos, é certo, à elementar educação que no 
nosso país se permite. 

Os brasileiros podiam estar muito mais adiantados, mas a natural indolência do seu carácter, não lhes 
deixa empreender obras de activa propaganda; não procuram angariar mais protectores e, por isso, as suas escolas 
caducam e as suas associações não prosperam e terminam ingloriamente.103 

Ocupei-me sucintamente dos cegos brasileiros, por não poder, como desejaria, tratar dos cegos de todos 
os países. 

Do nosso, porém, ocupar-me-ei em especial: passagens virão que terão de atingir alguém; mas, se esse 
“alguém” se sentir, que tome a peito a modificação da sua forma de actuar, a bem da Causa Tiflólifa a que, segundo 
diz, há 47 anos se dedica… É preciso ser rude, para que alguma coisa se faça?! 

Assim o têm dado a perceber muitos que se consideram “tiflologistas de vulto”. 
Já por vezes, ao enfrentá-los, tenho mostrado a inconveniência do seu proceder mas, de nada tem servido, 

é certo. Isto, porque os directores das escolas portuguesas, na sua maioria, julgam-se com a competência necessária 
para gerir as Instituições à frente das quais se encontram, sem, contudo, se lembrarem de consultar os métodos que 
regulam, no estrangeiro, os estabelecimentos de ensino congéneres. 

Há alguns que dizem (e, enquanto ainda aluno, mo disseram): 

–  Para que precisam vocês de saber inglês? Para falar com os pais?! 

Tratemos de caminhar por nós próprios, sem meios embora, mas com o espírito animado pela força 
de vontade, pela tenacidade com que se transpõem os obstáculos que se nos afiguram insuperáveis. 

Assim armados, espero, terminaremos por vencer. 

DIÁRIO DA MADEIRA, 21. 03. 1936, Pág.4, J.G. 

 
103 Final do artigo no D. S. 
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Em Paris, há cinco Instituições para Ensino de Cegos subsidiadas pelo governo; em toda a França há 
dezenas de Escolas para Cegos. Os que já não podem ser abrangidos pela acção escolar, em razão da sua idade, 
encontram carinhoso auxílio nas associações, que constantemente as estimulam e encorajam para triunfarem de 
todas as dificuldades. 

Para seu recreio espiritual, a Associação “Valentim Haüy”, em Paris, mantém uma Biblioteca com mais 
de cem mil volumes literários e de cinquenta mil musicais, que circulam por todo o Mundo, mediante um depósito 
de vinte e cinco francos de cada leitor. 

Quando um indivíduo perde acidentalmente a vista, essa Associação atrai-o carinhosamente a si, como 
desvelada Mãe, incutindo-lhe alento e preparando-o, de molde a poder continuar a exercer a sua antiga profissão ou 
oficio. Nessas condições, o Cego não vive desalentado como sucede entre nós. E porquê? Quando, no nosso país, 
um trabalhador cega, é imediatamente considerado incapaz de continuar no seu trabalho. Em vez de se encorajar 
esse indivíduo, lamenta-se; em lugar de lhe facultarem um meio que lhe permita viver honradamente, dá-se-lhe 
esmola ou interna-se num asilo, fazendo dele um autómato, um revoltado, um ente completamente inútil. 

Que flagrante contraste! 
No Japão, a profissão de Massagista, é quase um exclusivo dos Cegos. Em Portugal, há apenas um que 

se utiliza dessa profissão e cujos anúncios já os leitores deste Jornal terão, certamente, visto no Diário de Notícias 
de Lisboa. 

No parlamento parisiense há quatro deputados cegos; 
Em Itália, Carlo Delacroix, deputado cego, é muito conhecido e apreciado, sendo amigo pessoal de 

Mussolini; 
Em Inglaterra, tem havido alguns cegos ministros: um deles, Lord Grey, foi Ministro dos Correios e 

Telégrafos, um outro, Ministro das Finanças, durante quatro anos; 
Na Suécia, Arald Thilander, cego, surdo e mudo é editor de várias revistas de Cegos, entre as quais a 

revista esperanto “Sperante Ligilo” e organizador de Congressos Internacionais, para bem dos cegos; 
Em Varsóvia, Ivar Im, cego polaco, disputou, em 1931, o primeiro Prémio de Chopin, sendo o primeiro 

classificado entre oitenta distintos professores com vista; 
Na Alemanha, efectuou-se há dois anos um concurso de taquigrafia, disputado por algumas dezenas de 

concorrentes, conquistando os primeiros lugares, doze taquígrafos cegos. 
Na Rússia, segundo um artigo que li na revista “Speranta Ligilo”, há fábricas que empregam milhares de 

operários cegos. Como a mecânica tem substituído o braço do homem, são ensinados a trabalhar com as máquinas 
(necessariamente adaptadas ao seu uso) resguardando as partes em que possa haver perigo para eles. Essas fábricas 
são dirigidas por alguns indivíduos com vista, o que não podia deixar de ser. 

Nos Estados Unidos, Ford não hesita empregar os cegos nas suas fábricas. Os governos protegem os seus 
estabelecimentos de ensino e a associação “American Braill Press” auxilia eficazmente, não só os cegos 
americanos, mas os de muitos países, tendo sucursais em quase todas as grandes cidades americanas e europeias. 
Enfim, em quase todos os países, os cegos são protegidos pelos governos. 

Em Portugal, apenas podemos concluir os cursos musicais, e, mesmo esses, com dificuldade. 
A cultura literária que, nas escolas portuguesas, se faculta aos internados, não vai além do Quinto Ano 

Singular de Português e Francês. Hoje, porém, já nem mesmo fazemos exame de quinto ano, porque, como o 
segundo é suficiente para os cursos musicais, não procuram cultivar-nos o intelecto. 

No Asilo-Escola António Feliciano de Castilho, pensou-se ensinar Esperanto, Inglês, Francês e Alemão, 
mas, até agora, ainda nenhum aluno fala qualquer dessas línguas. 

Para o próximo artigo, começarei a ocupar-me detalhadamente do Ensino dos Cegos no nosso país, pois 
não me é possível falar de todos os países, já porque seria fastidioso para os leitores deste Jornal, já porque me 
faltariam os dados indispensáveis para expor este assunto com verdadeiro conhecimento de causa. 

(ÉVORA, 16 DE MAIO DE 1938) 
DEMOCRACIA DO SUL, 24. 05. 1938, Pág. 1, J. G. 

   

 
104 Na síntese que Joaquim Guerrinha faz neste Artigo sobre a protecção aos Cegos nos diferentes países, menciona nomes e  

factos, naturalmente, já referidos em Artigos anteriores, noutros contextos. 
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Tenho-me ocupado da situação dos Cegos em geral. 
Hoje, tentarei expor o que têm sido os Cegos Portugueses desde o período em que, ao Condado 

Portucalense foi dada a categoria de Reino, até aos fins do século transacto, época em que, no nosso país, se deu 
início à instrução dos cegos, graças à generosidade de Madame Vitorina Sigaud Souto, brasileira de nação, que 
procedeu para connosco, do mesmo modo que Pedro Álvares Cabral para com o Brasil. 

______________________________________________ 

105 Dos tempos em que Portugal se desmembrou do Reino de Leão até à consolidação da sua 
independência e definitiva marcação dos limites fronteiriços, como era diminuta a sua população, raros eram, sem 
dúvida, os entes privados da vista. Os poucos que existiam, mercê do sentimento religioso que predominava em 
todas as classes e do espírito cavalheiresco de então, eram, mais ou menos, bem acolhidos no seio da Nobreza, 
muito especialmente quando se alistavam nas celebradas peregrinações desses períodos, tão religiosos quão 
tempestuosos. 

A par de simples mendigos e peregrinos, desenvolvia-se, relativamente, uma classe de Músicos Cegos 
que não tinham, como os de hoje, os arraiais ou as artérias citadinas por “palco”, mas as cortes e os solares dos 
senhores feudais. Estas palavras podem ser comprovadas pelos radiófilos, se é que ouviram a transmissão, pela 
Emissora Nacional, de trecho recentemente descoberto, executado por Músicos Cegos na Corte de Borgonha. 

É provável que muitos se tivessem dedicado à poesia, tão em voga na Idade Média, tão amada pelos 
Trovadores, tão apreciada nos Paços Reais, nos solares dos Nobres e nos lares dos humildes Vilões. 

Tempo de absolutismo desmedido, mas de fraternidade incomparável entre os favorecidos das Musas, 
fossem eles Reis, Nobres ou Plebeus. Se poetas cegos houve nesse período apolíneo, os Cancioneiros não nos 
legaram as suas produções, mas isso não constitui uma prova da sua não existência, pois, infelizmente, quantas 
obras se não perderam de poetas medievais?... 

Na transição para o Período Renascentista, marca a Literatura, num lugar de destaque, o primeiro Poeta 
Cego, natural da Ilha da Madeira, de nome BALTAZAR DIAS. 106 

Justamente se podem orgulhar os madeirenses, por contarem, entre os seus filhos, um dos mais notáveis 
poetas populares da época. 

Analisando bem as dificuldades por ele vencidas, duplamente nos assombra a sua inteligência. Vivia num 
período em que a cultura era um privilégio quase exclusivo do Clero e da Nobreza, pois escasseavam os meios para 
a aquisição de livros e as escolas, fora dos mosteiros, eram um “plural” muito diminuto. Além disto, a sua vida de 
mendigo, não lhe permitia aplicar-se devidamente ao estudo e, o que ainda é mais extraordinário, era a 
impossibilidade de não poder ler nem escrever. 

Compôs muitas peças de teatro, vendendo-as depois pelas ruas, o que originou a criação das “Comédias 
de Cordel”.107 

CAMÕES, o grande épico, era cego de um olho; mas, talvez não seja temeridade afirmar que, se ele 
tivesse perdido completamente a vista, depois de ter visitado as regiões que nos descreve nos Lusíadas, a sua obra 
teria o mesmo valor, porque o seu cérebro não perdia a percepção nítida das coisas por lhe faltar a vista. Como 
anteriormente já me referi a CASTILHO, julgo desnecessário aludir de novo às suas maravilhosas faculdades de 
literato. 

O Dr. MANUEL DE OLIVEIRA RAMOS, há pouco falecido, cegou, aproximadamente, aos quarenta 
anos; no entanto, a cegueira não o impediu de continuar proficientemente a dedicar-se ao magistério, ocupando um 

 
105 Início do Artigo no Democracia do Sul, 02. 06. 1938, Pág.4 
106 Democracia do Sul, retoma o texto em “Analisando bem as dificuldades…” 
107 Democracia do Sul, encerra o Artigo com os parágrafos seguintes: 

“Depois deste, aparece-nos António Feliciano de Castilho, no século XIX, apontado pela literatura, como um dos mais 

notáveis escritores do século. 

Nem vale a pena fazer qualquer referência a seu respeito, visto o seu nome ser bastante conhecido, sendo apenas para 

lamentar, que ele não tivesse posto ao serviço dos seus colegas de cegueira as suas extraordinárias faculdades de inteligência, 

força de vontade e trabalho. 

Há uma escola que tem o seu nome, errada prova de reconhecimento, porque se os escritores almejassem o melhoramento 

das condições em que se encontravam os cegos - e ele, em especial, com redobrada lógica - mais cedo se teria começado a 

sentir os efeitos maravilhosos da sua instrução.” 
DEMOCRACIA DO SUL, 02. 06. 1398,  Pág. 4, J. G. 
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lugar na Faculdade de Letras, como professor de Filologia Românica até perto da sua morte. Ignorava o nosso 
sistema de leitura (provavelmente por lhe ser impossível adquirir um certo desenvolvimento táctil), mas, não 
obstante, as suas produções literárias contam-se às dezenas. 

O Dr. MONTENEGRO que, desde pequeno, foi perdendo gradualmente a vista, é actualmente professor 
da Faculdade de Direito. 

O Dr. SÁ MARQUES, cego há muitos anos, é professor de Matemática no Liceu de Camões. 
LOBO DE MIRANDA, apesar de cego, foi durante muitos anos professor na Escola Normal, sendo uma 

das individualidades em destaque, nas Ciências ocultas da Capital. 
Também noutros ramos os Cegos se têm evidenciado: 
AFONSO DOMINGUES, o arquitecto do Mosteiro da Batalha; 
O General BARTOLOMEU DA COSTA, foi, depois de cego, o fundidor da estátua de D. José. 
O tenente ALBERTO JÚLIO DE BRITO E CUNHA, vítima duma explosão, quando procedia a umas 

experiências químicas, cegou aos 29 anos, continuando a cultivar com esmero a ciência que o vitimara. Ainda tive 
a dita de o conhecer alguns anos e o pesar de pronunciar sobre a sua última morada, umas breves palavras de 
saudade e despedida. É que, apesar dos seus 78 anos, não conhecia a palavra “impossível”, desde que se tratasse de 
qualquer diligência para melhorar a situação de seus colegas que ele amava fraternalmente. 

Não se esquivava à acção variada do tempo e trabalhava incansavelmente, quer andando pelas repartições 
ministeriais, quer pela assistência, entregando ofícios e requerimentos, quer ainda junto das estações oficiais, 
advogando a nossa causa ou representando oficialmente a nossa Associação “Louis Braille” (Associação de 
Cegos), de que foi, durante anos, mui digno Presidente da Direcção. 

Quis, ao relacionar-me com ele, dar alento a um dos nossos incessantes brados de “Avante” pelo 
progresso da nossa Causa, “Avante” pela libertação do nosso escravizado espírito. A doença impediu-o de me 
secundar e, não sendo compreendido pelos próprios interessados, esse grito que tentei traduzir em sinal de 
“guerra”, em vez de transformar-se num vitorioso cantar de “hossanas”, apagou-se… extinguindo-se 
gradualmente… indo terminar num gemido angustioso que não chegou a ter o mais pequeno número de vibrações 
sonoras, por ficar comprimido no peito e não sair pelas “cordas vocais”. Novamente, procuro levantar a minha voz, 
e oxalá seja compreendido por todos os espíritos “bem formados” e que dêem resultado estes pobres artigos. 

Não peço atenção para a forma da frase, mas para o seu significado; não suplico para mim, mas para os 
meus colegas; minto, peço, ao menos, para mim, a suprema manifestação de “ver” que se proporciona um futuro 
próspero para os meus camaradas e ainda a consolação de os “ver” enveredar pela estrada que lhes foi vedada: a da 
instrução. 

Tenho lutado incessantemente para que alguma coisa de proveitoso se consiga, em nosso favor. Nada de 
notável, porém, se tem visto. Tentando reagir contra o letargo em que jazia (e jaz) o elemento invidente português, 
o meu cérebro era um revolto mar de conjecturas e, ora alimentava esperanças num porvir mais ditoso, ora caía 
abatido, num desalento aniquilador. 

No tempo em que desconhecia o que a vida tinha de trágico, tudo me parecia de fácil solução; mas, logo 
que pretendi tomar sobre os ombros a pesada tarefa de “alimentar o estômago”, todos os “castelos”, ideados pela 
arrebatadora fantasia dos 18 anos, imediatamente caíram por terra. 

Mercê do generoso auxílio de amigos e do prestimoso concurso da benemérita Instituição que é o “Rotary 
Club de Lisboa”108, concluí os meus estudos musicais; hoje, animado pelo mesmo zelo filantrópico, o “Rotary Club 
do Funchal” patrocina a efectivação do meu concerto em benefício do Instituo de Cegos “Luz nas Trevas”, desta 
cidade, fundado por meu prezado amigo e colega JOÃO JOAQUIM DE JESUS, de que mais oportunamente virei a 
ocupar-me. 

Ao terminar este artigo, resta-me pedir a todos os que lêem estas linhas, o seu incondicional apoio a esta 
nascente Instituição, interessando-se pela sua progressiva marcha e caprichando em corresponder ao gesto altruísta 
do “Rotary Club”, inscrevendo-vos como sócios auxiliares de tão pequenina escola. 

Mitigareis, assim, aos seus internados, a sede de cultura de que estão possuídos. 
É interessantíssimo notar que, sendo o Funchal a terceira cidade do País, haja aqui, igualmente, uma 

Escola de Cegos como nas duas primeiras; que esta singular ocorrência incite os protectores já existentes a não 
desistirem e os estimule a uma activa propaganda. 

DIÁRIO DA MADEIRA, 30. 01. 1936, Pág. 4, J. G. 

 
108 Foi integrado na PRIMEIRA PARTE - BIOGRAFIA, um artigo escrito por Joaquim Guerrinha, na MADEIRA, sobre a 

acção do Rotary Club no auxílio aos Cegos. 
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Já em 1823, D. João VI, patrocinara a criação do Instituto Nacional de Cegos e Surdos-Mudos. À Secção 
de Cegos não se ligou importância alguma, pelo que desapareceu gradualmente. Apesar de Castilho causar 
admiração com as suas criações literárias, apesar da sua extraordinária inteligência, nem uma única palavra, esse 
eminente escritor pôs ao serviço dos seus companheiros de infortúnio, incomparavelmente mais infelizes do que 
ele, pois lhes faltava a luz espiritual que os iluminasse e guiasse neste tenebroso vale de lágrimas. Como nem 
queria passar por cego, não se dedicou ao sistema Braille, que imensamente lhe facilitaria o cultivo da literatura, 
que tanto amava, e que tão bem sabia manejar. 

A JOÃO DE DEUS, o sublime cantor do “Amor”, estava reservado ser o anjo tutelar destes 
desprotegidos da sorte. Foi ele o primeiro homem que, no nosso país, se devotou ao estudo da Anagliptografia 
(sistema de escrita para cegos, inventado por Louis Braille). Foi ele quem introduziu em Portugal os primeiros 
livros tiflográficos, impressos no Instituto Nacional de Cegos, de Paris. 

Dotado de uma alma generosa e compassiva, votado de alma e coração às crianças, não podia olhar com 
indiferença as crianças cegas, às quais não era possível ensinar pela sua CARTILHA, porque não havia processo de 
leitura e escrita para elas. 

Interessando-se pela mísera sorte a que estavam condenadas, João de Deus dispensou algumas somas para 
a aquisição de livros e de diverso material didáctico, a fim de levar a cabo a obra que se propunha realizar. 
Dedicando-se a este novo método, brevemente logrou aprofundá-lo e ensiná-lo. 

Não foi inútil a sua dedicação, porque dentro em pouco já tinha alguns alunos que bastante progrediram e 
foram eles os primeiros professores dos seus colegas, quando da inauguração da primeira Escola. 

Corria o ano de 1887. LÉON JAMET, cego francês, enviado a Portugal pelo Instituto Nacional de Cegos 
de Paris, para Organista da Capela Real, trouxe consigo os primeiros livros manuscritos. Por essa ocasião, Madame 
VITORINA SIGAUD SOUTO, filha do médico brasileiro Francisco Xavier Sigaud e irmã da professora cega 
Adélia Sigaud, impressionada pela crítica situação em que se debatia uma senhora, mãe de doze filhos, dos quais 
seis eram cegos, organizava uma comissão composta de senhoras, em destaque no meio social de Lisboa, para 
proteger as crianças cegas. 

Dessa comissão faziam parte, além de outras, Madame Frondoni Lacombe e a Duquesa de Palmela, 
eficazmente auxiliadas pela preciosa colaboração de Fernando Palha Osório Cabral, então presidente da Comissão 
Administrativa da Câmara Municipal de Lisboa, João de Deus, Branco Rodrigues e o cego tenente Alberto Júlio de 
Brito e Cunha. 

Léon Jamet acabava esta generosa iniciativa, prestando os esclarecimentos indispensáveis sobre o sistema 
Braille. 

No ano seguinte, fundava-se em Lisboa a Associação Promotora de Ensino aos Cegos, um ano depois 
transformada em Asilo Escola António Feliciano de Castilho.109 

Com a criação da primeira Escola, estavam lançados os alicerces para a grande obra da instrução aos 
cegos portugueses. 

O primeiro professor cego foi AFONSO LEITE, um dos mais distintos alunos de João de Deus. Dedicou-
se brilhantemente ao magistério e, mercê dos seus infatigáveis esforços, um grande número de cegos cultos 
constituiu o principal motivo de propaganda, da Instituição que nascia. 

 
109 (…de Castilho) “que há poucos dias celebrou o seu quadragésimo oitavo aniversário, com a assistência do Chefe de 

Estado”. 
DIÁRIO DA MADEIRA, 29. 03. 1936,  Pág. 4, J. G. 
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João de Deus não foi compreendido e, é com bastante mágoa que o digo. A sua benéfica acção é quase 
desconhecida por todos os que, talvez a ele, devam o pouco ou muito que hoje conseguiram aprender. Desgostoso 
com certas divergências suscitadas pela adopção do processo de ensino, entre ele e Branco Rodrigues, retirou-se 
subitamente da comissão a que pertencia. 

A Cartilha, que já começava a adoptar-se em grande número de escolas, encontrava também inimigos no 
primeiro estabelecimento de Ensino para Cegos, entes que ele tanto desejara proteger. É que Branco Rodrigues 
idealizara também um Método e queria que o seu prevalecesse, e, por tão simples ninharia, estes dois beneméritos 
que eram amicíssimos, tornaram-se indiferentes. 

João de Deus falecia pouco depois, pensando talvez nas crianças cegas que ele se esforçara por amparar e 
instruir, para as quais ele fora o primeiro a olhar piedosamente e pelas quais ele se sacrificara extremosamente, para 
conseguir equipará-las às crianças videntes. 

Que o nome de JOÃO DE DEUS seja inolvidável entre os cegos, não somente pelo valor de superior 
VATE, mas pelas excelsas qualidades de espírito, que o tornaram um dos mais eminentes tiflologistas 
portugueses.110 

(LISBOA, 8 DE JUNHO DE 1938) 
DEMOCRACIA DO SUL, 11. 06. 1938, Págs. 1 e 2, J. G. 

 
110 “Porém, nada há que, nas Instituições de Cegos, recorde a passagem deste filantropo pela terra, ninguém que ensine aos 

internados a pronunciar reverentemente o nome de JOÃO DE DEUS, como um dos seus maiores benfeitores, como um dos 

principais arquitectos da acção, embora ainda muito insuficiente, ao tempo. 

Contudo, ele repousa no seio do Eterno, e é provável que de lá contemple, com amargura, a lentidão revoltante dos 

progressos que fazemos. É natural que o seu olhar protector, ainda venha a contribuir para o rápido desenvolvimento do 

Instituto de Cegos ‘Luz nas Trevas’ desta cidade, recentemente inaugurado sob os mais felizes auspícios, mas que parece 

estacionar e não progredir, devido à absoluta falta de assistência da parte dos que podiam, com o seu apoio monetário, 

proporcionar o seu progresso. 

O número de inscritos é tão diminuto, que a receita mensal não ultrapassa a irrisória quantia de 200 escudos. Porém, se 

esta obstinada indiferença por uma obra de tal natureza não se inverter, como poderemos ministrar aos internados o ensino de 

que tanto carecem? Vemo-nos coactos a permanecer de braços cruzados, perante a atitude dos que apenas pretendem exigir 

progressos, sem que para isso contribuam com a mínima parcela; e isto, numa época em que, depois de tantas provas de boa 

vontade da parte do Rotary Club, os internados começam já a aprender Piano, com a avidez natural de um desempregado que 

procura um modo honrado de ganhar a vida. 

Auxiliai, pois, esta Instituição e a Obra de seus fundadores não passará ingloriamente; por outro lado, a dedicação de João 

de Deus não terá sido improfícua, apesar de, até agora, todas as suas acções jazerem imersas nas trevas letárgicas do mais 

vergonhoso esquecimento. 
DIÁRIO DA MADEIRA, 29. 03. 1936,  Pág. 4, J. G. 
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Fundado o Asilo-Escola António Feliciano de Castilho por uma comissão de generosas senhoras, 
eficazmente auxiliadas pelos grandes beneméritos Branco Rodrigues e Fernando Palha, como disse no anterior 
artigo, um novo futuro se preparava para os cegos portugueses. 

Até então, raros eram os que passavam sem mendigar; de aí em diante podiam estudar, podiam 
aspirar a ser alguém no meio social em que viviam. Os resultados profícuos desta simpática iniciativa não se 
fizeram esperar. 

Dentro de pouco tempo, os internados davam publicamente provas do seu aproveitamento, organizando-
se festas para esse fim. O público admirava a rapidez com que os cegos liam, escreviam, faziam as operações 
aritméticas e tocavam, quer os instrumentos de corda - como piano, violino e violoncelo, quer os instrumentos de 
sopro - como flauta, clarinete, trompete e saxofone. 

Os professores, com a sua extrema dedicação, auxiliavam imensamente o progresso dos internados, 
habilitando-os para mais tarde viverem honradamente. 

Mas a obra de assistência a estabelecimentos de Ensino para Cegos não era ainda bem compreendida em 
Portugal e, quatro anos após a sua fundação, aquela Escola parecia precipitar-se para uma queda ruinosa, 
irreparável. 

Foi nessa delicada conjuntura que, Branco Rodrigues, símbolo da perseverança e da firmeza de vontade, 
pôs à prova a sua extraordinária dedicação e, mercê do seu valioso predicado de activo propagandista, a Escola viu 
que, graças a ele, dela se afastava a nuvem que procurava envolvê-la, aniquilando-a. 

As inscrições fizeram-se por centenas e, de sete alunos que tinha 111, o seu número elevou-se ao dobro; a 
aquisição de material didáctico fez-se rapidamente, graças a importantes donativos concedidos por anónimos. 

Vivendo já mais desafogadamente, a Escola progredia de dia para dia e os seus internados, em breve, 
começaram a ser contratados para tomarem parte em festas, quer elas fossem de carácter religioso, e então tocavam 
e cantavam missas, quer fossem para proporcionar diversões, como “soirées” em que os seus magníficos grupos se 
faziam admirar, pela animação que imprimiam às diferentes espécies de música de dança. 

O nome da Escola começou a andar de boca em boca, a ser conhecido por todo o país; de todas as 
províncias choviam pedidos para admissão de novos internados, sempre aceites de bom grado, pois que a sua esfera 
de acção já era considerável, visto que aumentava diariamente o número dos subscritores. 

Graças à compreensão da finalidade deste prestimoso estabelecimento de ensino, os generosos protectores 
empenhavam-se, igualmente, em fazer propaganda da Escola que auxiliavam e, por isso, hoje pode ministrar aos 
seus internados um variadíssimo ensino.112 

Seguem-se na Escola Castilho os seguintes cursos para internados de ambos os sexos: 

 Curso Primário; 
 Solfejo, Composição Elementar e Complementar, Ciências Musicais; 
 Elementos de Português, Francês, Inglês, Alemão e Esperanto; 
 História e Geografia Universal; 
 Cursos de Piano, Violino, Violoncelo e Contrabaixo; 
 Estudo de Instrumentos de Sopro, especialmente Flauta, Clarinete, Saxofone, Trompete, 

Cornetim, Trompa, Trombone e Tuba; 
 Curso de Massagem; 
 Curso de Economia Doméstica. 

As internadas aprendem mais: “crochet”, “tricot”, macramé, rendas de bilros, etc., de cujos trabalhos foi 
feita uma exposição na Associação “Louis Braille” (Associação de Cegos), em 28 de Julho113 de 1935. 

 
111 “como hoje tem o Instituto ‘Luz nas Trevas’ desta cidade,” 

DIÁRIO DA MADEIRA, 24. 04. 1936, Pág. 3, J. G. 
112 (ensino,) “de que podem tirar partido mais tarde, ao saírem da casa que lhes proporcionou o modo de vencerem, com 

relativa facilidade, na luta pela vida.” 
DIÁRIO DA MADEIRA, idem, ibidem 

113 (Julho) “do ano findo, EXPOSIÇÃO esta, que esteve diariamente patente ao público, desde as onze às dezoito horas.” 

DIÁRIO DA MADEIRA, 24. 04. 1936,  Pág. 3, J. G. 
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Do aproveitamento da profissão de Massagista há sobejas provas de incontestável valor. Vítor de Moura e 
Sá, primeiro massagista cego português, conseguiu já montar um consultório na Travessa da Glória, n.º 18, 2º, 
enriquecendo-o com uma completa colecção de aparelhos indispensáveis ao bom desempenho da sua profissão. Já 
frequentes vezes têm sido insertas, nos principais Diários da Capital, cartas agradecidas, de vários clientes.114 

No dia 15 de Março de 1936, celebrou-se solenemente o quadragésimo oitavo aniversário da fundação 
desta Escola; a essa festa assistiu o Chefe de Estado, acompanhado por várias entidades oficiais. Na mesma ocasião 
inaugurou-se um posto oftalmológico, superiormente dirigido pelo eminente oftalmologista Sr. Dr. Mário 
Moutinho, que foi condecorado pelo Chefe do Estado, devido aos inestimáveis serviços que tem prestado à causa 
tiflófila. 

Também nesta Escola se fixou a sede da Liga de Profilaxia da Cegueira, a que pertencem prestigiosas 
individualidades como Matoso da Fonseca, Presidente da Direcção da Escola, o Dr. Mário Moutinho e muitas 
outras. 

O Asilo-Escola António Feliciano de Castilho tem hoje condições para poder manter 85 internados.115 
É uma das mais ricas Instituições de Ensino. 
Em 1932, a prestimosa Instituição Americana “Braille Press”, cedeu-lhe uma imprensa, manejada pelos 

próprios internados, o que vem proporcionar mais um modo de ganhar a vida, mesmo adentro da casa que lhes 
faculta a educação.116 

Muito mais teria para dizer, mas não é meu intento uma história completa das Instituições de Cegos, o 
que levaria muito tempo e eu não o poderia fazer aqui. Demais, eu não desejo entediar os leitores com a leitura das 
minhas frases, destituídas das principais características da linguagem. 

(LISBOA, 11 DE JUNHO DE 1938) 
DEMOCRACIA DO SUL, 17. 06. 1938, Pág. 1, J. G. 

 

114 (clientes,) “reconhecidos pelas consideráveis melhoras provenientes do inegável mérito deste Massagista. Das suas raras 

qualidades para tal profissão, podem dar testemunho distintos médicos, como o afamado Dr. Egas Moniz e o conceituado 

médico Salazar Carreira, tão conhecido no meio desportivo. 

Mais cinco massagistas estão prestes a sair da Escola, para demonstrarem publicamente os benefícios que ela lhes prestou 

e para mostrarem, claramente, segundo outros pontos de vista, que eles, são úteis a si e aos outros.”  (No dia 15 de…) 

DIÁRIO DA MADEIRA, IDEM, IBIDEM 
115 (internados,) “dos quais a quinta parte, são asilados.” 

DIÁRIO DA MADEIRA, IDEM, IBIDEM 

116 “De todas as obras que primam pelo seu cunho de uma elevada finalidade, resultam sempre bons frutos e, por mais que a 

indiferença de muitos pretenda inutilizar os seus fins utilitários, ela progride e mantém-se sempre ao altíssimo nível para que 

foi criada. Assim aconteceu com esta e assim sucederá com as congéneres. 

Muito mais teria para dizer, mas não é meu intento uma história completa dos dias das Instituições de Cegos, o que levaria 

muito tempo e, por isso, eu não poderia fazê-lo. 

Demais, já vai comprida a série de Artigos e eu não desejo entediar os leitores do “Diário da Madeira” com a leitura das 

minhas frases, destituídas das três principais características da linguagem. 

Termino, pedindo mais uma vez, que se dignem encarar seriamente a obra que beneméritos pobres tentaram levar a efeito, 

no Instituto de Cegos ‘Luz nas Trevas’ desta cidade e que nada conseguirão fazer sem o vosso incondicional apoio.” 

DIÁRIO DA MADEIRA, IDEM, IBIDEM 
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1 5 .  B R A N C O  R O D R I G U E S  

JOSÉ CÂNDIDO BRANCO RODRIGUES, pela sua acção de activo propagandista a favor da causa 
tiflófila, foi um dos mais eminentes tifologistas portugueses e, bem pode dizer-se, que a sua personalidade neste 
campo se equipara à de Valentin Haüy, em França. 

Desde novo começou a preocupar-se com o destino das crianças cegas, que ele via, com tristeza, viverem 
entregues a uma mendicidade improdutiva, imersas no analfabetismo, enquanto que, no estrangeiro, as criaturas 
privadas da vista gozavam de quase todas as garantias, que, no campo intelectual, se podem proporcionar aos 
indivíduos com vista. 

Logo que Madame Sigaud Souto lançou a ideia da fundação de uma Escola de Cegos, Branco Rodrigues 
devotou-se, de alma e coração, a auxiliar essa nobre iniciativa e o seu nome figura, glorioso, ao lado dos que deram 
vida a essa Instituição; a fundadora é a própria a confessar que, se não fosse a dedicação de Branco Rodrigues, se 
não tivera este emérito tiflófilo posto à disposição da causa toda a sua extraordinária força de vontade, a criação da 
primeira ESCOLA DE CEGOS, em Portugal, teria caído improficuamente por terra, visto a assistência a 
estabelecimentos de ensino para cegos, estar muito pouco desenvolvida. 

Em 1896, porém, havendo algumas desinteligências entre Branco Rodrigues e os restantes membros da 
Direcção do Asilo-Escola António Feliciano de Castilho, aquele, preferindo agir isoladamente, retirou-se 
descontente, mas sem pensar abandonar a causa a que se votara, devido à cegueira que vitimara o seu avô materno, 
que ele muito amava. Cheio de entusiasmo pela missão que se propunha desempenhar na terra, Branco Rodrigues 
empreendeu uma série de viagens de estudo, visitando os principais Estabelecimentos de Ensino para Cegos, da 
Europa, onde colheu os dados indispensáveis à realização do seu objectivo. 

De regresso à pátria, Branco Rodrigues aproximou-se das estações oficiais, advogando a causa dos entes 
privados da vista, instando incessantemente pela criação de um Instituto Nacional para Cegos, pois era Portugal o 
único país que o não tinha. 

Havia saído já em 1894 um Decreto que satisfazia os desejos de Branco Rodrigues; porém, só após estes 
novos pedidos, o Governo o encarregou de elaborar um projecto de estudo para a fundação do almejado Instituto. 
Como os seus resultados fossem nulos, em 1900, Branco Rodrigues publicava no Jornal “A Vanguarda”, um 
Artigo em que se insurgia contra os prometimentos sem efeito de muitos Governos, aludindo à criação, por D. João 
VI, do Instituto Nacional de Cegos e Surdos-Mudos, que desapareceu, pouco depois, sem que jamais tentassem 
fazê-lo ressurgir. Terminava o Artigo, fazendo votos para que tivesse lugar a realização desse projecto, há tanto 
acalentado pelos interessados. 

Branco Rodrigues ainda não foi escutado. Já decorreram trinta e oito anos e tal Sonho não passou 
de uma vã quimera que, alguns, mais esperançosos e confiantes, pretendem acreditar que possa ainda vir a 
tornar-se realidade, num futuro próximo. 

Para defender os legítimos direitos dos seus protegidos, Branco Rodrigues criou uma revista tiflológica, 
de nome “Jornal de Cegos”, impressa em caracteres comuns, cujo produto revertia em proveito das oficinas de 
canastragem, do Asilo de Cegos de N.ª Sr.ª da Esperança, em Castelo de Vide, há poucos anos fundado. 

Conseguindo adquirir todos os conhecimentos que lhe permitissem levar por diante os seus projectos, 
Branco Rodrigues fundou em Lisboa, em 1900, um Instituto de Cegos que, depois de sucessivas transferências, foi 
definitivamente fixado em S. João do Estoril, onde ainda hoje existe, administrado pela Misericórdia de Lisboa, 
determinação expressa por ele, em seu testamento. 

A essa magnifica Instituição dedicou Branco Rodrigues todo o carinho, passando junto dela os últimos 
vinte anos da vida e fazendo-a progredir até ao ponto em que hoje se encontra. Tornou-a conhecida de todos, no 
Mundo, quer em artigos para jornais estrangeiros, quer pelas visitas de pessoas que ele conhecera, nas suas viagens 
através da Europa. Além deste Instituto, Branco Rodrigues criou também uma Escola de Cegos, no Porto, em 1903, 
mas sozinho, e não com a colaboração do Sr. Miguel Mota, como o mesmo senhor pretende fazer crer. 

Miguel Mota não é mais do que um director colocado à frente da Instituição, pelo seu fundador, na 
ocasião em que este se fixou no Estoril. Foi justamente nessa data que Branco Rodrigues entregou a Escola à 
Misericórdia do Porto, o que não poderia fazer, se Miguel Mota tivesse sido o fundador. 

A Escola de Cegos que em Portugal melhores frutos tem produzido, é sem dúvida, a do Estoril, embora a 
Escola Castilho seja mais antiga e tenha condições para albergar mais internados. 

Situado num ponto magnifico, como o poderão verificar, este Instituto tem todas as condições de higiene 
e de diversão para os seus internados. Para as pessoas que supõem triste uma Escola de Cegos, que satisfação não 
experimentam, ao ouvirem o alegre vozear das crianças no quintal, ainda a dois ou três minutos de caminho?! 
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Ao chegar ao portão, sentem-se encantados com o jardinzinho que se lhes depara; é a primeira nota de 
uma vida agradável e da saúde que todos respiram ali dentro, uma prova de que os Cegos não são insensíveis aos 
encantos da natureza. 

Sobe sete degraus e uma porta se vê; aberta ela, o visitante encontra-se no primeiro andar da Escola, 
tendo ao lado direito um gabinete de estudo para os dois alunos mais adiantados, visto o Piano que ele contém ser 
exclusivamente destinado a peças de maior responsabilidade. Este gabinete é, de ordinário, a Sala de visitas. 

Para a sua esquerda encontra o Escritório, onde uma empregada põe em ordem a escrituração da casa. 
Prosseguindo, passa um guarda-vento, que lhe deixa ver, do lado esquerdo, uma Capelinha para os internados 
poderem ouvir missa e, à sua direita, a Sacristia que, durante o dia, serve também de sala de estudo. 

Em frente à porta da entrada está uma outra sala, que é simultaneamente Biblioteca – a maior de todas, 
das Escolas de Cegos portuguesas – Sala de Estudo e de Recreio, para os alunos cuja idade ultrapassa dezoito anos. 
Ao sairmos da Biblioteca, temos à esquerda a Sala de Jantar, onde quatro grandes mesas estão à disposição dos 
quarenta e dois internados.117 

Da Biblioteca partem dois grupos de degraus: um, conduz ao rés-do-chão onde, à direita, encontramos a 
Despensa e a Casa de Banho, juntamente com dois Quartinhos que servem também para estudos. À esquerda, 
vemos aulas para Primeiras Letras e Instrução Primária, servindo também para Português, Francês, Ciências 
Musicais, Solfejo, História e Geografia. 

Subindo algumas escadas, eis-nos num vastíssimo Quintal separado em dois, que serve de Recreio aos 
alunos. Lá no fundo há ainda um grande Salão e algumas Salas de Estudo; depois, um muro que circunda o 
edifício, separa-o da praia; de encontro a esse muro, chegam a vir quebrar-se as vagas, quando o tempo corre 
tempestuoso. O segundo andar é preenchido por dois vastos Dormitórios de vinte e uma camas cada. 

O Instituto tem ao todo sete Pianos, quinze Violinos, quatro Violoncelos, dois Contrabaixos, um 
Órgão, duas Violas de Orquestra, um jogo de Clarinetes, uma Flauta, Trompetes, Cornetins, Trompas, 
Trombones, um Saxofone, um Oboé e um Fagote, afora Bandolins, Bandoletas, Guitarras e Violas. 

Aprende-se ali, tudo o que se aprende no Asilo-Escola António Feliciano de Castilho, excepto Massagem, 
Esperanto, Inglês e Alemão. Já tudo se aprendeu em tempos idos, mas não durou muito. 

Hoje, depois de ter produzido vários alunos notáveis, os seus dirigentes começam a olhar seriamente para 
a sua finalidade e, é muito possível que, dentro em breve, todas as disciplinas sejam ensinadas com um método 
mais aperfeiçoado e que novas matérias se procurem adaptar aos internados. Seja porém como for, a obra de 
Branco Rodrigues foi considerável. Se, por hipótese, imaginássemos uma possível queda das suas Instituições, os 
seus internados, pelo que aprenderam, seriam um testemunho constante da sua acção tiflológica. 

Os seus pupilos, hoje, em condições de se governarem honradamente, dariam provas incontestáveis 
de que a sua obra é daquelas que o tempo não consegue fazer esquecer; é uma obra imune a ódios ou más 
vontades. 

Branco Rodrigues faleceu no ano de 1926, no dia 18 de Outubro, dia em que completava 68 anos. A 
sua memória perdurará eternamente, enquanto em Portugal, um cego ler pelo sistema Braille. 

Das suas Instituições, têm saído dezenas de cegos capazmente preparados para auferirem os lucros 
indispensáveis à sua subsistência; são outros tantos propagandistas do alto valor que para nós constitui a existência 
de tais estabelecimentos de ensino. 

José Cândido Branco Rodrigues é um nome que todo o cego pronuncia com respeito e veneração, que 
todos recordam com saudade. 

No dia 28 de Abril de 1935, o seu retrato foi inaugurado na Associação “Louis Braille” (Associação de 
Cegos, em Lisboa). 

A essa festa compareceram muitos admiradores da sua imortal obra e muitos dos seus beneficiados, que 
jamais olvidarão essa comovedora solenidade.118 

DEMOCRACIA DO SUL, 02. 07 1938, Pág. 1, J. G. 

 

III

 
117 (internados,) “que recebem, antes de começarem a comer, a agradável impressão olfactiva do que vão saborear, pois a 

cozinha fica-lhes fronteira.” 
DIÁRIO DA MADEIRA, 17 .05. 1936,  Pág 3, J.G. 

118 “João Joaquim de Jesus é um dos cegos que sentiu bem de perto a acção benéfica de Branco Rodrigues; por isso, empenhado em fazer 

perdurar a sua memória, procura seguir as pisadas de tão ilustre tiflologista, criando uma Escola de Cegos nesta cidade, mas 

que em breve se verá obrigada a encerrar as suas portas, se a generosidade dos madeirenses não for em seu auxílio, enquanto é 

tempo. Se todos assim o seguissem, Branco Rodrigues veria, lá das regiões onde subiu, que o seu nobre exemplo é seguido e 

que os seus pupilos o não esquecem, antes procuram honrá-lo como devem.” 
DIÁRIO DA MADEIRA, 17 .05. 1936,  Pág. 3, J. G. 
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Tem-se ligado muito pouca importância ao ensino dos Cegos em Portugal, apesar do indivíduo Cego ter 
ainda muito mais necessidade de instrução do que, propriamente, o vidente, dada a maior facilidade que este último 
tem de adquiri-la, quer pela prática quer pela teoria. 

É lamentável esta situação, sobretudo por Portugal ser o país que, infelizmente, maior contingente de 
cegos fornece. Não obstante esta agravante, é ainda o país em que eles lutam com mais dificuldades. 

Já em 1823, D. João VI autorizara a fundação de uma ESCOLA DE CEGOS E SURDOS-MUDOS, que 
ficou sob o patrocínio da Infanta D. Isabel Maria, com o nome do Instituto Real de Cegos e Surdos-Mudos. 
Contratou-se o professor Boorg, para leccionar os Surdos-Mudos. Para a Secção de Cegos, não se escolheu nenhum 
e a ideia da Escola, transformou-se na de Albergue. 

Em 1834, a Escola foi anexada à Casa-Pia e a Secção de Cegos foi desaparecendo gradualmente até final, 
graças aos muitos cuidados que sempre mereceu a nossa instrução… 

Em 1888, Madame Sigaud Souto, generosa brasileira, secundada por um grupo de Senhoras de influência 
social, fundou em Lisboa a Associação “Promotora do Ensino aos Indivíduos Cegos”, transformada, um ano 
depois, no Asilo-Escola António Feliciano de Castilho. 

Em 1900, Branco Rodrigues, o maior tiflologista português, inaugurou em Lisboa um Instituto do mesmo 
nome, não em homenagem directamente a si próprio, mas a seu avô. Essa Instituição está hoje em S. João do 
Estoril, a cargo da Misericórdia de Lisboa, após a morte do seu fundador. 

Três anos mais tarde, o mesmo filantropo fundou no Porto mais uma Escola para Cegos, mas só, e não de 
colaboração com o Sr. Miguel Mota, como se apregoa facilmente. 

No dia 11 de Janeiro 1932, o meu prezado colega e amigo, JOÃO JOAQUIM DE JESUS 119, Cego 
madeirense, fundou no Funchal uma Escola, igualmente para ministrar o Ensino aos entes privados da vista, de 
nome “Luz nas Trevas”, que tem mantido até hoje os altíssimos fins para que foi criada. 

O que deveras é lamentável é a falta de interesse que se tem manifestado por esta obra de grande 
originalidade, pois um Cego foi o seu autor. Toda a família deste meu colega tem contribuído com a sua cota parte 
para que a Escola progrida, o que até agora ainda não se tem notado muito, devido à falta de recursos com que tem 
lutado, e talvez continue a lutar, se não pensarem seriamente em a auxiliar. 

Seu Irmão, AMÉRICO JOAQUIM DE JESUS, 120 dedicou-se com afinco ao estudo do Sistema Braille 
(Sistema de Leitura corrente e, universalmente, divulgado entre os Cegos). Depois de o conhecer perfeitamente, 
descobriu um engenhoso processo de imprimir livros, o que proporcionou a criação de uma Revista 
Portuguesa para Cegos, suspensa um ano após a sua publicação, por falta de meios. 

Constituiu a REVISTA BRANCO RODRIGUES (assim se chamava, em homenagem ao grande 
Benemérito), uma preciosa fonte de instrução para “os desprovidos da vista”, pois a heterogeneidade de assuntos, 
fornecia uma grande dose de notáveis conhecimentos. 

Américo Joaquim de Jesus, DIRECTOR da ESCOLA, tem-se sacrificado tanto por ela, que tem 
chegado a despender metade dos seus proventos, prejudicando-se a si e à Família, para que seus pupilos não 
se sujeitem a maiores privações. Abnegações desta natureza, são raríssimas, o que é pena! 

O meu colega, privado dos livros de que carece, procura suprir, com seus conhecimentos, essa quase 
insubstituível falta. 

É interessantíssimo constatar que, sendo o Funchal a terceira Cidade do nosso País, haja nela, como 
nas primeiras duas, uma Escola de Cegos. 

Esta curiosa coincidência devia, por si só, incitar todos os espíritos bem formados, a dispensar o maior 
carinho a esta prestimosa Instituição, criada para proporcionar aos cegos madeirenses um futuro condigno com as 
suas aspirações, para lhes iluminar o intelecto, sem o que seriam duplamente cegos, situação que os lançaria em 
deplorável estado. 

Auxiliai, pois, este Estabelecimento de Ensino, e tereis a suprema consolação de ver o Cego “inútil, 
mendigo e ocioso”, transformado num homem que emprega bem o seu tempo, ao mitigar a sede que tem de 
conhecer o Mundo Intelectual; enfim, num homem que será útil a si, aos seus, à Sociedade e à sua Pátria. 

DIÁRIO DE NOTÍCIAS - MADEIRA, 06. 02. 1936, Págs. 1 e 4, J. G. 

 
119 Falecido em Lisboa a 8 de Novembro de 1974. 
120 Falecido nos E.U.A. do Norte a 24 de Dezembro de 1988. 
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Este Conjunto de Onze Artigos, escritos por Joaquim Guerrinha em 1938,121 entre 9 de Março e 11 de 
Junho, no “Notícias d’Évora”, quando apenas tinha vinte e cinco anos, não sendo de natureza científica, como ele 
próprio diz, 

“… peço de antemão desculpa de quaisquer erros que possa cometer por ter sido estudo que não tive oportunidade 
para cultivar.” 

... manifestam, no seu todo, uma grande modernidade pelos conteúdos educacionais que defende, pelo 
alcance filosófico das suas reflexões, pela forma directa como incentiva e orienta aqueles que, em Portugal, são, de 
uma forma ou de outra, responsáveis pela educação de crianças, sobretudo as deficientes. 

Não é, claramente, o meu objectivo, fazer uma análise detalhada a cada um dos Artigos que, já a seguir, 
estarão à disposição do leitor mas, não resisto a tecer alguns comentários, sobretudo aos primeiros… 

Com que impressionante clareza e simplicidade transmite Joaquim Guerrinha as suas experiências 
de vida!! 

Como aconselha as Mães, com a desconcertante sabedoria de um homem maduro!! 
Como analisa e disseca todos os comportamentos aberrantes dos educadores, que prejudicam o saudável 

crescimento da criança!! 
Com que profunda actualidade suscita nos educadores atitudes de mudança, com  vista ao bem-estar 

psico-físico e espiritual da criança deficiente e à sua integração equilibrada na Sociedade!! 
Afadigam-se os professores nas escolas, quando, tendo em mãos casos delicados, pretendem encontrar a 

forma mais adequada e menos melindrosa de sugerir aos Pais e/ou Encarregados de Educação, como devem 
orientar a educação dessas mesmas crianças … falo por experiência própria! 

Afinal, Joaquim Guerrinha, quase ao “correr da pena”, diz tantas verdades de uma só assentada, que 
chega mesmo a assumir uma autoridade incontestável, pela frontalidade e pelo saber. 

Quando o autor aborda o “DESENVOLVIMENTO METÓDICO DO TACTO PELA LEITURA E 
ESCRITA” (Art.º III), descreve-nos todo o processo de sensibilização à aprendizagem do sistema Braille, a que ele 
e seus colegas foram submetidos; método muito útil ao tempo mas, actualmente, em desuso. 

Eliminar, contudo, esta passagem, pelo anacronismo, seria, por um lado, fazer tábua rasa de parte das 
experiências que ele próprio vivenciou nos seus primeiros meses de aluno do Instituto “Branco Rodrigues”; por 
outro lado, ignorar particularidades da preparação para o ensino do sistema Braille, naquele tempo. 

Além disso, a pormenorizada descrição que Joaquim Guerrinha faz desse método, poderá, eventualmente, 
vir a interessar qualquer tiflófilo do nosso tempo, sob o ponto de vista histórico-evolutivo. 

No tocante à “MEMÓRIA, INTELIGÊNCIA E APLICAÇÃO” (Art.º IV) que, muitos supõem ser mais 
apurada no indivíduo cego do que no indivíduo com vista, o articulista demonstra por “A + B”, como se diz em 
gíria estudantil, que tudo não passa de um engano e que nada se adquire sem esforço e sem trabalho: “Nenhuma 
faculdade mental se adquire impunemente”. 

É agora, na qualidade de professora, imparcial e isenta de qualquer envolvimento afectivo, que me 
permito apontar como precursoras para o tempo, as reflexões que Joaquim Guerrinha faz sobre a PSICOLOGIA 
DA APRENDIZAGEM, no seu artigo V – “A TIMIDEZ”. 

A marca de actualidade que se infere das suas palavras, deixa antecipar de quase 60 anos, a noção de 
ENSINO DIFERENCIADO e, consequentemente, de diferentes ritmos de aprendizagem, bem como a noção de 
estudo acompanhado (não nos moldes em que hoje está a funcionar!). 

Considera ainda de importância vital a aprendizagem da PSICOLOGIA nas carreiras de 
Magistério. 

   

 
121 À imagem do que aconteceu com os artigos anteriores - “Os Cegos Através dos Tempos”- publicados em dois lugares 

diferentes, com uma distância de dois anos, não é de pôr de parte a hipótese de, também esta série, já ter sido publicada 

algures, em qualquer jornal. 
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Ao pretender falar sobre Psicologia, peço de antemão desculpa de quaisquer erros que possa cometer, por 
ter sido estudo que não tive oportunidade para cultivar. Desejo apontar alguns modos de ver que várias pessoas têm 
a respeito dos Cegos, e que a experiência me tem demonstrado que são errados. 

Com a perda da visão, desde que não seja motivada por qualquer deficiência cerebral, as qualidades 
continuam, do mesmo modo, como dantes. 

Pensa-se geralmente que o Cego, pelo simples facto de não ver, tem os outros sentidos mais apurados. 
Neste caso se encontram alguns oftalmologistas distintos, e se vou de encontro à sua opinião, é porque tenho 
verificado que não sucede, tal como se diz. 

Nada há mais natural que o Cego ter um certo e determinado desenvolvimento táctil, visto que, para poder 
tratar dos seus interesses, outra forma não tem para poder agir eficazmente em seu proveito. 

Se um indivíduo perde a vista em criança, desde logo começa por desenvolver o tacto, pelo instinto 
natural que o leva a desejar comunicar com as outras crianças com vista, quer em correrias, quer em jogos ou em 
quaisquer outros divertimentos. 

Para poder partilhar da alegria dos seus amigos, tem que adquirir uma certa agilidade e presteza no andar 
e tem de cultivar, embora lentamente, a sua mente. 

A criança não pensa na tristeza da falta de vista e, como a não possui, não tem a mais leve noção do que 
ela seja; compreendendo que pode andar, correr, subir as árvores e divertir-se como as outras, não se entretém com 
meditações melancólicas e só anseia por brincar, sempre que haja companheiros com quem possa entreter-se. 

Nas Escolas de Cegos, há dezenas de crianças e adultos, que nem se recordam que não vêem, e só alguns 
deles poderão entristecer-se, quando algum visitante os lamenta. No Instituto Branco Rodrigues, há quarenta cegos, 
e interessante é ouvi-los, ainda a muitos metros de distância do edifício, brincar no quintal ou no jardim. 

A criança que anseia por se recrear, adquire, dentro em pouco, um grande desenvolvimento táctil, o que já 
não sucede com a criança taciturna e amante da solidão. 

Do mesmo modo, a criança com vista que muito brinca, é activa, ao passo que aquela que não aprecia os 
divertimentos, é, geralmente, um tanto ou quanto indolente. 

As Mães, especialmente, têm o péssimo costume de privar os filhos cegos de um certo número de 
brincadeiras, não querendo nem que eles corram nem que joguem; essa atitude prejudica imensamente a aquisição 
do tacto, mais difícil de aperfeiçoar quando já adultos. 

Há cegos que não têm tacto algum e isso deve ser originado no modo como, em crianças, foram tratados. 
Conheço alguns que têm muita habilidade para a Música e que não são capazes de dar um passo sozinhos, 

não muitas vezes porque não tenham tacto, mas porque receiam ser atropelados; têm medo de cair ou ainda porque 
supõem que quem vê, está sempre a olhar para a sua forma de andar e a rir-se dos seus ziguezagues. 

Se todos nós fossemos pessimistas dessa natureza, nunca saíamos de casa e teríamos que ser ricos, para 
podermos andar sempre acompanhados. 

O medo, é também um defeito mental causado, na maioria dos casos, pelas ameaças com os papões e 
polícias, feitas palas Mães, quando desejam qualquer coisa que os seus filhos negam. 

É justamente coragem, que as mães devem dar aos filhos e nunca assustá-los. Um cego necessita 
tanto de coragem como de tacto. 

Se aquele que vê, não tem o tacto desenvolvido, é apenas porque, em criança, não necessitava dele, 
visto que a vista o norteava; no cego, isso não sucede, motivo porque é obrigado a servir-se dele e a 
desenvolvê-lo ao máximo. 

O tacto bem cultivado, dá-nos, até certo ponto, a sensação de ver, mas o tacto embotado, dá ao cego 
uma vida monótona, dependente de todos, triste e insuportável. 

Procurai, pois, tanto quanto possível, desenvolver o tacto no indivíduo cego, proporcionando-lhe 
brincadeiras ou passeios, porque o fareis feliz para o futuro. 

NOTÍCIAS D’ÉVORA, 09. 03. 1938, Pág. 2, J.G. 
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O tacto, sentido que maior utilidade presta ao cego, começa a desenvolver-se (e doutro modo muito 
dificilmente se adquirirá), quando ainda criança, como disse no artigo anterior. 

Os factores mais importantes para o desenvolvimento táctil, são o ouvido e a memória. Sendo o 
ouvido o sentido mais importante para a aquisição da maioria dos conhecimentos da Criança, é esse sentido 
que dá ao cego a faculdade de poder entrar em contacto com o mundo exterior. 

Começando por ouvir as palavras “pai e mãe”, o ouvido lhe faculta o reconhecimento dos seus 
progenitores pelo som da sua voz. À medida que vai crescendo, o que ouve, fica-lhe gravado na memória. Como o 
instinto natural da criança a leva a procurar mexer-se e a tentar andar, para dar mais expansão ao seu génio 
irrequieto, emprega todos os esforços para andar. 

A criança deseja sempre brincar com qualquer objecto que encontre e, como, geralmente, esses objectos 
são de aplicação doméstica, torna-se fácil fixar-lhes os nomes, quando ouve a mãe a dizer: 

_ “Filho, deixa a faca! Filho, não mexas na colher! Olha que te picas com o garfo! Não partas esse prato! Deixa a 
toalha! Não faças cair o copo! Não andes com a tesoura! etc.” 

À medida que ouve os nomes dos objectos, vai insensivelmente adquirindo o tacto, porque, mesmo que já 
não oiça os seus nomes, os reconhece, servindo-se das mãos. 

O mesmo que sucede com os objectos, acontece com os animais. A criança gosta muito de brincar com os 
animais e, ao pretender distrair-se com eles, não raro a mãe lhe diz : 

_ “Deixa o gato! Larga o cão! Não brinques com a galinha, que te bica! Vê lá! … Vê lá … se  matas os 
pintainhos!” 

Brincando com as outras crianças, não deixa de as reconhecer, pelo facto de não poder vê-las, visto que 
pelo ouvido as conhece, pela memória lhes sabe os nomes, havendo casos em que, pelo tacto, as reconhece, quer 
pela altura, quer por quaisquer particularidades nas mãos ou nos braços, ou ainda pelo fato que costuma envergar. 

Pegando em pedras, paus, tábuas, cadeiras, etc., subindo para as mesas e às árvores, roubando pão, carne 
ou fruta, vai tomando gradualmente conhecimento de todas as coisas e, como não tem o sentido da vista, não lhe 
sente a falta; ignorando o que a vista pode abranger, vai vivendo contente, num mundo vasto, embora esteja 
encerrada na limitada percepção táctil, que, se lhe não dá uma ideia exacta das coisas, dá-lhe a consolação de ainda 
poder supor. 

Amante dos divertimentos, a criança cega espera sempre seus amigos e, quando não aparecem, procura-
os, nascendo assim a noção da orientação, que mais tarde terá de utilizar em seu proveito. 

Sendo diariamente lavada, vestida e calçada, facilmente se familiariza com esse hábito. Quando, já mais 
crescida, sabendo que lhe não é permitido sair de casa sem estar convenientemente preparada, e desejando sair mais 
rapidamente do que a mãe a possa vestir, decide-se fazer ela mesma o que até então era feito pela mãe, a principio 
com dificuldade, mas mais tarde com ligeireza. 

Aos seis anos, apta a entrar para uma Escola, começa a desenvolver metodicamente o tacto e o ouvido, a 
cultivar a memória e a inteligência, podendo, quando adulta, ser útil a si e ao próximo. 

As crianças que não tiveram a liberdade de brincar e de passear, que viveram sempre sob as ameaças das 
Mães, não desenvolvem o tacto, e, ao chegar à idade escolar, lutam com mil dificuldades, não conseguindo 
vantagens sobre os colegas que desfrutaram duma infância alegre e folgazã. 

O cego sem tacto, não tem iniciativa, falta-lhe o espírito empreendedor, não pode governar-se nem 
auxiliar os necessitados, a não ser que possua meios de fortuna. O cego instruído, há-de sempre triunfar na luta pela 
vida, vencendo gradualmente os obstáculos criados por uma situação sem recursos. 

Se conheceis crianças cegas, desenvolvei-lhes o tacto e orientai-as para Escolas onde possam 
educar-se, para, de futuro, não se entregarem desalentadamente ao desespero, sempre que se vejam em 
precárias circunstâncias e para que tenham coragem para dominar toda e qualquer situação. 

NOTÍCIAS D’ÉVORA, 17. 03. 1938, Pág. 2, J. G. 
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3 .  D E S E N V O L V I M E N T O  M E T Ó D I C O  D O  T A C T O  
P E L A  L E I T U R A  E  E S C R I T A  

Há muitas pessoas que se admiram imenso, por um cego poder ler e escrever, supondo ser indispensável 
uma paciência extraordinária para os professores poderem ensiná-lo. É natural essa admiração, visto que 
desconhecem os processos empregados para o cego poder instruir-se. 

Ao entrar na Escola, todas as dificuldades desaparecem, tudo se torna relativamente fácil, e tão fácil, 
que«’09go consegue aprender a ler e a escrever, no mesmo espaço de tempo que o indivíduo com vista. 

O cego não deve ser internado nem antes dos seis anos, nem depois dos doze. 
Se entrar antes dos seis anos para a Escola, não pode ainda compreender, salvo raríssimas excepções 

(como entre os videntes), o que o professor pretende explicar-lhe; se entrar depois dos doze, torna-se muito mais 
difícil ensiná-lo e nunca aprenderá coisa alguma, se ainda não tiver o mais rudimentar desenvolvimento táctil. 

Para se ensinar um cego a ler e escrever,122 o professor coloca na carteira uma tábua com algumas 
centenas de buraquinhos (necessários para, com “pitons”, se poderem formar as letras). Seguidamente, pega-lhe na 
mão direita, e fá-lo examinar uma letra feita com “pitons” (pauzinhos, um pouco grossos, com uma extremidade 
em forma de bico). O aluno examina depois, com as duas mãos, o feitio da letra, escrevendo-a em seguida, tantas 
vezes quantas as necessárias para ficar perfeitamente escrita, o que, em regra, é rápido, pois começa por aprender as 
letras que, como o “i” e o “u”, apenas têm um valor alfabético. Sabendo as duas letras que mencionei, ensina-se-
lhe o “n” e o “m” que, com as duas primeiras, pode formar três palavras: “nini”, “nu” e “mimi”, termos que a 
criança fixa com facilidade. 

Geralmente, a criança aprende a primeira lição em um ou dois dias, não lhe dando mais que uma hora 
diária de aula. Depois de dar 13 a 14 lições com os “pitons”, começa a dar as mesmas lições, lendo em folhas de 
zinco, que estão impressas em relevo. Passadas dez lições por este processo, repete as mesmas lições, mas já 
manuscritas em papel, porém, em linhas muito distantes umas das outras, para não dar origem a confusões. Tendo 
já a noção das letras, é-lhe dada a primeira lição de escrita no próprio “aparelho” de escrever. Este “aparelho” é 
uma placa de metal, geralmente de alumínio, quase completamente cheia de riscos horizontais, para, nos intervalos 
dos mesmos, ser possível a marcação dos pontos por um punção, visto que, sendo a placa lisa, por mais que se 
picasse, impossível seria formar letras. 

Sobre a placa (que é para nós, o mesmo que a pedra é para os que vêem), assenta um caixilho do mesmo 
metal, ou de madeira, o qual tem, de um e outro lado, 9 buraquinhos equidistantes uns dos outros, pelos quais 
passa, quando se escreve, uma régua, também de metal, com três linhas, de 25 rectângulos cada. Em cada 
rectângulo, faz-se uma letra e assim por diante. Somente me poderia fazer compreender claramente, se fosse 
possível obter uma fotogravura deste aparelho. Algum tempo depois, quando o aluno já conhece o alfabeto, 
principia a fazer cópias e a ler em papel, sem haver já a necessidade da separação das linhas, porque o tacto lhe 
permite diferenciar perfeitamente as letras. Continuando, adquire tal prática, que chega a ler com tanto 
desembaraço e correcção como qualquer indivíduo com vista. 

Desenvolvido o tacto pela Leitura e Escrita, começa a ler livros próprios para a sua idade, 
brilhando então, em seu cérebro, a aspiração de estudar para ser alguém; nascida esta aspiração, todas as 
dificuldades estão vencidas, porque ela é o estimulo que o incita constantemente a um estudo profícuo. 

Manifestado este nobre objectivo, o Cego não se lembra já do seu defeito físico, e enceta o estudo de 
qualquer instrumento, com toda a naturalidade, sem pensar em impossíveis. A criança não desanima tanto como o 
adulto, e até nisso reside a maior vantagem que o cego tem, em ser internado de tenra idade. 

No estrangeiro, os cegos podem concluir quase todos os cursos, não só intelectuais, como os que 
requerem agilidade e desembaraço manuais, distinguindo-se em quase todas as profissões e ofícios, havendo até 
países em que os cegos, pela protecção dos governos, se empregam em oficinas onde a mecânica substitui o braço 
do homem. No nosso país, apenas podemos concluir os cursos musicais, mas espero que, num futuro breve, 
tenhamos a faculdade de concluir todos os cursos que se leccionam no estrangeiro. 

Como desejei demonstrar, não nos é tão difícil aprender, como vulgarmente se julga. 

Todas as Mães que tenham filhos cegos, não os devem deixar sem instrução, porque dela depende a 
sua felicidade futura. Educai-os, pois na Escola, e sereis merecedoras do bendito nome de MÃE. 

NOTÍCIAS D’ÉVORA, 24. 03. 1938,  Pág. 2, J. G. 

 
122 Método muito útil ao tempo mas, actualmente, em desuso; absolutamente ultrapassado. 
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Supõe-se, geralmente, que o Cego tem a MEMÓRIA e a INTELIGÊNCIA mais apurada do que qualquer 
indivíduo com vista, e que é mais aplicado que este, por não se distrair a olhar para as coisas. Até certo ponto é 
lógico, no que diz respeito à aplicação, mas não é exacto esse modo de ver. Na escola, não faltam coisas que 
retirem a atenção do estudante, do livro que lê! 

O Cego, que tenha um temperamento nervoso e génio irrequieto, não sossega nem deixa estar quietos os 
seus companheiros de turma e está sempre idealizando “brejeirices”. Umas vezes provoca o companheiro de 
carteira, outras vezes, dispõe-se a não fazer contas, a não estudar, a não escrever e, para mais se satisfazer entende 
que deve, à hora da aula, ler romances, o que não pode passar despercebido ao professor, que, por isso, se vê 
obrigado a castigá-lo. 

Quando se aborrece de estar sentado, pede ao professor que o deixe ir aqui ou acolá, não porque precise 
dessa licença, mas por querer passear, brincar, a fim de dar largas à exuberância do sangue juvenil. O estudante 
nestas condições, pode ser inteligente e pode ter memória, mas o que nunca se pode dizer dele, é que seja aplicado. 

Muito poderia dizer sobre a distracção mas, todos sabem o que, nas escolas, são os alunos uns com os 
outros. 

Quando já adulto, o Cego que tem vocação para a MÚSICA, chega a estudar oito horas diárias e até mais, 
mas se a não tem, nada faz. Logo, a aplicação é uma qualidade de trabalho nata na pessoa, e não um predicado que 
se desenvolva, naturalmente, com a perda de um sentido. 

Se os que perfilham a opinião de que o Cego tem a memória e a inteligência mais desenvolvida 
frequentassem a nossa escola, mudariam imediatamente de pensar. Entre os cegos, há, como entre os videntes, uns, 
com uma memória e uma inteligência mais subtis que outros. 

A memória, num indivíduo, pode desenvolver-se extraordinariamente, se fizer todos os dias exercícios 
metódicos e se estudar com afinco. Contudo, entre tantos Cegos que há no nosso país, ainda nenhum manifestou 
uma memória e uma inteligência tão privilegiada como Castilho. Porquê? 

CASTILHO não possuía sistemas de leitura e escrita, mas ansiava por se instruir, o que o levou a dedicar-
se com afã ao estudo, pelo que lhe foi mister desenvolver-se ao máximo para, sem livros, poder fazer o que fez. 

Diz-se que um Cego faz contas de cor, muito depressa e que a pessoa com vista não tem memória, em 
condições de as fazer. E isso, porquê? Porque, quem vê, pega no lápis, mesmo para somar dois com dois, ao passo 
que nós, que não podemos trazer o aparelho de contas na algibeira, temos que utilizar o esforço mental, que o 
vidente não emprega, por ter o lápis que o substitui, sem cansaço nem esgotamento de energias. 

Em compensação, os que assim procedem, não desenvolvem a Memória e o cego ou o vidente que não 
esteja continuamente agarrado ao lápis, pode desenvolvê-la extraordinariamente. 

Como se percebe, não se deve, pois, considerar o Cego mais privilegiado neste SENTIDO, porque se 
labora num erro. 

Se a cegueira em nada influi para a absorção das faculdades mentais, como alguns pensam, 
também do mesmo modo, em nada contribui para o seu aperfeiçoamento. 

N e n h u m a  f a c u l d a d e  m e n t a l  s e  a d q u i r e  i m p u n e m e n t e !  

A criança tem todas elas em embrião, o que necessita é saber desenvolvê-las. 
Cegos ou videntes, todos as podem aperfeiçoar. 

Mas, se o cego parece ter algumas mais desenvolvidas, é pela simples razão de necessitar delas para o seu 
uso quotidiano, enquanto que o vidente, por ter vista, nem quase se lembra de que essas qualidades existem. 

(LISBOA, 1938) 
NOTÍCIAS D’ÉVORA, 31. 03. 1938, Pág. 2, J.G 
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A timidez, num indivíduo com vista, prejudica-lhe extraordinariamente a vida; num Cego, fá-lo 
completamente inútil. Infelizmente, a moderna educação escolar, ainda não encarou psicologicamente os métodos 
de ensino, adoptando para todos os mesmos programas, quer sejam alunos inteligentes ou estúpidos, maus ou bons, 
ricos ou pobres, tímidos ou decididos. 

O estudo da Psicologia deveria ser obrigatório para os que pretendem dedicar-se ao Magistério, 
pois um professor psicólogo tiraria, indubitavelmente, maior partido dos alunos, ensinando-os segundo 
aquelas técnicas e prepará-los-ia convenientemente para a luta pela vida. 

Enquanto permanece na escola, o Cego tímido é de tal modo acanhado que… 
Até receia estudar com afinco, com medo que alguém zombe dele por estar constantemente a ler, escrever 

ou tocar; quando dá uma boa lição, os elogios do professor têm, para ele, o carácter de zombaria; quando algum 
colega pretende privá-lo de quaisquer direitos, não protesta para não ir de encontro a uma opinião; quando o 
censuram, se é preguiçoso, considera-se inapto para qualquer estudo; quando o repreendem por qualquer 
insignificante ninharia, supõe imediatamente que toda a gente o despreza e lhe quer mal; faz-se um “bicho do 
mato”, não convive com os seus companheiros e evita sempre ser visto por qualquer visitante; quando come, está 
com a preocupação de que todos os videntes o contemplam e se riem dos seus movimentos e, tanto se preocupa, 
que o alimento quase lhe não faz proveito, visto que, para uma boa digestão é necessária a máxima tranquilidade, a 
fim de que o sistema nervoso se não altere; desejando auxiliar um colega seu, não se decide a isso, por pensar que é 
mal interpretada a sua generosa intenção; necessitando de qualquer coisa, do mesmo modo a não pede, por temer 
que os colegas se neguem a satisfazer-lhe o pedido; quando precisa duma explicação sobre um assunto que ele não 
compreenda, não tem coragem de o dizer ao professor, porque supõe ser logo qualificado de estúpido ou ignorante; 
se é inclinado a fazer projectos de futuro, não os põe em prática por lhe dar cuidado a opinião alheia; ao sair da 
Escola e, ao pôr-se em contacto com o mundo, (mundo completamente diferente daquele que idealizava em seus 
felizes sonhos entre as quatro paredes da escola), vacila incessantemente numa indescritível indecisão. 

E, se lhe fosse possível, renunciaria à vida ou iria para uma região isolada, onde não ouvisse a voz de 
qualquer ser vivo. 

SHAKESPEARE diz: “a consciência a todos nos acobarda, mas ainda mais cobarde faz a timidez o 
indivíduo que dela sofre, porque o não deixa revelar às outras pessoas a excelência das suas qualidades, que se 
ressentem, ao mais leve contacto, com influências estranhas”. 

MARDEN diz também: “os tímidos ocultam as belezas do seu espírito sob o véu do acanhamento, 
porque se envergonham e tremem só de pensar que os outros os têm de fitar”. 

Noutra passagem do seu famoso livro O PODER DA VONTADE, diz: “… centenas de moços fogem de 
tentar o que são capazes de fazer e não dão efectividade ao que idealizaram na vida, com receio de terem alguém 
que lhes tolha a sua acção”. 

O Cego precisa muito de coragem e os seus educadores deveriam ser os primeiros a sabê-lo. 
Falo por experiência própria. Fui durante muito tempo vítima da timidez e tenho verificado que a maioria 

dos meus colegas o é igualmente. 
Uns, pensam que se andarem sós, são alvo da atenção geral; outros, receiam comer em qualquer 

agrupamento ou casa onde façam cerimónia, por não estarem habituados a etiquetas; outros, não procuram trabalho 
com medo que os não atendam por serem cegos, apesar de terem provas do que artisticamente valem; outros ainda, 
não se dirigem a entidades oficiais ou particulares, das quais depende a solução duma medida útil para o beneficio 
da sua Escola ou da Associação a que pertencem, por antecipadamente se convencerem de que não são atendidos. 

E assim por diante… 
Diz muita gente que o Cego não deveria ter nervoso nos exames, pelo facto de não ver o júri nem o 

público. Com efeito, ninguém deveria enervar-se num exame, desde que tivesse a consciência do seu valor. 
O Cego não vê o júri nem o público, mas tem a noção da responsabilidade. Sabe que, se se engana, os 

seus erros são notados; sabe que, se não fizer boa figura, ainda é mais lamentado do que o aluno vidente; sabe, 
enfim, que, se ficar reprovado, perde o ano. 

Um indivíduo tímido – cego ou vidente – tem nervoso em todos os exames que pretende fazer, não tem 
uma vontade própria e, se tem alguma iniciativa, quase a paralisa no momento da concepção. 

Se notardes que uma criança é tímida, insuflai-lhe coragem, animando-a quando a virdes aflita, 
desenvolvendo-lhe assim o espírito de reacção; se, ao contrário, a lamentardes, tirar-lhes-eis a coragem, 
tornando-se mais tarde cobarde, infeliz e inútil. 

(LISBOA, 2 DE ABRIL DE 1938) 
NOTÍCIAS D’ÉVORA, 07. 04. 1938, Pág. 2, J. G. 
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A todos os seres vivos é permitido viver, alegre ou tristemente, segundo o modo como se lhes afigura a 
vida. 

“O animal vive para o momento, e aceita o sofrimento ou o prazer, conforme se lhe apresenta. O homem é 
constrangido a aceitar, do mesmo modo, a dor e o prazer, mas pergunta: ‘Porquê?’ É este o eterno porquê, erguendo-se a 
cada passo no mais íntimo do ser humano, que constitui alternativamente a sua tragédia e a sua glória”. 

INARA-JADOSA, “O IDEALISMO DA TEOSOFIA”, Pág.1 

Enquanto que o animal não pode dominar os seus sentimentos por não ter uma mentalidade que o auxilie, 
o Homem, munido dessa mentalidade que ao animal falta, deveria saber encarar serenamente a vida, aceitando-a tal 
como se lhe apresenta. Não quero significar com estas palavras, que o Homem se limite a levar automaticamente a 
vida, sem examinar a situação em que se encontra, mas que saiba ter resignação e coragem. 

A alegria e a tristeza, são, pois, o produto resultante do modo como encaramos a vida. 
Se estes estados de espírito dependem da sensibilidade do indivíduo, lógico é admitir que o Cego possa 

igualmente ser alegre ou triste. Porem, há pessoas que entendem que o cego deve ser triste, pois a doença que o 
vitimou, lhe tira, na sua opinião, toda a alegria, por a vista ser a maior felicidade que o homem tem. 

Para eu concordar com esse modo de ver, era preciso que não me conformasse com a minha situação. 
Que lucra um cego em ser um revoltado pelo facto de não ver? Melhoram com isso os seus olhos? 
Para que a missão que na terra temos de cumprir, seja fielmente desempenhada, é indispensável que a 

paciência e a serenidade nunca nos abandonem, é preciso que nos encostemos ao esteio da resignação e 
obedeçamos aos desígnios da Providência, sem que isto signifique a rejeição do livre exame do porquê na nossa 
existência. 

Se um cego vive triste e desesperado, necessariamente, o seu sofrimento é maior; padece e faz sofrer as 
pessoas que com ele convivem. 

O cego que é alegre, irradia alegria no circuito das pessoas conhecidas e dá satisfação aos que pela 
primeira vez o vêem. 

Aquele que é vitima de melancolia, é um ente pessimista, sem iniciativa, sem coragem para encarar a 
vida, vive sempre apreensivo, mesmo quando a situação é boa. 

O cego alegre, nos mais críticos momentos, encontra sempre um sorriso para suavizar a agrura do seu 
viver, aguardando corajosamente as contrariedades que lhe sobrevenham. Quando um cego passa, cabisbaixo, 
traduzindo no semblante a luta íntima que se trava entre o espírito (que é forte) e a mente (que é fraca), os 
transeuntes contemplam-no compungidos e dizem: 

_ “Coitadinho, é ceguinho, deve viver muito triste!” 

Estas palavras, audivelmente pronunciadas, vão aumentar o sofrimento daquele desgraçado, porque não 
tem desenvolvido em grau eficiente as sublimes virtudes da serenidade e da coragem, que lhe serviriam de escudo, 
nas conjunturas mais angustiosas. Esse cego passa por este mundo como uma sombra, um autómato, lamentado por 
todos, um misantropo, um elemento prejudicial às pessoas que com ele tratam, pois constantemente as preocupa.  

Um exemplo deste género conheci eu durante alguns meses e avaliei bem o aborrecimento e desgosto que 
a própria família sentia ao ver como esse indivíduo encarava tudo e todos. 

Um cego passa alegremente por qualquer lado; os transeuntes contemplam-no e dizem: 

_ “Coitadinho, é ceguinho, mas dá gosto vê-lo! Como vai alegre!” 

Ao olhar de compaixão com que, instintivamente, observam o Cego, se junta um pensamento de 
satisfação, porque a alegria é comunicativa. 

A alegria transmitida pelo Cego que passa, tem a sua retribuição no pensamento do transeunte, que 
vai aumentar-lhe a coragem para continuar eficazmente a luta pela vida. 

Várias vezes sucede, na rua, qualquer incidente provocar-me o riso; ouço imediatamente: 

_ “Como ele vai contente!” 

E as pessoas que isso dizem, riem-se também. 
A alegria a todos recompensa, porque, além do excelente estado moral que o indivíduo folgazão 

mantém quase ininterruptamente, faculta-lhe, na maior parte dos casos, uma invejável saúde física. 
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A taciturnidade envelhece precocemente as suas vítimas, torna-as insociáveis e inaptas para tudo o que 
requeira dispêndio de actividade, para tudo o que beneficie o seu semelhante, por serem incapazes de fazer o mais 
pequeno sacrifício. 

Todas as situações devem ser aceites com calma, porque os pensamentos de tranquilidade nos ajudam a 
vencer os obstáculos que se nos deparam, enquanto que os pensamentos de desalento nos tiram toda a vontade de 
agir, todo o estimulo que poderia incitar-nos a lutar e a vencer. 

Não temos o direito de espalhar, com pensamentos melancólicos, o desânimo entre as pessoas que 
lidam connosco. 

Se formos alegres, desfrutaremos uma vida feliz, porque aquilo que aos pessimistas é insuportável, 
é, para os optimistas, fácil de suportar. 

(LISBOA, 11 DE ABRIL, DE 1938) 
NOTÍCIAS D’ÉVORA,14. 04. 1938, Pág . 2, J. G. 
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Imagina grande número de pessoas que um Cego, por não ver, não pode se mau. 
Infelizmente, laboram num erro, porque a bondade ou a maldade, não estão ligadas aos órgãos visuais, 

mas são uma característica dignificadora ou aviltadora do homem. 
Rigorosamente, o MAL não existe, pois o mal é apenas a ausência do Bem; o BEM, como é determinado 

por pensamentos de energia mais poderosa, acaba sempre por vencer e destruir o mal. O mal é transitório, efémero, 
e, por isso, ILUSÓRIO. O bem é permanente, eterno e, por isso, REAL. 

No ESPÍRITO DA CRIANÇA encontram-se latentes todas as qualidades e defeitos, ainda em embrião. Se 
as boas qualidades, por meio de uma excelente educação forem metodicamente desenvolvidas, a criança será, mais 
tarde, amante da caridade, um modelo de benemerência; se, pelo contrário, lhe fizerem progredir os defeitos, 
apenas praticará o mal, quando tiver vontade própria. 

Assim, o Cego se for educado segundo os preceitos de uma sã moral, não poderá devotar-se ao mal; 
dando-se o contrário, será mau. 

Conheço colegas, que têm pelos seus companheiros o máximo desprezo, apenas porque, estando em boa 
situação, se não importam com os que envidam os maiores esforços para viver honradamente. 

Conheço algumas centenas de alunos das Escolas de Cegos, cada um com o seu modo diferente de pensar, 
como, de resto, sucede entre os que têm vista… 

Na Associação de Beneficência “Louis Braille”, (Associação de Cegos, em Lisboa, na rua Alves Correia, 
86, 1º) encontramos um exemplo frisantemente demonstrativo do que é e pode ser o indivíduo cego. 

Havendo poucos cegos cultos no nosso país (pois são poucos aqueles que merecem esse nome, e mesmo 
esses, perderam a vista já adultos), entendem que estão aptos a dirigir, em maioria, um Organismo como este, sem, 
contudo, perceberem nada, ou quase nada, do meio associativo. Esta Associação conta já perto de onze anos, mas 
nada tem progredido. 

Quando se torna necessária a obtenção de quaisquer medidas tendentes a beneficiar os Cegos, a Direcção, 
quando pensa em agir, é já fora de horas, hesitando sempre em se dirigir a qualquer Entidade, por supor que não é 
satisfatoriamente atendida. 

Eu poderia fazer uma série de artigos sobre esta Associação, se não fosse inoportuno tratar este assunto 
neste Jornal; por isso, não mais me referirei a ela, e, se o fiz, foi para mostrar que o cego também pode ser mau e 
para provar quanto é prejudicial a falta de cultura, especialmente entre os cegos. 

Há alguns cegos que se sacrificam abnegadamente por outros, estando sempre dispostos a auxiliar todo o 
empreendimento humanitário e altruísta; por outro lado, muitos há que, constantemente, dão tratos à imaginação 
para projectarem o mal que hão-de fazer. 

O Cego bom, se não pratica mais eficazmente o bem, é porque a sua acção não pode desenvolver-se tanto 
como a das pessoas com vista; o mau, se não dá mais expansão aos seus perversos instintos, é exactamente pelo 
mesmo motivo. 

Deve, pois, educar-se cuidadosamente o Cego, impregnando o seu espírito de ideias sãs, auxiliando--
-lhe o desenvolvimento da actividade no BEM e proporcionando-lhe a prática diária da Caridade, primeiro, 
nas coisas mínimas, depois nas máximas. 

Assim procedendo, o Cego ou, genericamente, o Ser Humano tornar-se-á benquisto na Sociedade, 
será sempre irmãmente auxiliado, em tudo vê a mão da Divina Providência e, como o bem gera o bem, estará 
sempre pronto a Bem Servir a Humanidade. 

(LISBOA, 16 DE ABRIL DE 1938) 
NOTÍCIAS D’ÉVORA, 21. 04. 1938, Pág. 2, J. G. 
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No conjunto embriológico de todas as qualidades e defeitos, que a criança, ao nascer, traz consigo, a 
TEMERIDADE desenvolve-se gradualmente, em proporção mensurável, como instinto da conservação. Se este 
instinto cria nela profundas raízes, a criança, é, de seu natural, medrosa; se, pelo contrário, este não está bem 
radicado, a criança é temerária. 

É a temeridade, embora inconsciente, que incita a criança a pular de um lado para o outro, a saltar de um 
banco para o chão, a subir a uma mesa alta, etc. 

A criança cega desenvolve também esta qualidade, mas, como não vê os obstáculos, está mais sujeita ao 
perigo. À medida que vai recebendo a educação escolar e convivendo com os seus companheiros, vai perdendo 
insensivelmente o medo, tomando, até, parte em brincadeiras perigosas. 

O cego medroso, vive sempre apreensivo consigo próprio, receando tudo e todos, nunca se atrevendo a 
sair desacompanhado para não sofrer qualquer desastre. O corajoso, anda afoitamente, com menos precauções, 
afrontando o perigo sem receio. 

Há Cegos que têm arriscado a sua vida para salvar indivíduos em grave perigo. A Temeridade, assim 
posta à prova, é altamente louvável, porque devemos esforçar-nos por prestar toda a possível assistência ao nosso 
semelhante, mesmo que a nossa vida se perca em seu serviço. 

Houve, há anos, um naufrágio, em que morreram muitas pessoas, e, com dificuldade se procedeu ao sal- 
vamento dos restantes. Um cego e uma senhora idosa, mãe de alguns filhos, estavam no barco sinistrado, sendo 
apenas possível salvar um deles. O cego, cheio de coragem, cedeu o seu lugar, dizendo: 

_“Ninguém tenho no mundo, ao passo que a senhora é ainda necessária aos seus! Salve-se enquanto é tempo! ” 

É preciso adquirirmos uma grande dose de coragem para conseguirmos dominar o instinto da 
conservação, único culpado da cobardia entre os homens. 

Na Ilha da Madeira, onde há precipícios com dezenas e centenas de metros de profundidade, conheci 
alguns cegos que não duvidavam atravessá-los, apesar de ser difícil transitar por eles, porque, quando alguém 
passava, corria o risco de escorregar. 

Só uma grande presença de espírito lhes permitia fazer essa travessia sem vacilar, seguindo o GUIA que, 
por meio de bengala, lhes indicava onde haviam de colocar os pés. 

A temeridade, nestas circunstâncias, toma o nome de imprudência, pois, o cego, não vendo o perigo, 
deve proceder mais cautelosamente. 

Na maioria dos casos, ao dar-se algum desagradável incidente devido à sua imprudência, o Cego passa de 
temerário a medroso, e fica em condições mais desvantajosas que dantes. Em vez de se lembrar que sofreu o 
desastre pela sua irreflexão, pensa que em toda a parte o ameaça o perigo. 

Um dia, um colega meu, indo comigo dar uma volta pelo FUNCHAL que, então, tinha as principais ruas 
em obras, deu uma canelada num automóvel. Sempre que saía comigo, a sua única preocupação era não ir de 
encontro a outro automóvel. De outra vez, ouvimos dizer: 

_.“Tomem cuidado, que está aí a ribeira!” 

Ele ficou com tanto medo de tomar “um banho” na Ribeira, que não mais quis sair comigo. Não obstante, 
sabia perfeitamente que, da água, nos separava um grande muro. 

Outros, que, em Lisboa, atravessavam com relativa tranquilidade a Avenida da Liberdade, deixaram de o 
fazer, porque uma vez se enervaram à passagem de um eléctrico ou de um automóvel. 

Sempre que a temeridade aproveite ao nosso semelhante, ou a nós próprios, é digna de elogio; mas, 
logo que seja utilizada para demonstrações de valentia e coragem, produz quase sempre funestos resultados. 

O cego, necessita, realmente, de coragem, porque, se assim não for, depende sempre de todos, visto não 
se atrever a agir, nem mesmo em seu proveito. 

De todas as lições que a experiência nos dá, devemos tirar, por hábito, o máximo proveito. 
O indivíduo que procede sempre serenamente, também faz sempre um uso conveniente da temeridade; ao 

proceder levianamente, vai ter que arrepender-se do seu irreflectido uso. 
(ÉVORA, 29 DE ABRIL DE 1938) 

NOTÍCIAS D’ÉVORA, 05. 05. 1938, Pág. 2, J. G. 
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Quando um cego conhece um determinado indivíduo pelo som da voz ou dos passos, pelas mãos, pelos 
braços ou pela altura, ou ainda utilizando-se do olfacto, toda a gente se admira extraordinariamente. 

Tenho verificado que alguns têm mais facilidade que outros no reconhecimento das pessoas, pelos modos 
indicados. A razão disso tem passado despercebida aos oftalmologistas e tiflologistas, bem como aos próprios 
cegos; mas, no meu entender, a explicação é fácil. 

Durante muitos anos, pensei também que esta faculdade era um dom excepcional; porém, logo que a 
experiência me mostrou que tudo quanto se produz, em nós e na Natureza, é natural, e que nada há que não tenha 
uma explicação, tentei dar o seu justo valor ao que, até então, julgava sobrenatural. Errada, ou não, eis a conclusão 
a que cheguei e a que me parece mais racional. 

O indivíduo Cego, que é completamente analfabeto, não tem, geralmente, preocupações de ordem 
intelectual; apenas se preocupa com a sua subsistência e, se não é rico, passa uma vida ociosa num asilo ou se 
entrega à mendicidade. Levado pela necessidade que todo o homem tem de se dedicar a alguma coisa, por mais 
fútil que seja, vai insensivelmente treinando a MEMÓRIA, ou o OUVIDO, o TACTO e até mesmo o OLFACTO, 
com o único fim de conhecer as pessoas com quem lida e, até mesmo, por saber que, obtida essa faculdade, é alvo 
do assombro geral. 

Entre os Cegos cultos, a maneira por que geralmente se conhece qualquer pessoa, é pelo som da voz. Há 
casos isolados, em que se conhecem alguns amigos pelas mãos, pelos braços, pela altura ou pelo som dos passos, 
mas isso depende duma aturada convivência, ao passo que os incultos procuram, como poderia dizer-se, “tirar o 
curso de reconhecimento de qualquer indivíduo”. 

No ASILO DE NOSSA SENHORA DA ESPERANÇA, em CASTELO DE VIDE, como os internados 
pouco aprendem, muitos, para passatempo, cultivam esta faculdade, maravilhando os visitantes pelos esplêndidos 
resultados que conseguem obter. Alguns há, que, pelo Olfacto, conhecem quem deles se aproxime, distinguindo 
facilmente o sexo a que pertence, porque segundo dizem, cada pessoa tem o seu aroma particular. O som dos 
passos interessa a outros, e conseguem, com absoluta precisão, conhecer todas as pessoas, por mais que disfarcem o 
modo de andar. 

Há ainda, em menor escala, alguns que se dedicam a cultivar a Memória para fazerem, mentalmente, 
complicadas operações aritméticas. Neste caso está o cego MANUEL MOREIRA que, há três anos, foi alvo dos 
maiores encómios da Imprensa da Capital. Chegou a fazer uma conta de multiplicar com um multiplicando de vinte 
e um algarismos por um multiplicador de treze. 

Qual a vantagem que um indivíduo tem em fazer mentalmente tão grandes contas, se não sabe resolver 
um problema de simples solução?! 

A meu ver, serve apenas para entreter as horas de ócio, porque quem tem preocupações intelectuais, 
morais e materiais, não pode perder tempo na obtenção de coisas inúteis. 

A necessidade aguça o engenho, do mesmo modo que a ociosidade, determina, em alguns 
indivíduos, um certo desenvolvimento de qualquer sentido. 

Se, de facto, esta minha opinião obedece à lógica, não há necessidade de considerar o Cego, como 
saindo da vulgaridade dos outros entes. 

(ÉVORA, 4 DE MAIO DE 1938) 
NOTÍCIAS D’ÉVORA, 12. 05. 1938, Pág. 2, J. G. 
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Entre o Cego Inculto e o Culto, a forma de orientação é muito diferente. Quando digo cego inculto, refiro-
me àquele que não desenvolveu metodicamente o tacto e que é completamente analfabeto; e quando falo no cego 
culto, apenas desejo significar aquele que, numa escola, adquiriu maior ou menor desenvolvimento táctil e fez 
pouco mais que o exame da primária, visto que as escolas portuguesas ainda não facultam aos cegos o conveniente 
ensino literário. 

Na generalidade, o cego inculto, utiliza muito a bengala ou o bordão, tacteando constantemente o terreno 
que pisa. De alguns sei que conhecem bem a sua terra, mas dificilmente se habituam a andar em locais 
desconhecidos. 

Em Lisboa, muitos deles, poucos passos dão, sem tocar com a bengala na parede, mesmo que se torne 
incómoda essa forma de andar, pois quando ela nos fique à esquerda, é aborrecido e caricato fazer com que, com a 
mão direita, a bengala passe por diante de nós, apenas para verificar se estamos, ou não, muito desviados da parede. 

O processo que nós adoptamos para saber isso, é o seguinte: bater levemente com a bengala no chão, ou 
fazer o passo mais pesado; é por este modo que igualmente conhecemos se estamos ou não ao meio da rua, se está 
prestes a terminar um passeio, ou se se encontra aberta ou fechada a porta de casa, onde desejamos entrar. 

O cego inculto, para dar com uma casa, conta as ruas que atravessa, os passeios, as portas e, se for 
necessário, os passos. 

O cego culto, na maioria dos casos, limita-se a escolher um sinal, perto da porta de qualquer casa das suas 
relações. Tudo lhe serve. Numa rua sem passeios, basta-lhe uma pedra descalcetada, ou um buraco no chão, que o 
pé perfeitamente conhece; quando isso não se dê, há sempre uma particularidade na parede, que pode ser áspera ou 
lisa; uma ou duas portas antes, pode ter um algeroz que facilmente se note com o cotovelo; pode haver uma porta, 
sensivelmente estreita ou larga, perto daquela que necessitamos; pode ainda ser a primeira ou a segunda, ao 
começar ou ao acabar um passeio, etc. 

Não há casa nenhuma que, para nós, não tenha um sinal, e, se nem sempre o escolhemos, é por não 
frequentarmos assiduamente esta ou aquela casa. 

No campo ou nas pequenas povoações, o cego inculto prefere muitas vezes andar descalço, para notar, 
com mais facilidade, as particularidades do terreno. Assim, alguns me têm dito, mas parece-me que eu nunca seria 
capaz de me habituar, porque as pedras me “mimoseariam” demasiadamente os pés. 

Entre uns e outros, há cegos que caminham com mais decisão, mas isso não depende só do tacto, mas da 
coragem de cada um. 

A diferença de ORIENTAÇÃO que se encontra nos que foram internados em Escolas, não é devida aos 
professores, porque nas escolas portuguesas, ainda não ensinam o Cego a guiar-se, mas, a meu ver, é devida ao 
contacto com os companheiros, que se estimulam reciprocamente, encorajando os tímidos e aplaudindo os 
corajosos. Enquanto dura a vida colegial, não nos lembra o nosso defeito físico; e, assim como nos dedicamos ao 
estudo como qualquer indivíduo com vista, assim também, como eles, desejamos poder andar sós. 

É verdade que não podemos, absolutamente, dispensar o seu auxílio, porque, sem a sua ajuda, não 
evitaríamos os obstáculos que se nos apresentam nas ruas, mas é já suficiente para nós, passarmos sem a contínua 
companhia de um Guia, que nem sempre poderíamos manter, devido à crise de trabalho e à falta de recursos. 

Como já tenho dito em artigos anteriores, há muitos cegos que receiam circular sozinhos, uns, por se 
amedrontarem com o movimento, outros, por terem o tacto pouco desenvolvido ou por suporem que, quem vê, os 
contempla zombeteiramente. Esses, coitados, não compreendem a educação que receberam, nem sabem encarar a 
vida tal como ela é, pensando que os outros não têm mais preocupações, senão de se reverem nele quando passa. 

Mas … falemos dos CORAJOSOS, porque dos fracos não reza a história! 

(Continua) 
(ÉVORA, 16 DE MAIO DE 1938) 

NOTÍCIAS D’ÉVORA, 19. 05. 1938, Págs.2 e 3, J. G. 
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Quando nos é necessário ir para qualquer cidade, vila ou aldeia, o nosso primeiro cuidado é saber o nome 
da rua e o número da casa onde nos fixamos. 

Ao pretendermos conhecer a terra, perguntamos o nome de todas as ruas por onde passamos e delineamos 
no cérebro uma espécie de mapa topográfico, no qual se apresentam nitidamente as ruas, com as particularidades 
que mais nos interessam: se têm ou não passeios, se são largas ou estreitas, etc. As casas não figuram nessa espécie 
de mapa, por nos ser impossível precisar-lhes a estrutura. Há, contudo, algumas, que gravamos nesse mapa, mas, na 
maior parte dos casos, é o interior da casa que nele desenhamos e não o exterior. 

No reconhecimento que desejamos fazer de qualquer terra, a nossa atenção concentra-se especialmente na 
parte central, donde partem as artérias para quase todas as direcções. Conhecido o centro, em breve nos 
familiarizamos facilmente com o resto. 

Há quem suponha (e não poucas vezes o tenho ouvido dizer), que nós contamos os passos quando 
queremos ir a qualquer parte… Essa opinião é ilógica, como facilmente se prova. 

Como poderíamos contar os passos numa cidade onde tivéssemos uma vida activa que nos obrigasse a 
circular incessantemente, de um lado para o outro? Milhares de passos, não são apenas nove ou dez. Para não ser 
possível qualquer engano, teríamos que medi-los rigorosamente, tarefa que não nos convidaria à ociosidade, pois 
desperdiçaríamos muito tempo numa contagem improfícua e absurda!! 

Tomemos, para exemplo, a distância que vai das PORTAS DA ALAGOA À ESTAÇÃO DE CAMINHO DE 
FERRO: calculando o número de passos, o que é muito difícil… Suponhamos que … são vinte mil. 

Como poderíamos nós contá-los, se, nesse percurso, tantas coisas nos distraem? Um amigo cumprimenta-
nos; um indivíduo desvia-nos de um escadote, de um caixote ou de qualquer outro obstáculo que se encontre num 
passeio. Ao atravessarmos uma rua, um automóvel ou uma carroça, 123 em andamento, faz-nos andar mais devagar 
ou mais depressa, segundo o seu afastamento ou proximidade… 

Com estas dificuldades, seria possível a algum cego que circulasse só, contar tantos passos sem o mais 
leve engano? Está visto que não! 

Há muita gente que se admira de conhecermos as ruas, o que, afinal, é muito simples. Assim como não há 
casa que, para nós, não tenha um sinal, também não há rua que, para nós, não tenha uma particularidade, que as 
distinga umas das outras. 

As ruas fornecem-nos bastantes dados para o seu reconhecimento: umas são rectas ou curvilíneas; outras 
são verticais ou transversais; umas têm passeios, outras não; estes, por sua vez, podem ser largos ou estreitos, 
compridos ou curtos, particularidade esta que também nos interessa na fixação das ruas. O chão destas pode ser 
regular ou irregular, calcetado ou alcatroado, etc. Ajuda-nos também bastante a precaução que, de principio 
tomamos, de desejar saber os seus nomes e, igualmente, imenso nos auxilia saber se o movimento de veículos é 
ascendente ou descendente, etc. 

Muito mais teria a dizer sobre a Psicologia Experiencial do Cego, se possuísse conhecimentos para expor 
convenientemente o assunto. Como, porém, tal não sucede, vou dar por terminada a pequena série de ONZE 
ARTIGOS que escrevi neste jornal, não para demonstrações de literato, porque o não sou, mas para provar que o 
Cego não é um ente privilegiado, mas sim um ente igual aos outros, moral e intelectualmente falando. 

(LISBOA, 7 DE JUNHO DE 1938) 
(NOTÍCIAS D’ÉVORA, 11. 06. 1938, Pág. 2, J.G.) 

 
123 Recorde-se que Joaquim Guerrinha escreve este Artigo em 1938 e se reporta a Évora, uma cidade da província. 
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D E F I N I Ç Ã O  D E  C O N T E Ú D O S  

Tal como na Segunda Parte, todos os trabalhos seleccionados para esta Terceira Parte se prendem com 
matéria tiflológica. (À excepção do Ensaio sobre a LIBERDADE que, não sendo de natureza poética, só aqui podia 
ser incluído, mas que, por ora, não nos merece comentários). 

Propositadamente os separei, ainda que reconheça, da análise atenta que a todos fiz, um fio condutor entre 
eles, que permite estabelecer relações de simetria, de continuidade ou, simplesmente, captar uma outra perspectiva 
sobre a mesma temática. 

Contudo, com esta divisão, quis marcar claramente uma diferença: 

▪ Na 2ª Parte – Artigos publicados na Imprensa da época – 1936 e 1938; 

▪ Na 3ª Parte – trinta anos mais tarde – trabalhos nunca publicados até à presente data, 
INÉDITOS, ainda que deles tivesse sido feita alguma publicidade, porque uns, apresentados a 
Concurso em JOGOS FLORAIS; outros, CONFERÊNCIAS, ENTREVISTAS, PALESTRAS e 
MESAS REDONDAS, associados a momentos de destaque: Simpósio sobre a Cegueira; 23º 
Aniversário da Liga de Cegos “João de Deus, debates sobre REABILITAÇÃO e EMPREGO, 
etc. 

Assim, esta Terceira Parte ficará recheada com os seguintes documentos: 

I – TRABALHOS apresentados nos PRIMEIROS JOGOS FLORAIS da ASSOCIAÇÃO DE BENEFICÊNCIA “LOUIS 
BRAILLE” – 1968: 

 1. HISTÓRIA GERAL DA ASSOCIAÇÃO DE BENEFICÊNCIA “LOUIS BRAILLE” DESDE A SUA  
FUNDAÇÃO - 2º PRÉMIO - 

2. REGULAMENTO PROVISÓRIO DA CAIXA DE AUXÍLIO 
3. ENSAIO SOBRE A PROBLEMÁTICA DOS CEGOS - 2º PRÉMIO - 

II – CONFERÊNCIA feita por JOAQUIM GUERRINHA a 7 de Dezembro de 1969 no SIMPÓSIO sobre “O 
PROBLEMA DA CEGUEIRA” que decorreu no Ateneu Comercial de Lisboa, de 6 a 8 de Dezembro do referido 
ano, subordinada ao tema: “O PAPEL DAS ASSOCIAÇÕES E A ACÇÃO DAS ESCOLAS” 

 

O TEXTO QUE SE TRANSCREVE FOI EXTRAÍDO DE GRAVAÇÃO 
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III – ENTREVISTAS E MESAS REDONDAS 

1. ENTREVISTA feita a JOAQUIM GUERRINHA pelo 124 Padre Jesuíta Abílio Martins, após a 
morte de AUGUSTO COELHO, DIRECTOR DO SEXTETO DE ARTISTAS CEGOS DA EMISSORA 
NACIONAL, noticiada em 12 de Novembro de 1970. 

 
 

2. MESA REDONDA 125 organizada pela Revista OBSERVADOR, Nº 27 de 20 de Agosto de 1971 – 
“NEM TUDO É ESPERANÇA” – onde vários cegos, com funções de responsabilidade e, quase todos ligados à 
LIGA DE CEGOS “JOÃO DE DEUS”, tomaram a palavra. 

IV – PALESTRA “BRANCO RODRIGUES E A SUA OBRA” por JOAQUIM GUERRINHA, pronunciada 
pelo Autor no dia 23 de Julho de 1974 na Sessão Solene comemorativa do 23º Aniversário da LIGA DE CEGOS 
“JOÃO DE DEUS”. 

 

V – ARTIGO sobre a “LIBERDADE”, apresentado a concurso para os JOGOS FLORAIS DA BIBLIOTECA 
NACIONAL DE LISBOA, Setembro/Outubro de 1974. 

 
124 Colaborador da Revista Brotéria e organizador do C.C.C. – Centro Cultural dos Cegos – FONOTECA com mais de 3000 

Bobines. 
125 Único trabalho desta Terceira Parte que não é inédito, uma vez que foi publicitado na Revista citada. 

O TEXTO QUE SE TRANSCREVE FOI EXTRAÍDO DE GRAVAÇÃO 

TEXTO TRANSCRITO A PARTIR DO ORIGINAL EM “BRAILLE” 
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Os trabalhos incluídos nesta Parte, são um reflexo daquela faceta de JOAQUIM GUERRINHA, homem 
pleno de Vida Associativa, por ela absorvido quase integralmente, numa dinâmica sem restrições. 

Os três primeiros trabalhos foram apresentados a Concurso nos Primeiros Jogos Florais da A.B.L.B. em 
1968 e, por isso, assinados com pseudónimos. Obteve dois prémios. 

O JÚRI, para a apreciação dos 85 trabalhos concorrentes, foi constituído “pelo dramaturgo Bernardo 
Santareno, como Presidente, pela Poetisa Maria do Céu Ricardo, pela escritora Maria Lúcia Silva Rosa e por dois elementos 
da Direcção da Associação” 

DIÁRIO POPULAR, 15. 12. 1968, Pág. 15 

. A “HISTÓRIA GERAL”, inserida na MODALIDADE ARTIGO, como o próprio nome indica, é um 
relato circunstanciado – quanto a sua memória lho permita, pois há um grande défice de apoio documental – da 
fundação da ASSOCIAÇÃO, dos seus objectivos, das lutas pela sobrevivência e pela afirmação dos Cegos, numa 
Sociedade desinformada e hostil, das lutas internas e dos primeiros passos para a formação de uma nova 
Colectividade que daquela nasceu, a LIGA DE CEGOS “JOÃO DE DEUS”. 

“É muito difícil comprovar muitas afirmações por carência de dados.(…) 
Sujeito a tais limitações, decidi valer-me quase exclusivamente da memória” 

“HISTÓRIA GERAL DA A.B.L.B. DESDE A SUA FUNDAÇÃO”, 1968 
UM AMIGO / JOAQUIM GUERRINHA 

Há um nexo de grande proximidade entre esta HISTÓRIA GERAL e a CONFERÊNCIA que JOAQUIM 
GUERRINHA pronuncia, no ano seguinte “O PAPEL DAS ASSOCIAÇÕES E A ACÇÃO DAS ESCOLAS”, 
no SIMPÓSIO “SOBRE O PROBLEMA DA CEGUEIRA”. 

Não é de estranhar encontrarmos tal similitude nos dois trabalhos, por três razões muito objectivas e 
lineares: 

▪ Joaquim Guerrinha, nos seus trabalhos, faz sempre uma abordagem histórico-evolutiva sobre o 
longo e penoso percurso dos cegos até ao nosso tempo, isto é, faz uma síntese informativa dessa marcha lenta da 
integração do Cego na Sociedade; 

▪ O público receptor não é o mesmo: 

→ Para os Jogos Florais há um Júri que premeia ou elimina e, o Trabalho apurado, entrará na Biblioteca 
da A.B.L.B. para leitura futura de alguns interessados; 

→ Para o Simpósio há um auditório enorme no Ateneu Comercial de Lisboa que ouve, que comenta, que 
se inflama, que interpela, que aplaude. 

▪ O tema da Conferência no ATENEU remete, obviamente, para a acção interventora e benefi- 
cente da A.B.L.B., única entidade que, ao tempo, apoiava as pessoas cegas. 

Por ser demais evidente, dispensam-se aqui as palavras que nos permitam descobrir as afinidades entre 
estes conteúdos e os Artigos publicados na Segunda Parte “OS CEGOS ATRAVÉS DOS TEMPOS”. 

. Já numa linha mais moderna, que toca pontos cruciais na vida das pessoas  CEGAS  –  EDUCAÇÃO, 
REABILITAÇÃO e EMPREGO – temos a MESA REDONDA promovida pelo OBSERVADOR, onde Joaquim 
Guerrinha, nos seus desgastados 58 anos, reflecte fisicamente o cansaço de um homem que sempre lutou pela causa 
dos Cegos, mas que continua a não dar tréguas àqueles que, ocupando cargos dirigentes, mais pretendem servir-se 
do que servir. 

Há alguns pontos comuns entre a temática desta Mesa Redonda e a Conferência que pronunciou no 
Simpósio, em 7.de Dezembro de1969. 
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. O “REGULAMENTO PROVISÓRIO DA CAIXA DE AUXÍLIO” é um documento simples, que 
cumpre a mera função informativa. 

. O “ENSAIO SOBRE A PROBLEMÁTICA DOS CEGOS”, integrado nos Jogos Florais, na 
MODALIDADE ENSAIO, de extrema actualidade, faz o enfoque no triângulo “FAMÍLIA/ESCOLA/MEIO”, para 
que a criança cega possa, mais facilmente, atingir “performances”126 intelectuais e psíquicas. 

Está intimamente relacionado com os trabalhos relativos à Psicologia Experiencial da Pessoa Cega (Ver 
Segunda Parte), sobre os quais já foram tecidos suficientes comentários. 

. A “BIOGRAFIA DE BRANCO RODRIGUES”, que Joaquim Guerrinha preparou para o 23º 
Aniversário da LIGA DE CEGOS “JOÃO DE DEUS”, um ano e meio antes de falecer, complementa a informação 
dada no 15º Artigo da Série “Os Cegos Através dos Tempos”(Segunda Parte), sobre a filantrópica intervenção 
daquele grande tiflologista. 

. O Artigo sobre a “LIBERDADE” integrou-se na Modalidade D – JORNALISMO, com três vertentes: 
ARTIGO/COMENTÁRIO/REPORTAGEM, assim consagrada no Regulamento dos JOGOS FLORAIS DA 
BIBLIOTECA NACIONAL DE LISBOA, 1974. 

Joaquim Guerrinha obteve o TERCEIRO PRÉMIO, no valor pecuniário de 1000$00. 127 

(PONTO E SOM, Nº4 
BOLETIM TRIMESTRAL DO SERVIÇO PARA CEGOS DA BIBLIOTECA NACIONAL DE LISBOA 

RELATIVO AO ÚLTIMO TRIMESTRE DE 1974, JANEIRO DE 1975, VOLUME 1, LISBOA) 

Este pequeno Artigo foi inspirado no movimento histórico e revolucionário do 25 de Abril, volvidos que 
eram cinco meses, pelo que Joaquim Guerrinha o intitulou de “LIBERDADE”. 

Centra-se na expectativa das liberdades democráticas anunciadas e faz uma análise conceptual ao termo 
“Liberdade”, definindo-o por oposição: 

→ Primeiro, num confronto nacional próximo/passado: “o regime fascista que, durante 48 anos, tiranizou 
o povo” e lhe cerceou totalmente a liberdade; 

→ Depois, folheando a breves traços a História da Humanidade, numa síntese magnífica eivada de um 
raciocínio lógico, desde a Pré-História – com o Homem das Cavernas e das primeiras Tribos – aos nossos dias, com 
passagem pela Civilização Romana, de cunho imperial; pela História da Idade Média com a “Santa Inquisição”; 
pela Revolução Francesa e os Regimes Ditatoriais - Hitler e o Nazismo; pelo Regime Fascista que esmagou o Povo 
Chileno… 

Joaquim Guerrinha regressa ao conceito de “Liberdade”, traduzido teoricamente pela “Revolução dos 
Cravos” e, para que o mesmo se consubstancie, na prática, considera que se deve “aguardar pacientemente o tempo 
indispensável à consolidação das liberdades democráticas”. 

 
126 desempenhos 
127 O Júri escolhido para apreciar e classificar os trabalhos, foi constituído pelo Dr. David Mourão Ferreira (Presidente), pela 

Drª Maria Luísa Sobral Mendes (Representante do Liceu Passos Manuel) e pela Drª Maria de Lurdes Lopes de Gusmão, 

(Representante do Liceu Maria Amália Vaz de Carvalho). 
PONTO E SOM, Nº 4 
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11..  HHIISSTTÓÓRRIIAA  GGEERRAALL  DDAA  AASSSSOOCCIIAAÇÇÃÃOO  DDEE  BBEENNEEFFIICCÊÊNNCCIIAA  

““LLOOUUIISS  BBRRAAIILLLLEE””  DDEESSDDEE  AA  SSUUAA  FFUUNNDDAAÇÇÃÃOO  

PPRRÓÓLLOOGGOO  

Ao pretender elaborar os planos para a apresentação deste complexo trabalho, deparei com inevitáveis 
dificuldades de variadíssima ordem, de entre as quais posso destacar as seguintes: 

a) - Dificuldades de ordem intelecto-literária; 
b) - Dificuldades de ordem moral; 
c) - Dificuldades de ordem competitiva; 
d) - Dificuldades de ordem comprovativa; 
e) - Dificuldades de ordem estrutural. 

A estes obstáculos, que muito contribuíram para retardar o início deste trabalho, vou fazer umas ligeiras 
referências, a fim de que se compreenda claramente a orientação seguida para esta monografia que, destituída de 
valor literário, terá, pelo menos, a virtude de fornecer informações aos estudiosos do meio associativo. 

a) - Dificuldades de ordem intelecto-literária 

Se aludo à natureza destas dificuldades, é simplesmente para que os leitores (se os tiver) possam ajuizar 
da grande preocupação que para mim constituíram, tanto mais que a minha actividade no campo literário (se assim 
se pode chamar), limitou-se, em tempos idos, à publicação de vários artigos em diversos jornais e algumas palestras 
em postos radiofónicos, que pouco ou nada poderiam abonar em meu favor, tendo apenas algum significado, graças 
aos felizes resultados colhidos pelas iniciativas então tomadas. 

Como, porém, se não tratava de exigir uma obra-prima para os "Primeiros Jogos Florais" da Associação 
de Beneficência "Louis Braille", decidi prestar-lhes o meu modestíssimo contributo, certo de que, possivelmente, 
conseguirei dar um pouco de conhecimento sobre várias questões ignoradas pela esmagadora maioria dos sócios da 
colectividade. 

Com este propósito, pus termo às hesitações e lancei mãos à obra, desejando sinceramente que ela possa 
ser amistosamente acolhida por todos. 
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b) - Dificuldades de ordem moral 

Como é óbvio, dão-se, nas associações de qualquer género, certos casos extremamente delicados, a que 
nem sempre convém dar publicidade. Quando melindrosos acontecimentos são divulgados de ânimo leve, os 
apreciadores de escândalos associativos ficam satisfeitos, não tanto pelo entretenimento que lhes proporciona a 
crítica e a censura, como por falta absoluta de noção das responsabilidades, enquanto que os verdadeiros defensores 
dos interesses colectivos ficam preocupados com o aspecto, agradável ou desagradável, que as coisas possam 
tomar. 

Não é, de modo algum, intenção minha, servir aqueles que estão sempre dispostos a ver o argueiro no 
olho dos outros sem reparar na trave do seu, mas não é possível passar em claro, factos que originaram graves 
crises colectivas. 

Como, felizmente, o carácter geral desta obra (que, por isso, tem a designação de "História Geral"), não 
justifica implicâncias em particularidades desnecessárias, que só a desprestigiariam, abordarei esses casos sem me 
arvorar em juiz sensor, uma vez que fazer um pouco de história, não significa defender ou condenar causas, a que 
invulgares ocorrências deram origem. 

Se é certo que houve, infelizmente, muitos que, em benefício próprio, prejudicaram a Associação, 
também não é menos verdadeiro que alguns já saldaram suas contas neste vale de lágrimas e repousam além-
túmulo, enquanto que outros, ainda vivos, enveredaram pelo caminho da regeneração, não sendo lícito ocasionar-
lhes dissabores, em trabalhos deste género. 

Em obediência a estes propósitos, desapareceram os meus escrúpulos de ordem moral. 

c) - Dificuldades de ordem competitiva 

O aspecto mais desagradável dos concursos competitivos, reside justamente no espírito de competição 
que os caracteriza, que enche, por um lado, de satisfação, os felizes premiados, reduzindo a nada o trabalho dos 
menos dotados, sem que isso implique menor esforço. 

Ser ou não ser bem sucedido, eis a questão! 
Embora o contrário pareça, este género de Jogos Florais não tem a virtude de atrair grande número de 

concorrentes, visto que, além do tempo que se perde e do esforço exigido para esta natureza de trabalhos, há a 
considerar a sua valorização ou desvalorização, expectativa angustiante para os que almejam guindar-se à primeira 
posição, justa compensação da árdua tarefa a que, com tanto afã, se votaram. 

Este pensamento é o suficiente para impedir o aparecimento de grande número de produções, o que 
facilmente se justifica: hoje em dia, o tempo é preciosíssimo e vale muito dinheiro, sendo, por conseguinte, 
desculpável a abstenção de indivíduos que reúnem excepcionais condições para saírem vitoriosos destas lides 
intelectuais. 

Sucede, contudo, que nem sempre o valor dos prémios é compensador e daí resulta a indiferença desses 
que, tendo garantido êxito, não arriscam os seus créditos por pouco, o que, em boa verdade, se não pode levar a 
mal. 

Não pertenço ao número dos que, antecipadamente têm assegurado o triunfo, mas tive a felicidade de ser 
devidamente informado por quem conhecia perfeitamente os assuntos a desenvolver. Embora dificilmente, 
candidatei-me, não tanto impelido por instintos competitivos, como pela esperança de prestar um serviço útil. 

Sentir-me-ei imensamente feliz, se este objectivo for atingido, lógica aspiração de quem se dedica 
verdadeiramente a qualquer ideal. 

d) - Dificuldades de ordem comprovativa 

É muito difícil comprovar muitas afirmações por carência de dados, visto que nunca houve o cuidado de 
levar ao conhecimento do público a titânica luta travada pelos heróicos fundadores da Associação. 

Seria justo que então se historiasse a origem da primeira Associação Portuguesa de Cegos deste século, 
assinalando, com a maior evidência, o gigantesco esforço dos briosos CEGOS que quase completamente 
desacompanhados, conseguiram triunfar tão brilhantemente que, se pudessem voltar das campas onde repousam, 
ficariam boquiabertos, ante a contemplação das extraordinárias proporções atingidas pela grandiosa obra, 
inicialmente sua. 

Se as Actas das reuniões dos diversos Corpos Gerentes fossem dignas de crédito, constituiriam  preciosa 
fonte de informações; porém, por motivos a que oportunamente me referirei, durante muitos anos, as actas das 
reuniões de Direcção não foram elaboradas pelos Secretários, mas sim por um indivíduo que, pretextando dispor de 
mais tempo livre, se encarregava da sua redacção, escrita e leitura, sempre que não faltasse às reuniões. 
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Estão, portanto, de parabéns os actuais dirigentes, pela interessante iniciativa de promoverem a realização 
dos Jogos Florais, por ser a primeira tentativa séria, feita no sentido de, através da «História Geral da Associação de 
Beneficência ‘Louis Braille’ desde a sua Fundação», demonstrar as capacidades criadoras e organizadoras dos 
indivíduos Cegos, ignoradas quase completamente. 

e) - Dificuldades de ordem estrutural 

Não foi empresa muito fácil a estruturação desta obra, quanto é certo que, para a sua conscienciosa 
elaboração, se lutou com a escassez de tempo para consulta de documentos que, para mais, pouca ou nenhuma luz 
lançariam sobre o assunto. 

Sujeito a tais limitações, decidi valer-me quase exclusivamente da memória e de informações orais 
prestadas por conhecedores perfeitos da questão. 

Para melhor compreensão da matéria, dividia-a em doze CAPÍTULOS, reportando-se os dois primeiros a 
acontecimentos anteriores à data da fundação da Associação e os restantes, a outras tantas fases de influência 
decisiva na evolução da Colectividade. 

Pelos motivos expostos nas referências às “dificuldades de ordem comprovativa,” não aludi a nenhuma 
acta de qualquer Direcção, nem mesmo às primeiras que, quanto mais não fosse, eram sinceras. 

Alguém, cujo nome não vem para o caso, em conversa íntima, me manifestou a sua repugnância pela 
maneira insólita como desapareceram documentos importantes no período em que, na Associação, imperou uma 
Comissão Administrativa, de bem triste memória, presidida pelo Sr. João Teotónio Vieira Alves. A falta dessa 
documentação prejudicou indubitavelmente o bom êxito desta simpática iniciativa. 

Ao classificar de "triste memória" o período em que a colectividade suportou a gerência duma Comissão 
Administrativa, não pretendo significar, de modo algum, que ela tivesse faltado ao cumprimento dos seus deveres, 
mas tão-somente lamentar o facto da sua existência, por representar, só por isso mesmo, uma crise grave no meio 
associativo. 

Às dificuldades que acabo de apresentar, sucintamente resumidas, acresceram ainda os não menos 
complicados factores de tempo, dinheiro despendido, meio ambiente e, porque não dizê-lo, até mesmo a imperiosa 
necessidade de apresentar o trabalho dactilografado em triplicado, o que não é tão fácil, como à primeira vista 
poderá parecer. 

A exigência de um exemplar em Braille, foi uma ideia infeliz, uma vez que nem todos os que reúnem 
condições de bons candidatos a este concurso, dominam convenientemente o sistema Braille; assim sendo, um 
pedido que se fizesse à Direcção da entidade promotora do concurso, para indicar um especialista em estenografia 
Braille que se incumbisse de transcrever o trabalho ou trabalhos, representaria uma impossibilidade flagrante de 
conservar o anonimato do produtor. 

Não obstante esta leve falta, que não posso considerar intencional, esta iniciativa será sempre digna dos 
mais encomiásticos aplausos por parte de todos os cegos, quer sejam sócios quer não, quer se candidatem ao 
concurso, ou se limitem ao papel de simples espectadores. 

Dadas estas explicações preambulares que, segundo os meus pontos de vista, eram indispensáveis, vou 
entrar no assunto, esperando, repito uma vez mais, que possa ser proveitoso para todos. 

Lisboa, 15 de Setembro de 1968 
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OORRIIGGEEMM  DDOO  CCOOMMPPLLEEXXOO  DDEE  IINNFFEERRIIOORRIIDDAADDEE  EENNTTRREE  OOSS  CCEEGGOOSS  

O fatal destino não pesava apenas sobre os cegos portugueses: era um mal generalizado por todo o 
Universo. 

Apesar de terem decorrido várias centenas de milénios após a eclosão do fenómeno da Criação, ainda 
hoje o Cego se não conseguiu libertar totalmente do complexo de inferioridade criado à sua volta por imposição 
geral, tanto mais agravada, quanto mais o colocavam em deprimente situação certos códigos legislativos de vários 
Estados da Antiguidade. 

É impossível enumerar aqui tudo quanto foi feito para “auxiliar” os Cegos (auxílio que os reduzia à 
mísera condição de seres inúteis, abaixo da escala animal), mas abordarei alguns casos que ilustram bem, tal estado 
de coisas. 

Na Cidade Estado de Esparta, se alguma criança nascia cega ou com qualquer defeito físico, a Gerúsia 
condenava-a à morte, sendo precipitada do alto do Taigeto. 

Nas cidades gregas, os Cegos gozavam da prerrogativa de cantar os poemas dos grandes poetas. Assim se 
confundem na tradição lendária, como mendigos cegos ou poetas imortais, Homero e Hesíodo. 

O célebre código do famoso legislador Hindu, Manu, proibia aos Cegos o direito de hereditariedade, por 
não serem, já nesse tempo, considerados em condições de administrar os seus bens, sendo-lhes apenas permitido 
viver da caridade pública. 

A legislação hebraica estabelecia que "nada se deveria pôr diante dos Cegos que os fizesse cair". 
Estas referências são prova mais do que suficiente para se compreender a origem da posição degradante a 

que os Cegos ficaram reduzidos, da qual, salvo raríssimas excepções, nem os privilegiados da fortuna se 
conseguiam abstrair. 

Da legislação romana, origem dos modernos códigos legislativos das legislações europeias, nada consta a 
respeito de Cegos. 

O primeiro Asilo para os Cegos de que há notícia, foi fundado por S. Basílio, Bispo da Igreja Grega, no 
século IV. Pouco ou nada se sabe dessa Instituição de caridade, supondo-se que a sua duração não ultrapassasse 
muito a data da morte do fundador. 

No século XIII, o último rei cruzado, S. Luís (Luís IX de França), fundou em Paris "L'hospice des quinze 
vingts", onde, como o nome indica, trezentos cegos encontravam e encontram abrigo. 

Fora esta iniciativa, prova evidente da bondade de um santo monarca. Mais de cinco séculos decorreram 
sem que nada se fizesse em favor dos Cegos, não só em França como em toda a Europa. 

Por singular coincidência, em 1774, com o advento do desditoso rei Luís XVI de França, surge a primeira 
manifestação de interesse pela causa tiflófila, por parte daquele que viria a ser o primeiro e, quanto a mim, o mais 
notável tiflologista de todos os tempos: VALENTIN HAÜY. 

Gostosamente me ocuparia da sua acção educadora, se o não impedissem os condicionamentos desta 
obra; bastará dizer que, devido às escolas que fundou para o ensino de Cegos, Haüy possibilitou o aparecimento de 
LOUIS BRAILLE que, pela genial idealização do seu sistema de Leitura e de Escrita para cegos, transformou em 
realidade palpável a iniciativa de Haüy, o que levou os franceses a declarar: “Haüy criou Braille e Braille 
completou Haüy”. 

Muito haveria a dizer sobre o que se fez nos vários países a respeito de cegos, mas isso é matéria para 
uma obra de natureza diferente, pelo que somos forçados a encerrar, neste capítulo, todas as referências ao modo 
como os Cegos eram considerados nas demais nações, para nos cingirmos ao que entre nós se passou e passa. 

Do exposto, se ficou a compreender o motivo por que se tem, geralmente, o indivíduo Cego numa tão 
humilhante concepção.
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No decurso da história de Portugal, como em toda a parte, os Cegos foram postos à margem da 
Sociedade, que se limitava a socorrê-los com esmolas, já que não podia nem sabia modificar-lhes as condições de 
vida, por forma a desenvolver-lhes as faculdades intelectuais.  

O século XVI, com as ideias da Renascença, foi o período em que se notabilizou um Cego, pela primeira 
vez no nosso país, no cultivo da Arte Teatral. 

Natural da Ilha da Madeira, BALTASAR DIAS, apesar de cego e mendigo, compôs grande número de 
Autos, à imitação do género Vicentino, que alcançaram justa fama. 

As suas produções, que, propriamente ele vendia pelas ruas, foram geralmente conhecidas pela 
designação de "Comédias de Cordel". 

Por essa ocasião, fundou-se em Lisboa uma Associação de Cegos, o que era verdadeiramente 
extraordinário para a época. Destinava-se a defender os interesses dos Cegos que se dedicavam à venda de folhetos, 
das generalizadas comédias de cordel, bem como de diversos artigos de quinquilharia e bijutaria. 

Esta Associação ainda obteve alguns privilégios régios mas, como não podia deixar de ser, não conseguiu 
subsistir por muito tempo, dado que os interessados eram analfabetos, o que não lhes permitia dirigi-la 
convenientemente, ao mesmo tempo que lhes faltavam os meios de propaganda de que actualmente se dispõe. 

A crítica situação em que se debatiam os Cegos, continuou insolúvel. 
Em 1823, D. João VI fundou em Lisboa o "Instituto Real dos Jovens Cegos e Surdos-Mudos", que 

mereceu posteriormente a melhor atenção da infanta D. Isabel Maria, sua filha, que contratou um professor sueco 
para o ensino dos surdos-mudos, enquanto que aos cegos se não ligou importância, em virtude da falta de 
professores. 

O Sistema Braille ainda não era conhecido fora das fronteiras da França, onde, para maior infelicidade, 
era furiosamente atacado pelos professores do "Instituto Real dos Meninos Cegos" de Paris, que não viam com 
bons olhos a eventualidade dos seus alunos se subtraírem à sua antiquada maneira de ensinar, preferindo o processo 
novo que lhes abria mais amplos horizontes, às suas aspirações de carácter intelectual. 

Por inúmeras e graves crises políticas, esta Instituição desapareceu, sendo transferidos os seus internados 
para a Casa Pia. 

À volta do ano de 1870, o imortal poeta JOÃO DE DEUS, que tanta dedicação manifestava pelas 
crianças, mandou vir de Paris os primeiros livros impressos em Braille, começando, desde logo, a ensinar alguns 
cegos a ler e a escrever. 

A Fundação da Associação "Valentin Haüy" de Paris, em 1883, por um grupo de Cegos, à frente dos 
quais se destacava MAURICE DE LA SISERANNE vem contribuir, embora indirectamente, para uma relativa 
melhoria da situação dos cegos no nosso país, visto que essa prestigiosa Associação, tentando colocar cegos 
devidamente habilitados, conseguiu que D. Luís I de Portugal contratasse LÉON JAMET, como organista da 
Capela Real. 

Graças ao meio social que o cercava, Léon Jamet teve oportunidade para aconselhar as principais 
individualidades que, em 1888, fundaram em Lisboa a "Associação Promotora de Ensino dos Cegos", de que 
derivou, no ano seguinte, o "Asilo Escola António Feliciano de Castilho". Este Instituto é uma homenagem ao 
grande cultor da Literatura que, com efeito, ele foi, mas injustificada, quanto a mim, uma vez que os Cegos nada 
lhe devem. 

Entre os principais fundadores desta Instituição, merecem especial referência MADAME SIGAUD 
SOUTO, Irmã da professora cega brasileira Adélia Sigaud, que ficou deveras impressionada ao contactar com um 
casal, em precárias circunstâncias, para prover à alimentação de doze filhos, seis dos quais eram cegos. 

Os seus esforços foram secundados pela DUQUESA DE PALMELA, por MADAME FRONDONI DE 
LACOMBE, pelo dramaturgo FERNANDO PALHA, pelo Presidente do Município Lisboeta OSÓRIO 
CABRAL, e ainda por JOSÉ CÂNDIDO BRANCO RODRIGUES, JOÃO DE DEUS, GUILHERME 
MATOSO DA FONSECA, etc. 
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Depois de várias crises graves vencidas pela invulgar criatividade de Branco Rodrigues, como activo e 
inteligente propagandista que era, o Asilo Escola entrou na fase de consolidação, graças ao auxílio dispensado por 
milhares de subscritores de todo o país. 

Em 1893, surgindo algumas desinteligências entre elementos directivos, Branco Rodrigues e João de 
Deus afastaram-se, iniciando ambos novos projectos a favor da causa tiflófila. 

Infelizmente, por divergência de pontos de vista sobre a adopção do método de Leitura e Escrita, os dois 
amigos e colaboradores separaram-se, passando a trabalhar isoladamente. 

Depois da memorável consagração nacional a João de Deus, não só como poeta lírico por excelência, 
como pela abnegação com que sempre trabalhou em prole das crianças, Branco Rodrigues pôs a «Cartilha 
Maternal» de parte, para só considerar o seu método. 

Em 1896 fundou as «Oficinas para Cegos» no Asilo de Cegos «Nossa Senhora da Esperança» de Castelo 
de Vide, que manteve alguns anos com o produto da venda do «Jornal dos Cegos», que publicou em Lisboa, sem 
qualquer regularidade, é certo, mas que não deixou de ser a primeira publicação sobre Cegos em Portugal. 

Insistiu com as instâncias oficiais para a aprovação da fundação dum «Instituto Nacional para Cegos», 
mas vendo que a aprovação do seu pedido não passava de promessas, fundou em Lisboa, no ano de 1900, o 
Instituto de Cegos Branco Rodrigues» que, depois de sucessivas transferências, se fixou definitivamente em S. João 
do Estoril, no ano de 1913, em edifício próprio, situado num terreno exclusivamente doado para esse fim, por um 
benemérito. 

Em 1903, seguindo o seu programa de realizações, Branco Rodrigues fundou no Porto um outro Instituto, 
que teve inicialmente o seu nome e que hoje é o Instituto «S. Manuel»; foi entregue em 1912 à Santa Casa da 
Misericórdia dessa cidade, quando resolveu dedicar-se de alma e coração à gerência da sua Instituição em S. João 
do Estoril, que só abandonou quando a morte o surpreendeu, no dia 18 de Outubro de 1926, dia do seu sexagésimo 
oitavo aniversário. 

É por demais conhecida a acção educadora destes Estabelecimentos de Ensino para Cegos, pelo que não 
deverei demorar-me em considerações supérfluas sobre o seu funcionamento. As alusões à sua fundação, serviram 
simplesmente para reflectir sobre o que, em favor dos Cegos, se fizera entre nós. 
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Se é certo que as três Escolas de Cegos existentes no nosso país, para justificar a razão de ser da sua 
continuidade, se não poupavam a esforços para proporcionar aos internados uma cultura musical tão completa 
quanto o permitiam as suas tendências, também não era menos certo que, fora da esfera de acção do ambiente 
escolar, nada faziam de importante para melhorar as suas condições de vida, por mais miseráveis que fossem. 

É que, saídos das Escolas, os cegos, inexperientes e sem amparo, eram constrangidos a valerem-se apenas 
da mendicidade, tendo ainda maiores razões para lastimar a sua sorte, do que os seus companheiros de infortúnio 
que, esmolando sempre o pão de todos os dias, não tinham despertado as suas faculdades intelectuais. 

Conhecedores das dificuldades que tinham de enfrentar, os cegos preferiam continuar indefinidamente 
nas Escolas, porque, embora vivendo numa situação pouco agradável, era, contudo, menos vexatória que a vida em 
liberdade, mas a dependência tornava-se mais humilhante ainda. 

Infelizmente, porém, os dirigentes das Instituições nem sempre mostravam sentir os momentosos 
problemas com que se defrontariam os seus pupilos e, por qualquer ninharia, nada lhes custava expulsá-los, não 
tendo a mais leve consideração por eles. 

Assim sucedeu no Instituto Branco Rodrigues, pelos meados de Janeiro de 1925. 
Tendo-se verificado, ao servirem o pequeno-almoço, que o café fora temperado com sal, os alunos mais 

velhos protestaram com certa violência, o que foi o suficiente para, sem atender a coisa alguma, ser decretada a sua 
expulsão pura e simples. A fim de salvar as aparências, a saída não foi simultânea, mas processou-se por turnos de 
três e de quatro. Deste modo, não davam a entender aos protectores mais intimamente ligados à Instituição, o que 
se havia passado. 

Havia nesse tempo, no Instituto em referência, uma Orquestra e um Orfeão, inteiramente compostos por 
Cegos, que se apresentavam uma vez por ano no Teatro de S. Luís, o que constituía, além de um importante factor 
de propaganda das qualidades Artísticas dos Cegos, um precioso meio de recolha de donativos, uma vez que, 
depois de completamente esgotada a lotação, o espírito aventureiro de Branco Rodrigues se arriscava aos perigos 
que muito facilmente poderiam advir duma dupla passagem de casa. 

Antes do início do espectáculo, colocavam dois alunos dos mais novos junto às portas da entrada, para 
distribuírem programas que, de ordinário, os espectadores tiravam de um cestinho e substituíam pelo respectivo 
óbolo. 

A expulsão de onze dos mais notáveis alunos, pôs fim, não só à Orquestra e ao Orfeão, como à festa 
anual, que tanta propaganda proporcionava à Instituição, além da extraordinária receita com que já de antemão se 
contava. 

No ano seguinte, faleceu o grande paladino da causa tiflófila, que foi Branco Rodrigues, legando à Santa 
Casa da Misericórdia de Lisboa a sua Instituição. Na realidade, deixou de se lutar com faltas de ordem material, 
mas a Escola não se desenvolveu como seria de esperar, simplesmente por culpa dos professores Cegos, que, não 
tendo problemas próprios, se não preocuparam com os alheios. 

Como facilmente poderá deduzir-se, do mesmo modo como se processava a saída de alunos do Instituto 
Branco Rodrigues, assim saíam das outras Escolas. 

Para podermos fazer uma ideia, tanto quanto possível aproximada da vida de então, seria indispensável 
que nos conseguíssemos identificar com essa época. 

Não existia qualquer organismo, oficial ou particular, que prestasse o mínimo auxílio àqueles arrojados 
moços, com menos de vinte anos, subitamente a braços com os mais complexos e desconhecidos problemas que a 
vida diária lhes apresentava. 

Para se fixarem na capital, não tinham meios nem amigos que lhes valessem e os encaminhassem, a não 
ser algum colega em idêntica situação. 

À medida que aumentava o número de Cegos em Lisboa, impunha-se, necessariamente, a criação de 
algum organismo que os acarinhasse e protegesse. Nunca, como então, se comprovou a verdade que encerra o 
ditado antigo: 

«A UNIÃO FAZ A FORÇA!» 



 209 

Nesse tempo, como até há perto de dez anos, a principal ocupação do Cego era a Música. Como não havia 
ainda o cinema sonoro, alguns cinemas empregavam Músicos Cegos para tocarem nos intervalos. Também os 
clubes de jogo estavam muito na moda, embora ilicitamente, tendo que dissimular as suas actividades quando as 
suspeitas das autoridades determinavam uma busca. 

O melhor disfarce consistia na existência de um palco ou estrado, sobre o qual, atentos ao menor sinal de 
alarme, dois ou três músicos se encontravam, sempre em posição de tocar. 

Havia também, em várias áreas da Capital, regular número de CAFÉS com Música, assim como bastantes 
SOCIEDADES RECREATIVAS, as quais organizavam muitos bailes, umas e outras em diferentes dias da semana, 
de modo que, a alguns Músicos Cegos, apesar de não terem emprego, não lhes faltava trabalho. 

Estando as coisas neste pé, facilmente grande número de Cegos compreendeu que a melhor forma de 
empregar a sua actividade musical, consistia na conscienciosa organização de pequenos agrupamentos musicais. 

Se o facto de não possuírem instrumentos era um mal grave, o maior, porém, residia na falta de músicas 
em Braille, o que não era coisa tão fácil de adquirir como hoje poderá parecer. 

Já no Asilo Escola António Feliciano de Castilho, depois do primeiro quartel da sua fundação, se registara 
uma forte tendência para o movimento associativo, como o comprovam as associações «Fé e Esperança», 
«Instrução e Recreio», e «Fraternidade Escolar» que, uma após outra, se sucediam. 

Como era natural, essas associações tinham ordinariamente poucos anos de vida, uma vez que raramente 
ultrapassavam o ambiente escolar e, porque dependiam do número de alunos como sócios, a sua existência perigava 
com a sua saída da Instituição. 

Essas Associações tinham como principal objectivo a formação de um Arquivo Musical que pudesse, pelo 
menos em parte, satisfazer as necessidades dos agrupamentos musicais existentes na Escola, uma vez que eram 
muito solicitados de todos os recantos do país. 

Como só muito dificilmente as músicas eram emprestadas para o exterior, havia imperiosa necessidade de 
se unirem os ex-alunos das escolas para aquisição de fundos, destinados à organização de um reportório variado e 
constantemente refrescado. 

O aumento de número de músicos cegos que procuravam fixar-se em Lisboa, deveria contribuir 
forçosamente para estimular os projectos de ESTÊVÃO PEREIRA GUIMARÃES, ANTÓNIO GOMES 
PORTO e MANUEL ROCHA, os três denodados batalhadores Cegos que, mais conhecedores da vida, nunca 
desanimaram em face da indiferença de alguns, do egoísmo de vários e do cepticismo de muitos que, sem espírito 
colectivo, se não dispunham a colaborar com eles na fundação de uma Associação, por intermédio da qual se 
organizasse o tão ambicionado Arquivo Musical. 

A António Gomes Porto, que fora aluno do Instituto Branco Rodrigues quando ainda funcionava em 
Lisboa, foi pedido que tentasse captar simpatias nessa Instituição, onde era muito estimado pelos professores 
Joaquim Nunes Pinto e Palmira Mendes, que haviam sido seus condiscípulos. 

As repetidas visitas de Gomes Porto ao Instituto Branco Rodrigues, tiveram como consequência imediata 
a colaboração de Nunes Pinto, que compareceu a várias reuniões em casa de António Lopes Lança, na R. de S. João 
da Mata, considerada a Sede provisória da Associação em organização, a que resolveu dar o nome «Louis Braille», 
como justa homenagem ao Cego francês, criador do sistema de Leitura e Escrita para Cegos. 

Marcou-se o dia 25 de Junho de 1927 como data gloriosa da fundação da Associação “Louis 
Braille”, assinalando na História dos Cegos Portugueses a aurora da sua emancipação, embora os seus iniciadores 
tivessem de enfrentar dificuldades quase insuperáveis, dado que a maioria dos Cegos vivia em desfavoráveis 
circunstâncias, não acreditando nos seus resultados positivos. 

Como sempre acontece em casos desta ordem, muitos não podiam compreender os benefícios colhidos na 
vida associativa, habituados a encarar as coisas individualmente; havia ainda um certo número de egoístas que 
declarava categoricamente «que só se associaria se visse claramente que a coisa dava bom resultado»; ainda 
outros havia que só se associaram muito mais tarde, ao verificarem que já poderiam receber subsídios. 

Apesar de todos estes inconvenientes, o «Projecto de Estatutos» foi entregue no Governo Civil de Lisboa, 
aguardando aprovação superior para que a Associação tivesse existência legal. 

No dia 24 de Fevereiro de 1928, o Senhor Tenente-Coronel João Luís de Moura, Governador Civil do 
Distrito de Lisboa, concedia o alvará de aprovação à Associação “Louis Braille”, estando ganha a primeira grande 
batalha travada por um pequeno grupo de heróis, na defesa dos interesses espirituais, morais e materiais dos cegos 
portugueses. 
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Enquanto o «Projecto de Estatutos» aguardava aprovação superior e a sede da Associação era provisória, 
os Cegos interessados na sua organização, entendiam-se às mil maravilhas e empenhavam-se em fazer a máxima 
propaganda possível da nova ideia, processando-se em ritmo acelerado as inscrições de novos sócios. 

Na vida das instituições nascentes, a sua fase inicial aproxima-se muito da infantilidade, porque se 
atropelam muitas ideias, ficando os seus autores decepcionados, se não são postas em execução. 

Foi o que aconteceu com o vocábulo «invisual», obrigatoriamente imposto pelos Estatutos na futura 
correspondência oficial da Colectividade. Ora, a substituição do termo cego pelo de invisual, em nada beneficiava 
os portadores de cegueira. 

O uso deste vocábulo,(criado com esta acepção, bem entendido), pelo Senhor Professor Manuel Marques, 
suscitou viva controvérsia na imprensa citadina, mas o vocábulo acabou por conquistar o favor do público, 
empregando-se hoje com muita frequência, sem que ninguém ligue importância à verdadeira significação da 
«palavra» que, rigorosamente, designa «o que não se vê» e não «aquele que não vê». 

Como, porém, a concepção dada a esta  «palavra» partira dum indivíduo, em destaque, no meio dos 
Cegos fundadores da Associação, houve manifesto receio de o contrariar e, mesmo os que partilhavam opinião 
desfavorável ao seu uso, acabaram por abusar do seu emprego. 

Também no Projecto de Estatutos figuravam (e muito acertadamente) artigos de carácter assistencial, o 
que ia comprometendo seriamente o futuro da Colectividade, logo que os Estatutos foram aprovados, porque alguns 
sócios se julgaram com direito a ser imediatamente subsidiados. 

Se muitos havia, na verdade, que viviam em situação deveras aflitiva, outros solicitavam subsídios pelo 
simples facto de serem sócios, o que deu lugar a uma situação de intranquilidade e que muito embaraçou o 
progresso da Associação. 

Os Cegos esqueciam-se de que, para colher, era necessário semear e que, tanto a sementeira como a 
colheita, tinham a sua época própria. A semente fora lançada à terra; urgia, pois, que os necessitados aguardassem 
oportunidade favorável para colherem os seus frutos. Muitos deles, porém, doentes, sem emprego e sem qualquer 
amparo, sentiram-se na necessidade de apelar para o novo organismo, que lhes aparecia como tábua de salvação, 
embora compreendessem que o auxílio a esperar, não poderia ser muito compensador. 

Como é do conhecimento geral, havia duas classes de sócios cegos: EFECTIVOS e ACTIVOS: 

 Os primeiros, que eram profissionais, pagavam a cota mensal de 1$50 e tinham direito a votar e ser 
votados nas Assembleias Gerais, assim como à utilização das músicas do arquivo e a todos os livros que, 
futuramente, a Associação adquirisse; 

 Os segundos, que não tinham profissão, pagavam a cota mensal de 1$00 e tinham iguais direitos, 
excepto o de receberem subsídios, directamente provenientes dos fundos da Colectividade, regalia que só abrangia 
os sócios efectivos. 

A sede provisória, logo que a receita o justificou, foi substituída por uma outra, na rua do Quelhas nº 41, 
pela qual se passou a pagar uma renda mensal. Porém, a situação económica da Colectividade, ainda não estava 
suficientemente fortalecida para assumir esses compromissos. 

Os novos encargos não previstos pela inexperiência do meio associativo, não determinaram a queda da 
Associação, porque à frente dos seus destinos se encontravam cegos resolutos e trabalhadores infatigáveis, tais 
como os violinistas MANUEL DA COSTA e JOÃO LOURENÇO, o pianista ANTÓNIO DE OLIVEIRA e os 
professores AUGUSTO MARQUES, LOBO DE MIRANDA e doutor MANUEL DE OLIVEIRA RAMOS, 
bem secundados por entusiásticos auxiliares videntes. 
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Mas estas dificuldades iniciais não bastaram ainda. 
Outro revés de certa gravidade surgiu inesperadamente: apesar de serem escassos os recursos financeiros, 

ainda eram de molde a despertar a cobiça do Tesoureiro que, com eles, se retirou para o Algarve. Valeu nesta 
delicada conjuntura a decidida e pronta actuação do Conselho Fiscal, sob a prudente direcção de António de 
Oliveira. A importância desviada, embora paga a prestações, acabou por ser reposta integralmente e sem 
intervenção judicial. 

A contrabalançar estas preocupações iniciais, há a apontar felizes diligências efectuadas pela Direcção ou 
por Comissões, junto de entidades oficiais, da Imprensa e de Empresas Teatrais. 

O Senhor Major Óscar de Freitas, Inspector dos Espectáculos, isentou do pagamento de vistos diários os 
estabelecimentos que empregassem Músicos Cegos, concedendo ainda descontos especiais no custo da licença 
semestral. Graças à sua influência, a sociedade de Autores e Compositores Teatrais Portugueses, deixou de cobrar a 
esses estabelecimentos a taxa mensal em vigor. 

O Senhor Tenente-Coronel João Luís de Moura, Governador Civil de Lisboa, reduziu ao mínimo a 
contribuição trimestral sobre LICENÇA DE MÚSICA que, obrigatoriamente, essas casas pagavam. 

A Direcção da Junta da Província da Estremadura (hoje Junta Distrital), concedeu assistência médica e 
medicamentosa aos Cegos, sócios da Associação, no seu dispensário policlínico. 

Os Cegos que, até então, se conservavam indiferentes, numa atitude de expectativa, não puderam deixar 
de reconhecer as vantagens de se associar à única Instituição que, fora das Escolas, os poderia amparar em qualquer 
emergência. 

De novo a sede foi transferida para a Calçada da Estrela nº 115, cujas dependências ofereciam melhores 
condições para a efectivação de festas e certas solenidades. No período compreendido entre os dois anos em que a 
Associação esteve nesse local, há a salientar a festa de homenagem a “Louis Braille”. 

O falecimento de Manuel da Costa, ainda em todo o seu vigor intelectual, trouxe funestas consequências à 
vida associativa, porque era um elemento extraordinariamente activo e entusiasta, apesar de ter sido vitimado pela 
tuberculose. 

Finalmente, em Julho de 1932, a sede foi transferida para uma zona central, na rua Alves Correia, nº 86 
(hoje Rua de S. José). 
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A fixação da sede numa zona tão central, parecia augurar os mais rápidos progressos da Associação que, 
por intermédio da «COMISSÃO DE INICIATIVA E MELHORAMENTOS», efectuou um grande número de Saraus 
Dançantes», como então se chamavam, com o fim de atrair à sede boa frequência e, automaticamente, grande 
número de candidatos a sócios. Infelizmente, na maioria dos casos, as Comissões começam bem, «com entradas de 
leão», mas terminam mal, «com saída de sendeiro». 

No respeitante à propaganda que então se fez do nome da Colectividade, a acção dessa Comissão foi 
verdadeiramente impressionante, se se atender à grave crise que rudemente afectava os Músicos Cegos; porém, no 
respeitante aos lucros que essas festas deveriam dar aos cofres da Colectividade, nem é bom falar, pois foram 
malbaratados pelos auxiliares dos comissionados. 

Dessa Comissão, que ainda vigorou dois anos, fizeram sucessivamente parte os músicos cegos Estêvão 
Pereira Guimarães, o infatigável e sempre lembrado sócio número 1, Edmundo Luís Macedo, verdadeiro entusiasta 
e ardente propagandista dos fins da Colectividade, João Fernandes, violinista e caixeiro de praça da papelaria 
Dominguez & Lavadinho, Hermenegildo dos Santos e, por último, Leonor Rodrigues e Joaquim Guerrinha, tendo 
como Delegado da Direcção José Pais, que fora aluno de Manuel Marques e cuja colaboração era considerada 
preciosíssima. Os auxiliares videntes, todos residentes no segundo andar do edifício da Sede, insinuaram-se de tal 
maneira no coração dos inexperientes Cegos, que pareciam ser os verdadeiros directores, pois de tudo dispunham a 
seu belo prazer. 

Não vale a pena entrar em pormenores sobre um assunto que demonstrou à evidência a falta de 
personalidade de alguns comissionados; basta dizer que, apesar de todas as festas que a Comissão organizou com 
despesas reduzidas ao mínimo, ainda a Direcção teve de se responsabilizar pelo pagamento da luz e das licenças. 

Se a parte lucrativa constituiu um autêntico fracasso, o mesmo se não poderá dizer da feliz iniciativa de 
vestir e calçar os filhos menores dos Sócios Cegos até à idade de 10 anos, realização que, definitivamente, 
imprimiu à Associação um incontestável carácter de beneficência. 

Antes, porém, de me referir detalhadamente a este assunto, sou forçado a apresentar, embora 
resumidamente, os motivos que, colocando os Cegos numa situação verdadeiramente caótica, talvez tenham 
originado tal iniciativa. 

A sistemática perseguição aos clubes clandestinos de jogo por parte das autoridades, teve como 
consequência lógica o seu encerramento e a promulgação de leis que delimitavam as zonas em que o jogo era 
permitido. Essas medidas, como não podia deixar de ser, afectaram grandemente um certo número de Músicos 
Cegos, que faziam, em geral, figura de corpo presente em várias salas de jogo, contratados pelos seus exploradores 
para ludibriar as autoridades quando, por alguma denúncia, inesperadamente as assaltavam. 

Claro que essas casas dispunham dum serviço de informação muito bem montado, por forma a que as 
gerências nunca fossem colhidas de surpresa, pelo que a súbita aparição dos Agentes da autoridade, raras vezes era 
ignorada, o que permitia aos músicos darem início a um simulado baile. 

A Sede em que a Associação acabava de se fixar, fora também um desses clubes de jogo, vendo-se, por 
vezes, os Músicos Cegos em situação embaraçosa, devido a zaragatas que, não raro, degeneravam em tiroteio. Não 
há dúvida que a extinção desses focos de vícios, foi uma atitude louvável a todos os títulos, embora me refira ao 
facto como prejudicial aos Músicos Cegos, por ter determinado a anulação de vários contratos. 

A generalização do cinema sonoro, recentemente inventado, concorreu igualmente para o desemprego de 
muitos músicos, utilizados para tocar nos intervalos, ou para entreter os espectadores quando alguma fita se 
desarticulava, o que era muito frequente. 

Nessa época, muitas Cervejarias e Cafés tinham grupos musicais ao seu serviço, alguns mesmo, 
constituídos por artistas famosos. A invasão da música electromecânica foi um dos mais rudes golpes desferidos 
contra a classe musical, devido ao aparecimento de grande número de gramofones, electrofones e telefonias, que os 
proprietários desses estabelecimentos passaram a utilizar, de preferência aos músicos, por ser menos dispendioso. 

Como se este calamitoso conjunto de desfavoráveis circunstâncias ainda não bastasse para reduzir à 
miséria uma grande percentagem de músicos, surgiu o epidémico aparecimento das “troupes” de jazz que, pouco a 
pouco, foram infestando as Sociedades Recreativas, que tanto trabalho proporcionavam aos músicos profissionais. 
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Se, por um lado, as autoridades se mostravam impotentes para intervir de modo eficaz no combate à grave 
crise musical, provocada pelos efeitos do progresso, por outro, o Sindicato Nacional de Músicos Portugueses e a 
Inspecção-Geral dos Espectáculos não souberam nem quiseram pôr termo ao uso abusivo do nome de Músicos, 
adoptado pelos componentes dessas “troupes”, que mal sabiam dedilhar os instrumentos que orgulhosamente 
empunhavam. 

É evidente que alguns Cegos, já muito conhecidos no meio recreativo, ainda conseguiram manter 
contratos com várias Sociedades, durante algum tempo; mas, se podiam competir profissionalmente com as 
“troupes”, não podiam de forma alguma sujeitar-se, como elas, apenas a uma ceia por cada baile em que tocavam. 

Este caótico estado de coisas, além de prejudicar enormemente a maioria dos Músicos Cegos, ia 
arrastando a Associação para uma queda irremediável, se os seus dirigentes, superiormente presididos pelo capitão 
ALBERTO JÚLIO DE BRITO E CUNHA, não tivessem agido inteligente e compreensivamente como agiram. 

Não é possível esquecer a figura do notável Presidente Brito e Cunha, que perdeu a vista numa 
experiência química. Praticava o bem tão discretamente, que os seus protegidos ignoravam sempre a proveniência 
do auxílio que recebiam. 

Como é de calcular, as consequências resultantes destas inovações simultâneas, não só determinaram o 
recurso em massa à música ambulante, como poderosamente contribuíram para a perda de estímulo nas Escolas, 
visto os internados entenderem e, até certo ponto com justificada razão, que não era necessário sacrificarem-se a 
cursar instrumentos para, no fim de contas, serem forçados a exibir-se publicamente, nas artérias citadinas. 

Embora os recursos monetários de que a Associação dispunha fossem demasiadamente insignificantes 
para tentar a solução de tão complexos problemas, não há dúvida que, nesta dolorosa conjuntura, alguns dos seus 
dirigentes deram provas de inequívoco espírito de solidariedade, atitude que, por sua vez, despertou uma onda de 
idênticos sentimentos em muitos sócios não afectados pelo desemprego. 

Cada um sugeria uma ideia, qual delas a melhor, no intuito de procurar atenuar um pouco a miserável 
condição de vida de tantas famílias, mercê do flagelo do desemprego que atingia os seus chefes. 

A Comissão de Iniciativa e Melhoramentos, um tanto ou quanto impopular devido aos seus insucessos 
financeiros, ainda se despediu das suas actividades com chave de ouro, ao sugerir à Direcção a impressão de 
milhares de circulares, com vista à recolha de donativos destinados a vestir e calçar os filhos menores dos sócios 
cegos, até à idade de dez anos. 

Foi designada a data de 1 de Janeiro para essa distribuição e, caso se obtivesse bom êxito na recolha de 
donativos, seguir-se-ia a entrega de subsídios a sócios mais necessitados. A primeira destas disposições ainda hoje 
se mantém e tem beneficiado um apreciável número de famílias. 

Dar sugestões e aprová-las, é, de certo modo, o mais fácil; porém, ao tentar pô-las em prática, as 
dificuldades aparecem por todos os lados. Com efeito, as circulares foram cuidadosamente redigidas e impressas, 
mas como se processaria a sua distribuição? 

Hoje, que essa ideia criou, por assim dizer, foros de lei, devido aos seus trinta e cinco anos de 
continuidade, torna-se muito fácil o envio, pelo correio, de milhares de circulares; naquele tempo, enviá-las pelo 
correio sem qualquer preparação prévia, seria o mesmo que condenar ao mais completo fracasso tão interessante 
projecto. 

É da mais elementar justiça realçar aqui as extraordinárias qualidades de dedicação à causa tiflófila que 
JOSÉ PAIS patenteou com a maior evidência, identificando-se de tal modo com as prementes necessidades dos 
Cegos, que parecia assimilá-las mais perfeitamente que eles próprios. Não era em vão que o seu nome estava 
envolvido por uma prestigiosa auréola de reverente apreço pelas suas faculdades de organizador, desde que fora 
eleito Secretário da Direcção em 1931, bem como de dedicado administrador, quando acumulou as funções de 
Tesoureiro Interino, até à sua definitiva nomeação para esse cargo, na Assembleia Geral seguinte. 

O Capitão Alberto Júlio Brito e Cunha, Presidente da Direcção, o Professor Augusto Marques, Presidente 
do Conselho Fiscal e o notável afinador de pianos Francisco Mouta Llorende, Presidente da Assembleia Geral, 
depositavam nele a mais ilimitada confiança, assim como os restantes membros dos Corpos Gerentes, no que eram 
acompanhados pela grande maioria dos Sócios Cegos. 

Nesta emergência, José Pais acolheu entusiasticamente a ideia da Comissão e creio que só ele apreciou, 
na justa medida, o formidável alcance desta obra que, uma vez que se conseguisse realizar, suavizaria pelo menos, 
um dia em cada ano, as agruras da existência de tantos chefes de família, que já principiavam a duvidar da 
necessidade da existência dum organismo que, em boa verdade, nada de útil fazia por eles, aparte algumas dezenas 
de subsídios concedidos a sócios necessitados que, todavia, estavam muito longe de resolver os seus problemas. 

Urgia, pois, lançar mãos à obra, o que ele fez sem hesitar, mas à custa de muitas vigílias. Depois de 
devidamente amadurecido o seu plano, José Pais convocou uma reunião de Sócias Cegas, às quais o expôs, 
pedindo-lhes o seu contributo, que entusiasticamente foi aceite. 

Logo que se imprimiram as circulares, aquelas senhoras não hesitaram em sacrificar-se com o mais 
elevado espírito de abnegação, procedendo infatigavelmente à sua intensa distribuição por todo o Comércio, 
Escritórios de qualquer natureza, Cartórios, Bancos, Companhias, Empresas teatrais e cinematográficas, Entidades 
oficiais e particulares, arrostando corajosamente com a indiferença de muitos, com a brutal recepção de vários, mas 
sentindo-se, em compensação, reconfortadas com o amistoso acolhimento de muitos outros. 
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Se qualquer Cego de hoje pudesse avaliar e compreender o exaustivo esforço tão heroicamente suportado 
por essas intrépidas senhoras, sem dúvida que lhes não regatearia os maiores aplausos. Apesar de Cegas de posição 
humilde, jamais necessitaram de elogiosas referências na Imprensa que as estimulassem a levar a bom termo os 
seus propósitos, nem precisaram de ser homenageadas com lautos banquetes, como era uso e costume, na alta 
sociedade, ao terminarem as subscrições públicas, organizadas para um fim de beneficência. 

Enaltecer as prodigiosas qualidades de trabalho de tão incansáveis beneméritas, divulgar os seus nomes 
para que todos fiquem reconhecidos pelos incalculáveis benefícios que, ainda hoje um grande número de cegos 
recebe, é um dever muito grato para mim, pois também senti grandemente os benéficos efeitos das suas 
humilhações e fadigas. 

A inesquecível DEOLINDA SECRETÁRIO (ao tempo solteira) que, com tanta satisfação, ostentava o 
título de campeã nessa tarefa, a que anualmente se votava de alma e coração e que, no desejado dia 1 de Janeiro, 
nunca deixava de comparecer para, com a sua tradicional alegria, animar crianças e adultos, tocando ao piano as 
cantigas populares em voga. 

Outras, não menos dignas de elogio e que ainda vivem foram LAURA VAIRINHO ALVES, AIDA DO 
CARMO MACEDO, ALICE DA CONCEIÇÃO FERREIRA, RAQUEL FERREIRA, DEOVINA 
MARQUES e LEONOR RODRIGUES, para só falar das que maior energia emprestaram a esta cruzada do bem. 

Hoje, volvidos 35 anos, o dia um de Janeiro da Associação de Beneficência “Louis Braille” é já 
sobejamente conhecido por toda a parte; a contribuição voluntária de cada benfeitor já está previamente 
orçamentada, antes da chegada da circular que espera receber em Dezembro. 

O que hoje é facílimo de realizar, constituiu uma árdua tarefa nessa época, mas só assim se conseguiu 
cimentar solidamente a organização da única solenidade, de cunho verdadeiramente filantrópico que, no início de 
cada ano, a Colectividade celebra. 

Mas o plano de José Pais tinha outra interessante faceta: para tentar ajudar, de certo modo, o trabalho das 
distribuidoras de circulares, lembrou a conveniência da organização de programas de rádio, ideia que foi muito bem 
aceite pelos que decidiram colaborar na sua efectivação. 

A RÁDIO balbuciava, então, por assim dizer, as primeiras palavras entre nós e os dirigentes das 
diversas estações emissoras existentes, deram todo o apoio a esta iniciativa, sendo de salientar a prestimosa 
colaboração de Rádio Clube Português, Rádio Condes, Rádio Motorola, Rádio Hertz, Rádio Luso, Rádio 
Graça, Rádio Continental e Rádio Peninsular. 

Conjuntamente com programas musicais, em que participavam por vezes os inesquecíveis artistas 
ANTÓNIO MARQUES e MANUEL PREGO, sempre acompanhados pela pianista LEONOR RODRIGUES, 
foram pronunciadas palestras explicativas sobre o objectivo da Associação por ANTÓNIO DE OLIVEIRA, 
JÚLIO ANTÓNIO FERNANDES, LEONOR RODRIGUES, DEOVINA MARQUES e JOAQUIM 
GUERRINHA. 

Em alguns programas musicais colaborava também a sócia cega AIDA DO CARMO MACEDO, nas 
admiráveis interpretações de tangos e fados, de autoria do distinto pianista e compositor Cego MÁRIO 
FERREIRA DA SILVA, umas vezes acompanhada ao piano pelo autor, outras à guitarra por GONÇALO 
MARQUES, guitarrista Cego em destaque no meio fadista. 

Nas palestras, além de se prestar esclarecimentos sobre a festa de um de Janeiro, apelava-se para a 
generosidade dos radiouvintes, que poderiam enviar a sua comparticipação quer para a sede da Associação quer 
para o posto radiofónico transmissor do programa. 

Assim se ergueu, através de dificuldades quase insuperáveis, uma grandiosa obra de beneficência 
merecedora dos maiores encómios, que ainda hoje se mantém e se manterá, abrangendo cada vez maior 
número de beneficiados, dando claro testemunho de quanto pôde conseguir a virtude da perseverança, ao 
empreender-se e concluir-se uma das mais exaustivas campanhas, em prole dos Cegos necessitados. 
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Como já oportunamente foi assinalado, a ideia base da criação da Associação «Louis Braille», foi a 
necessidade dum Arquivo Musical. Não era, contudo, necessário ser-se clarividente, para se verificar a infantilidade 
de tal princípio. Como justificar o crescente aumento de associados, com o único fim de manter um Arquivo, para o 
qual bastaria uma única dependência? 

É certo que, desde que essa ideia começou a germinar no espírito dos seus fundadores, professores e 
alunos da escola Castilho se empenharam em copiar e transcrever músicas para os fins em vista; mas também não é 
menos certo que, logo que os Estatutos foram aprovados, os sócios cegos se julgaram no direito de ser auxiliados 
pelos fundos da Associação. 

Tornava-se por demais evidente que, para uma eficiente propaganda e contínua angariação de sócios, 
indispensável se tornava não limitar a finalidade da Colectividade a aspirações tão modestas. Se nos debruçarmos 
um pouco sobre as primeiras actividades da Direcção, a que também já nos referimos, encontramos facilmente a 
tendência acentuada para orientar a nascente Instituição num sentido caracteristicamente de beneficência. A prova 
viu-se nas diligências efectuadas em favor dos músicos empregados, bem como nos subsídios concedidos e na 
formidável obra que foi e ainda é, a distribuição de vestuário e calçado aos filhos menores dos sócios cegos, 
uma vez por ano. 

Assim que a Associação dispôs de fundos, ELISA SILVA, Sócia Cega, foi escolhida para transcritora de 
música, no que era auxiliada pelo sócio protector Juvenal Franco. Embora ela não recebesse ordenado certo, 
orçamentava-se uma verba especial para efectuar o pagamento de cada música que apresentasse transcrita. 

Os próprios interessados na criação desse Arquivo, foram gradualmente perdendo o costume de decorar 
músicas, o que ainda mais contribuía para diminuir a importância do objectivo inicial, uma vez que fora largamente 
ultrapassado, devido à feliz orientação que os seus dirigentes imprimiram à Colectividade. 

Até 1932, poucos eram os Cegos educados nas escolas, que se dedicassem à música ambulante. Porém, às 
razões já apontadas como determinantes da grave crise musical, acrescia o egoísmo dos empresários das casas que 
os empregavam, pois, apesar dos descontos especiais, nem por isso deixavam de pagar ridículos ordenados, com os 
quais, só com grande sacrifício, os Cegos podiam manter um miserável nível de vida. 

Um dos primeiros músicos a pôr de lado os seus compromissos profissionais e escrúpulos de ordem 
moral, foi o distinto pianista ANTÓNIO DE OLIVEIRA que, dum momento para o outro, se transformou num 
exímio acordeonista. Todos os dias, a uma hora certa, podiam apreciá-lo nas Escadinhas de Santa Justa, durante 
cerca de hora e meia apenas, pois, nesse espaço de tempo, recebia seis vezes mais que o seu ordenado habitual, 
quando empregado. 

Em princípios de 1933, muitos cegos lhe seguiram o exemplo, sem atender a opiniões alheias nem aos 
brios profissionais, que não remediavam em nada os seus compromissos familiares. 

Assisti a algumas cenas verdadeiramente dramáticas, lutas travadas intimamente entre o amor-
próprio e a consciência do dever de chefe de família, que se via na impossibilidade de prover à subsistência 
dos seus, sem recorrer à música ambulante. 

Organizavam-se, então, tercetos 128 e quartetos, que eram bem ensaiados, sendo alvo de muitos aplausos 
dos transeuntes, que os recompensavam sobejamente; porém, neste caso, já era necessária a intervenção de um 
Guia que, regra geral vendia folhetos, cantava, pedia e recolhia o produto dos óbolos que, após a conclusão do 
trabalho, eram divididos em partes iguais. 

Enquanto este meio de vida foi seguido apenas pelos músicos considerados profissionais, tudo correu 
regularmente, visto as autoridades os não hostilizarem; porém, logo que nas províncias constou que em Lisboa se 
podia tocar livremente, as coisas tomaram um aspecto completamente diverso, pois para a Capital convergiam 
muitos Cegos que se dedicavam à mendicidade propriamente dita. 

O facto de os Músicos Cegos se verem na necessidade de tocar na rua, não deslustraria a sua categoria de 
profissionais, se continuassem a apresentar-se decentemente e bem organizados. Mas a invasão das artérias 
citadinas por dezenas de maltrapilhos que nunca haviam conhecido qualquer instrumento musical, comprometeu 
gravemente os seus lucros, forçando-os a desorganizar belos grupos, preferindo agir isoladamente. 

 
128 trios 
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Este novo aspecto da música ambulante, imprimiu-lhe um carácter de mendicidade declarada, o que 
despertou certa antipatia no público e nas autoridades. Quanto menos grupos havia, maior parecia a avalanche dos 
que se governavam por esse processo e mais aumentava o número de guias, quase sempre escolhidos entre 
indivíduos sem profissão, ou que abandonavam as suas profissões menos lucrativas, para se dedicarem a um modo 
de vida humilhante, mas incomparavelmente mais rendoso. 

A Associação viu-se coagida a intervir, por ser a única entidade considerada pelas autoridades como 
responsável pelos acontecimentos. 

Em face da desagregação da Comissão de Iniciativa e Melhoramentos, impunha-se a criação duma ou 
mais Comissões que pudessem dedicar-se ao estudo dos variadíssimos problemas que afectavam os Cegos e que, 
por uma questão de prestígio, à Associação competia solucionar. Era evidente que a Direcção não podia, por si só, 
entregar-se a esse estudo. 

Assim nasceu a Comissão Central de Propaganda, composta por Isidoro do Carmo (cego recente 
que havia sido actor), Estêvão Pereira Guimarães, Joaquim Guerrinha e Edmundo Luís de Macedo, como 
delegado da Direcção. 

Por sugestão dos comissionados, a Direcção oficiou aos Senhores Governador Civil de Lisboa, 
Comandante da Polícia de Segurança Pública e Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, solicitando audiências 
para tentar resolver a situação dos músicos ambulantes, alvitre que a Direcção aceitou gostosamente, porque a 
gravidade do problema exigia uma imediata solução. 

Às audiências solicitadas e marcadas imediatamente, compareceram José Pais, Edmundo Luís de Macedo 
e Joaquim Guerrinha, resultando, dessas entrevistas, o primeiro plano que regulamentou as condições em que os 
músicos ambulantes podiam exibir-se, discriminando-se as zonas que, por imperativo do trânsito, eram 
consideradas proibidas. 

Todos os que pretendiam dedicar-se à música ambulante, teriam, de futuro, que apresentar um 
requerimento na Secretaria da Associação, com a indicação do grupo a que pertenciam, juntamente com uma 
fotografia, que seria colocada no cartão individual, passado no Governo Civil e atestado com o selo branco da 
Colectividade. 

De princípio, as cláusulas impostas, tiveram boa aceitação por parte dos interessados mas, em breve, os 
regulamentos eram infringidos. Deste facto, resultavam frequentes detenções nas Esquadras e até no Governo Civil, 
o que colocava a Direcção da Associação em posição muito delicada perante as autoridades, desempenhando 
frequentemente o papel de medianeiro JOAQUIM GUERRINHA, que sempre arranjava forma de desculpar os 
infractores, devido especialmente à bondade com que as autoridades o atendiam. 

Como o excesso de trabalho era notório, tanto da parte da Direcção como da Comissão Central de 
Propaganda, Isidoro do Carmo convidou alguns amigos seus para auxiliares, destacando-se os Senhores José 
Pereira dos Reis, Fernando Correia dos Santos e Aníbal Marreiros, que prestaram valiosos serviços, em muitas 
ocasiões que se tornava indispensável acompanhar elementos da Comissão, sempre que era preciso avistarem-se 
com entidades oficiais. 

José Pereira dos Reis acompanhou Isidoro do Carmo e Joaquim Guerrinha a uma audiência com o 
Senhor Presidente da Câmara, cujos resultados muito beneficiaram grande número de Cegos e aumentaram 
consideravelmente o prestígio da Associação. 

Assim, por requerimento feito pela Associação ao Presidente do Município, seriam isentos do pagamento 
de licença para venda de “bijuterias” ou tabaco, os Cegos que desejassem estacionar na via pública com uma 
“vitrine”. A única condição requerida, era a medida exacta do espaço ocupado pela referida “vitrine” e que o local 
escolhido não afectasse o trânsito. 

Do mesmo modo, os que desejassem dedicar-se à venda de Lotarias em determinado local, mediante 
requerimento igualmente apresentado pela Associação, eram isentos do pagamento da licença da tabuleta que 
servia de propaganda ao vendedor. Também se conseguiu isenção de pagamento de licença de canídeos e 
respectiva vacinação gratuita, aos Cegos possuidores de cães que, para o efeito, deveriam ser registados como 
Cães-Guias. 

Desta forma, a Associação adquiriu tal prestígio, que poucos seriam os Cegos sensatos, residentes na 
Capital, que não desejassem associar-se. Por outro lado, as vantagens alcançadas, não só ampliavam as 
responsabilidades associativas, como impunham a obrigatoriedade de modificar os Estatutos, que se encontravam 
profundamente desactualizados, graças às diversas modalidades por que a Associação se vira constrangida a 
enveredar. 

Muitos Cegos, vindos de todos os pontos do país, fixavam-se em Lisboa e inscreviam-se como sócios 
activos da Associação. Porém, dedicando-se a vendedores ambulantes de lotaria, de tabaco ou de quaisquer outros 
artigos, bastava que apresentassem um certificado assinado por dois comerciantes, comprovativo do exercício da 
sua actividade, automaticamente passavam à categoria de sócios efectivos, mesmo sem saber ler, o que seriamente 
complicava a resolução de quaisquer assuntos em Assembleias Gerais, uma vez que o número triunfava sobre o 
direito. 
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Foi então nomeada uma comissão organizadora dos novos Estatutos, composta pelos senhores Augusto 
Marques, António de Oliveira, Joaquim Guerrinha e Edmundo Luís Macedo, como delegado da Direcção. 

Os pontos de vista de Joaquim Guerrinha, porém, divergiam bastante dos elementos da Comissão, pelo 
que as discussões dum ou doutro artigo, constituíam sempre motivos de discordância. 

Joaquim Guerrinha pretendia a abolição da cláusula que, nos estatutos vigentes, estabelecia a 
obrigatoriedade do uso oficial do termo «invisual», por, no seu parecer, o vocábulo ser impróprio. Defendia 
também o ponto de vista de que a Associação passasse a chamar-se «Associação de Beneficência Louis Braille», 
título amplamente justificado pelo carácter específico da sua obra assistencial. Pretendia ainda que os lugares 
representativos de Presidente da Assembleia Geral e Presidente da Direcção, fossem ocupados por indivíduos com 
vista. Particularmente, assim o havia manifestado o Senhor Capitão Alberto Júlio de Brito e Cunha, que não 
escondia o seu desapontamento, ao verificar a teimosa indiferença com que geralmente era recebido por várias 
entidades oficiais quando, na qualidade de Presidente da Direcção, ia tratar de assuntos respeitantes a Cegos. 

Como, regra geral, os pedidos de subsídio eram frequentemente protelados pelos Directores Cegos, 
Joaquim Guerrinha pretendia que os Estatutos fossem mais claros nos artigos referentes aos benefícios a que os 
Cegos tinham direito. 

Por último, insistia na necessidade da regulamentação dos direitos de voto, bem como nas intervenções 
em matéria específica por parte dos Cegos analfabetos, a que os estatutos em vigor, indevidamente, conferiam esses 
direitos. 

Como da matéria em discussão apenas se concordou com a nova designação da Associação, Joaquim 
Guerrinha abandonou a Comissão, embora estivesse sempre, incondicionalmente, ao dispor de Augusto Marques 
que, com frequência, o procurava, devido à redacção de certos artigos de maior transcendência. 

Sem receio de errar, pode afirmar-se que Augusto Marques foi o verdadeiro elaborador dos novos 
Estatutos, pela paciência na consulta de estatutos de inúmeras agremiações, graças ao prestimoso concurso que 
encontrou no seu amigo Sol Féria, profundo conhecedor do meio associativo. 

Os novos Estatutos foram finalmente aprovados numa Assembleia Geral de várias sessões, sempre pouco 
concorridas, se se atender à importância do assunto em questão. 

O ano de 1935 foi, talvez, o mais comprometedor para a história da Colectividade devido aos encargos 
assumidos com a vultosa distribuição de subsídios e também porque, à elevação do custo de vida, não correspondia 
um aumento de cotização.129 

Em Janeiro desse ano, António de Oliveira e Joaquim Guerrinha, como delegados da Direcção, 
estiveram presentes numa reunião de várias Instituições, convocada pela Sociedade Protectora dos Animais, onde 
trocaram impressões com o professor de surdos-mudos, José da Cruz Filipe, Delegado da Casa Pia a essa 
reunião. 

Posto a par das finalidades da Associação, Cruz Filipe prometeu que o «Rotary Clube de Lisboa», 
de que era Secretário Geral, se interessaria pela Colectividade. 

Com efeito, poucos meses após, eram entregues à Associação duzentas bengalas brancas por essa 
Instituição, a fim de serem distribuídas por Cegos. 

Evidentemente que a Comissão Central de Propaganda não podia deixar de aproveitar a oportunidade 
para manifestar o reconhecimento de todos os Cegos por tão grande benefício e, logo que levou a efeito a sessão 
solene de vinte e um de Abril, na qual foi inaugurado o retrato de Branco Rodrigues, gentilmente oferecido pela 
viúva e filhos, organizou uma sessão solene no dia 11 de Maio, para homenagear o Rotary Clube de Lisboa. 

Essa memorável sessão, presidida pelo Senhor Governador Civil de Lisboa, pode considerar-se como 
tendo contribuído para salvar a Colectividade duma queda irremediável. 

Em representação do Rotary Clube compareceram os Senhores Doutores Queirós Veloso e Carlos Santos, 
bem como o professor Cruz Filipe, que fora o elo de ligação entre as duas Instituições. 

Também as escolas se fizeram largamente representar, dado que o assunto em causa interessava a todas as 
Instituições de Cegos. 

O conferente convidado era, nem mais nem menos, que o notabilíssimo causídico RAMADA CURTO 
que, só por si, dava origem a uma grande enchente. Antes, porém, da conferência anunciada, Joaquim Guerrinha 
usou da palavra para, em nome da Comissão Organizadora da Homenagem, enaltecer e agradecer o simpático gesto 
do Rotary Clube. Aproveitou o ensejo para elucidar a assistência sobre a missão da Associação, obrigada a 
compromissos para que não estava preparada, devido, em grande parte, à acção educativa das escolas, que não 
proporcionava qualquer garantia de futuro aos seus pupilos, motivo porque a Colectividade se debatia numa 
angustiosa situação, de que dificilmente poderia libertar-se. 

Terminou as suas palavras, apelando para a generosidade do Senhor Governador Civil de Lisboa, único 
elemento oficial presente, certo de que mais uma vez se dignaria ajudar a Associação. 

 
129 o mesmo que “quotização” (via erudita) 
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Como hoje podem calcular, estas palavras pronunciadas há trinta e três anos na presença de Directores da 
Escola Castilho, que não viam com bons olhos a benéfica acção desenvolvida pela única Instituição que defendia os 
interesses dos cegos, produziram uma sensação desagradável, que nem a notável conferência de Ramada Curto fez 
esquecer. 

Os Directores da Associação entenderam que Joaquim Guerrinha se excedera em demasia e proclamaram 
a necessidade de analisar, de futuro, todas as palestras a pronunciar pelo mesmo Senhor. 

Sucedeu, porém, que o Senhor Governador Civil de Lisboa cumpriu a sua promessa e, a partir desse 
mesmo mês, a renda da Sede passou a ser paga integralmente pelos Cofres do Governo Civil. 

Aconteceu ainda que faleceu o melhor Presidente da Direcção que a Colectividade jamais teve: O Capitão 
Alberto Júlio de Brito e Cunha. 

Tornou-se necessária a convocação duma Assembleia Geral no mês de Junho, para preenchimento de 
lugares vagos na Direcção, sendo nomeado Presidente o Massagista Victor de Moura e Sá - cego recente - e 
Joaquim Guerrinha para primeiro Secretário, entrando António de Oliveira para o seu lugar, na Comissão de 
Propaganda e sendo o lugar de Delegado da Direcção confiado a Joaquim Guerrinha. 

A grave situação da Colectividade fora, pelo menos de momento, salva, o que animou a Comissão a novos 
empreendimentos. 

No dia 28 de Julho, inaugurou-se na Sede a primeira exposição de trabalhos manuais executados por 
cegos, brilhando a grande altura as obras de carpintaria de Estêvão Pereira Guimarães, bem como interessantes 
trabalhos em malha e “tricot”, apresentados por algumas professoras e alunas do Asilo Escola António Feliciano de 
Castilho. 

A sessão solene que antecedeu a abertura da exposição, foi presidida pelo Senhor Director Geral da 
Assistência, estando presente o Senhor Doutor José Pinto de Aguiar, Director do Instituto de Assistência aos 
Inválidos e que, posteriormente, desempenhou papel de relevo como consultor oficial nos assuntos respeitantes a 
Cegos. 

A mudança de Direcção, porém, provocou um ambiente desagradável, não só entre os Directores como no 
seio da Comissão Central de Propaganda. 

A acção de Joaquim Guerrinha, como Secretário, foi contrariada logo de início, porquanto ele desejava, 
como lhe cumpria, redigir as actas das reuniões; como, porém, até então, a redacção das mesmas estava a cargo do 
segundo Tesoureiro, José Pais, a questão complicou-se, devido à sua intransigência em abdicar daquilo que ele 
considerava «a sua ocupação favorita». 

Isidoro do Carmo, por seu turno, pretendia que os seus amigos e colaboradores videntes da Comissão, 
pudessem lidar com dinheiro, a fim de promover a realização de festas lucrativas para a Colectividade, ao que 
Joaquim Guerrinha foi obrigado a opor-se, na qualidade de delegado da Direcção, ainda não esquecida dos recentes 
desaires da Comissão de Iniciativa e Melhoramentos. 

Como Joaquim Guerrinha tinha convidado o Senhor Professor José da Cruz Filipe a pronunciar uma 
Conferência sobre Cegos na sala Algarve da Sociedade de Geografia, só depois da sua efectivação, em 11 de 
Dezembro, apresentou a sua demissão, sob o pretexto de que era forçado a ausentar-se, em razão dos seus afazeres 
profissionais. 

Essas desculpas foram mais amplamente justificadas numa tempestuosa Assembleia Geral, na qual as 
suas propostas, que visavam o bem geral, foram violentamente repelidas por influência dum cego analfabeto, do 
qual dependeram dezoito votos. Esse Cego chamava-se HENRIQUE CARDOSO que, contrariamente à lei 
estatuída, fora admitido como sócio efectivo, apesar de ser um simples mendigo sem profissão. 

O seu triunfo sobre uma causa completamente alheia para ele, foi em breve compensado pela lei da 
causalidade. 

Na Assembleia em referência, convinha a José Pais e seus apaniguados o triunfo de Henrique Cardoso 
para derrotar a influência que Joaquim Guerrinha tinha na massa associativa; porém, vendo que, Henrique Cardoso 
era seu inimigo declarado e tinha meios de movimentar, a seu favor, a grande massa de sócios analfabetos que, 
indevidamente tinham sido inscritos, José Pais manobrou habilmente os seus colegas de Direcção, por forma a que 
ele fosse julgado numa Assembleia, expressamente convocada para esse fim, baseando-se o processo de acusação 
em factos da sua vida particular e não em quaisquer ocorrências dentro da Sede. 

Por absoluta falta de provas associativas que justificassem uma erradicação, a Direcção requereu das 
autoridades competentes a «Folha corrida» de Henrique Cardoso que, infelizmente, provava que ele havia sofrido 
condenação de degredo por alguns anos em África, devido a dois crimes de morte que cometera. 

Embora esse facto constituísse um motivo poderosíssimo para ser posto à margem do convívio 
associativo, o certo é que se deveriam ter adoptado tais precauções, quando da sua admissão como sócio e não um 
ano depois, em obediência a conveniências pessoais. 

No entretanto a Comissão Central de Propaganda dissolvia-se em fins de Dezembro de 1936, deixando no 
seu historial mais uma obra que muito teria ajudado a melhorar as condições de vida de vários Cegos necessitados, 
se a mesma não tivesse sido utilizada em benefício de quem menos precisava: foi o caso da obtenção de senhas, 
concedidas pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, para refeições nas áreas onde existiam Cozinhas 
Económicas. 
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Por morte do Senhor Tenente-Coronel João Luís de Moura, Governador Civil de Lisboa e grande 
benemérito da Associação, sucedeu-lhe no cargo o Tenente-Coronel Lobo da Costa que, em 1937, reprimiu 
severamente o exercício da música ambulante, reduzindo muitos cegos a uma situação verdadeiramente 
desesperada. 

A Direcção não procedeu como convinha nesta emergência, pelo que um grupo de sócios exigiu em 
Assembleia Geral, a readmissão de Joaquim Guerrinha que, chegando a Lisboa no dia 8 de Julho, foi 
imediatamente convidado a pertencer a uma Comissão, com o fim de tentar resolver tão momentoso problema. 

Essa Comissão envidou todos os seus esforços para trabalhar em boa harmonia com a Direcção da 
Presidência de Victor de Moura e Sá, mas tudo foi inútil. 

Todas as sugestões apresentadas pela Comissão, eram postas de lado sem a mínima consideração, pelo 
que subiu de ponto a efervescência, ao ler-se nos jornais um artigo assinado pelo Secretário, o qual dava a entender 
que a situação dos Cegos que se dedicavam à música ambulante, não era tão má como a pintavam. Por mais 
paradoxal que pareça, o signatário desse artigo recorrera, poucos meses antes, a esse mesmo modo de vida. 

Joaquim Guerrinha, Edmundo de Macedo, António de Oliveira e Francisco Gomes Batalha, 
promoveram uma reunião magna, que teve lugar no dia 31 de Julho, na qual participaram 39 sócios, além dos 
corpos gerentes, com excepção de José Pais que, em regra, se furtava sempre às situações delicadas. 

Essa reunião, que só tinha por fim estudar a melhor solução do assunto, terminou dramaticamente, em 
virtude das violentas acusações feitas por Joaquim Guerrinha contra a Direcção, por a mesma contribuir, 
grandemente, para a difícil situação em que se debatiam os Sócios Cegos. 

Como consequência, demitiram-se os corpos gerentes, excepção feita ao Vice-Presidente da Assembleia 
Geral, Isidoro do Carmo, que se limitou a aceitar os cartões dos demissionários. Como era evidente, ninguém 
estava preparado para um tal desfecho e, muito menos, para organizar uma lista de Corpos Gerentes, tanto mais que 
a mesma, segundo os regulamentos vigentes, tinha de ser entregue no Governo Civil, com vinte dias de 
antecedência da data marcada para uma Assembleia Geral de eleições. 

Quando José Pais foi informado deste desagradável incidente, compreendendo perfeitamente a sua 
privilegiada posição e, sabendo muito bem que um levantamento de sócios seria muito mal visto pelo Governador 
Civil, instou com os membros dos Corpos Gerentes para modificarem a sua atitude e, em harmonia com as suas 
indicações, readmitirem-se automaticamente. 

Se nenhum sócio esperava tal desfecho da reunião, muito menos pensava na nova atitude que os Corpos 
Gerentes tomaram. 

Como se isto não bastasse para criar um mau estar permanente, a Direcção encobriu a concessão 
duma audiência marcada pelo Governador Civil para o dia 14 de Agosto, em colaboração com os 
representantes da Imprensa Diária, cuja efectivação só transpirou no próprio momento, o que levou 
Joaquim Guerrinha e Manuel Guerreiro 130 a dirigirem-se imediatamente ao Governo Civil, na vã esperança 
de serem recebidos ao mesmo tempo. Infelizmente já chegaram muito tarde e, segundo a forma como foram 
recebidos, concluiu-se que as referências feitas aos «revolucionários da Braille», nada tinham de lisonjeiras. 

José Pais sabia perfeitamente que as autoridades não conseguiam resolver um problema completamente 
desconhecido para elas, como era o dos Cegos; transigia, no entanto, para dar provas de boa vontade e de espírito 
colaboracionista, mas também se enganava muitas vezes, assim como aconteceu neste caso. 

O Senhor Tenente-Coronel Lobo da Costa manifestou-se absolutamente contrário à actividade exercida 
pelos músicos ambulantes, mas não conseguiu idealizar um plano que pudesse suprir tal exercício. Perfilhava a 
opinião de que os Cegos podiam organizar uma orquestra que se exibisse nos jardins públicos, pelo que resolveu 
subsidiar a Associação com a importância mensal de 700$00 para custear a despesa a efectuar com a sua 
organização. 

Foi então que teve lugar a célebre carta subscrita com dezasseis assinaturas, dirigida à Direcção, 
protestando contra a maneira como era conduzido um assunto de tão vital importância para a grande maioria dos 
Sócios Cegos. 

Os signatários eram em número mais do que suficiente para requererem a convocação duma Assembleia 
Geral extraordinária; porém, como os Directores tinham por si o Governador Civil, não tiveram pejo em responder 
a essa carta com a suspensão de todos os direitos associativos, por três meses, aos sócios em causa. 

O aspecto mais curioso da questão, residia justamente no facto de os signatários da carta, induzidos por 
Joaquim Guerrinha, nunca terem trabalhado na rua, pelo que a sua atitude mais deveria ser louvada do que tão 
injustamente castigada. 

Dum momento para o outro, Joaquim Guerrinha foi considerado o elemento mais indesejável da 
Associação, tendo os Corpos Gerentes envidado os maiores esforços para promover a sua erradicação, o que 
não conseguiram. 

Por conveniências de variada ordem, os principais causadores desta situação, modificaram a sua atitude, 
logo que foram nomeados ensaiadores dos pretensos agrupamentos musicais, em obediência aos ditames do Senhor 
Governador Civil. Sem dúvida que nenhum Cego estaria disposto a receber 5$00 diários por ensaio, quando 
poderia receber 20 vezes mais no trabalho costumeiro. A verba de 700$00, destinada para esse fim, era tão irrisória, 
que a própria Direcção o reconheceu. 

 
130 Trata-se, exactamente daquele aluno do Instituto Branco Rodrigues que, com Guerrinha, foi espancado pelo Vigilante 

Fernando Duarte, o que, eventualmente, terá estado na origem da expulsão de ambos daquela Escola. 
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Não teve, no entanto, o bom senso de a devolver à procedência e gastou-a como muito bem quis e 
entendeu, no que, seriamente, contrariou os propósitos dos que pretendiam ser contratados como ensaiadores 
permanentes da quimérica Orquestra constituída por Cegos, para se exibir nos jardins públicos da Capital. 

Não era necessário que um dirigente da Associação possuísse o diploma do Conservatório Nacional de 
Música de Lisboa, para compreender que uma Orquestra não podia ser constituída exclusivamente por violinos, 
instrumento que a maioria dos músicos Cegos executava, bem ou mal. 

Por que razão não se usou de franqueza na audiência concedida pelo Governador Civil, que ignorava por 
completo as possibilidades dos músicos Cegos? 

A resposta fica ao critério dos leitores. 
Se analisarmos, com um espírito imparcial, as condições em que a Direcção trabalhava em prole dos 

Cegos, somos forçados a desculpar tantas irregularidades, especialmente 31 anos depois, quando a calma já permite 
apreciar melhor os casos dessa época. A Associação fora, como já disse, inicialmente criada com o único objectivo 
de organizar um Arquivo Musical, que satisfizesse as necessidades dos músicos, nesse tempo empregados. 

Com o seu crescente desenvolvimento, verificou-se a necessidade de justificar alguma coisa de mais útil 
aos sócios protectores, que nunca compreenderiam a razão de ser duma Sede, apenas destinada a um Arquivo, de 
que se ignorava a finalidade. 

Na medida em que aumentavam as responsabilidades associativas, não abundavam directores com a 
competência exigida pelas diversas actividades que, naturalmente, se foram destacando. 

Se houve vantagem em conservar durante muitos anos os mesmos Corpos Gerentes, houve, 
manifestamente, grave prejuízo colectivo com tal crónica estagnação, pois se não dava ocasião a experimentar 
novos elementos que, pelo menos, trariam mais calma ao ambiente associativo, tantas e tantas vezes perturbado. 

O maior benefício que um cego recebia sem acarretar despesas à Associação, consistia na cedência 
do Salão para Organização de Concertos Musicais ou de bailes com variedades. Todo aquele que conseguisse 
passar bem a Casa, ficava suficientemente compensado do trabalho que tivera. Este benefício, porém, era muito 
contestado e, por isso, durante largos anos, havia certa dificuldade em autorizar, igualmente, qualquer sócio a 
usufruir dessa regalia. 
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Em 1936, a Direcção do Asilo-Escola António Feliciano de Castilho empreendeu importantes obras no 
seu Edifício, para o funcionamento dum Posto Oftalmológico, dirigido pelo Senhor Doutor Mário Moutinho 
juntamente com a Liga da Profilaxia da Cegueira, presidida por esse distinto Oftalmologista. 

Essas obras foram tão dispendiosas que a Direcção entendeu dever conceder aos alunos umas férias de 15 
meses, sem se preocupar com as possibilidades económicas de suas famílias e, como o Governo decretara 
recentemente Leis Reguladoras do funcionamento das Escolas Mistas, julgou conveniente a resolução de acabar 
com a admissão de alunos do sexo Masculino, embora, segundo as mesmas disposições Governamentais, o Edifício 
reunisse as condições exigidas para internamento de alunos de ambos os sexos. 

Mais de uma dezena de rapazes novos se encontrou subitamente numa precária situação, só encontrando 
amparo na ASSOCIAÇÃO DE BENEFICÊNCIA «LOUIS BRAILLE». 

Como estes rapazes escrupulizassem no recurso à música ambulante, a Direcção da Associação oficiou 
para a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, pedindo uma audiência ao Senhor Provedor, que lha concedeu 
imediatamente, conseguindo-se o fornecimento de grande quantidade de bilhetes de Lotaria com descontos iguais 
aos dos Cambistas, o que levou todos os ex-alunos da Escola Castilho a experimentar a profissão de Vendedores de 
Lotaria. 

Era frequente verem-se, durante alguns meses, pelo Chiado, cinco ou seis Cegos a pequena distância uns 
dos outros, ainda com o fardamento da Escola, a vender jogo. 

Como, porém, essa profissão rendia proventos insignificantes, pouco a pouco foram desistindo e, 
perdidos os escrúpulos, por imperiosa necessidade, abraçaram a ocupação de músicos ambulantes. 

É evidente que, enquanto venderam jogo, os recém saídos da Escola tiveram de ser subsidiados, o que 
aumentou os encargos da Associação. 

Apesar de, em certos assuntos, as Direcções da Colectividade não procederem com justiça, procuraram 
sempre a melhor maneira de remediar a precária condição em que geralmente se encontravam os Cegos. 

O que faltava a essas Direcções não era a boa vontade em tomar resoluções acertadas; faltava-lhes, isso 
sim, competência para poderem responsabilizar-se pela melhor forma de resolver os problemas que, 
constantemente, se lhes deparavam. 

Para prova desta afirmação, basta recordar que justamente por essa época, se deu início à criação 
do «Regulamento Provisório da Caixa de Auxílio» que tantos e tão grandes benefícios prodigalizou a um 
grande número de Cegos gravemente doentes. 

Esta decisão da Escola Castilho, em não admitir Alunos Cegos do sexo Masculino, prejudicou, mais 
gravemente do que poderia supor-se, o desenvolvimento da instrução dos Cegos no nosso País. 

Era sempre com grande dificuldade que os provincianos se decidiam a internar os seus filhos Cegos e, por 
isso, essas dificuldades eram incomparavelmente maiores, ao tratar-se de filhas. As Escolas eram poucas, tendo 
pequenas possibilidades de internar grande número de alunos, estando sempre completamente cheias e ficando 
inúmeros pedidos por satisfazer. 

Mas esses casos que apenas deveriam afectar as Escolas, exerciam poderosa influência na Associação, 
por ser a única Instituição que se preocupava com as condições de vida dos Cegos em geral. 

O mais interessante de tudo, residia no facto de todos poderem protestar contra a actuação das Direcções 
da Associação e, quando uma voz se levantava em público contra a atitude assumida pelas Escolas, quase todos a 
recriminavam. Apesar de todos os benefícios recebidos pelos ex-alunos da Escola Castilho, os seus Directores 
continuavam a encarar a Associação de má vontade, como se ela contribuísse para entravar a sua acção educativa. 

Um dos seus alunos externos, Victor de Moura e Sá, fora nomeado Presidente da Direcção da Associação 
e, por seu intermédio, conseguira a nomeação de Massagista da Junta Geral da Província da Estremadura, bem 
como a montagem dum excelente Consultório na Travessa da Glória, nº 20, tornando-se o primeiro profissional 
cego nessa especialidade. 

Em quase todas as sessões solenes organizadas na Associação, os professores e alunos da Escola Castilho 
eram chamados a participar e, em abono da verdade, faziam-no com raro brilhantismo. 

Nunca a Associação tentou hostilizar as Direcções da Escola Castilho e, se alguma razão os seus 
Directores tiveram para lamentar qualquer casual referência, menos feliz, à sua actuação, na Sede da Colectividade, 
tal circunstância deve-se simplesmente à sua conduta para com os alunos que, tão desumanamente expulsaram da 
Instituição que os educara, sem o mínimo sentido de compreensão da situação em que os colocaram. 
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Corria o ano de 1941, ano em que a Associação teve oportunidade de patentear, evidentemente, a 
felicidade da sua existência, para Cegos que abandonavam a esfera de acção escolar: o «Sexteto de Cegos» 
dirigido por Augusto Coelho e que actuava na Emissora Nacional, tinha necessidade absoluta duma 
dependência da Sede para poder efectuar os seus ensaios. 

Não houve a mínima objecção por parte dos Directores, nem os sócios se mostraram contrariados com a 
entrada em actividade dos novos sócios. 

De certo modo, os ensaios do SEXTETO além do benefício que proporcionavam aos seus componentes, 
constituíam também um importante factor de propaganda dos fins da Colectividade. 

Isso, porém, era apenas mais um acontecimento a registar na vida duma Instituição, que tinha por 
principal objectivo a protecção de todos os Cegos, quer moral quer materialmente. 

Em meados de Novembro do mesmo ano, a elaboração da lista da Direcção a apresentar no Governo 
Civil, com antecedência de 20 dias da data marcada para a Assembleia Geral de eleições, ordinariamente nos fins 
de Dezembro de cada ano, mereceu particulares cuidados por parte de José Pais e António Galante, ao tempo 
Tesoureiros, por desejarem acabar com a influência do Presidente Victor de Moura e Sá e do Vice-Presidente 
Abílio Ferreira Machado. Faltava-lhes, todavia, a coragem para tratar o assunto, frente a frente, com as pessoas em 
causa. 

Decidiram procurar Joaquim Guerrinha e, confiados na sua boa vontade em trabalhar para o bem comum, 
induziram-no a escrever uma carta ao Senhor Victor de Moura e Sá, pedindo-lhe que desistisse da candidatura à 
Presidência da Direcção, sem qualquer oposição porque, caso contrário, seria “desmascarado” na Assembleia 
Geral. 

Sem saber os motivos de tal resolução por parte dos citados Directores, Joaquim Guerrinha comprometeu-
se a enviar a carta pedida e a fazer parte da Direcção, como Secretário, desde que se tomasse a decisão de resolver 
o problema dos Músicos Ambulantes, de que a Direcção não mais se ocupara desde 1937, o que eles prometeram. 

Depois de submetida à apreciação dos Directores que haviam pedido a Joaquim Guerrinha a carta para 
Victor de Moura e Sá, esta seguiu para o seu destinatário, que apenas esboçou leves protestos, por via telefónica. 

Quanto ao Vice-Presidente Abílio Ferreira Machado, limitou-se a Direcção a não incluir o seu nome, na 
lista em referência. 

A Assembleia Geral decorreu na melhor ordem e a eleição fez-se de harmonia com o que fora combinado. 
Em seguida ao acto de posse, como Joaquim Guerrinha exigira, oficiou-se ao Senhor Governador Civil de Lisboa, 
pedindo audiência para tratar a questão relativa à organização de um Regulamento que permitisse o livre exercício 
dos músicos ambulantes. 

Joaquim Guerrinha, acompanhado por José Pais, tratou cuidadosamente este assunto com o 
Senhor Tenente-Coronel Lobo da Costa que, ouvindo uma exposição bem pormenorizada das possibilidades 
dos Músicos Cegos, não teve qualquer dúvida em conceder licença para que circulassem livremente nas ruas, 
grupos musicais conscientemente organizados. 

A tranquilidade voltou aos lares dos Cegos, a esse tempo deveras preocupados com a escassez de géneros 
alimentícios, pois que o seu abastecimento se fazia por bichas intermináveis. 

Foi mais um dos muitos problemas que Joaquim Guerrinha, então nas boas graças da Direcção de que 
fazia parte, conseguiu equacionar. 

A Direcção oficiou para vários Grémios e Juntas, obtendo-se os géneros em condições idênticas às 
dos armazenistas, pelo que, durante o período crítico de 2 anos, funcionou na Sede uma espécie de 
Cooperativa que, a preços mínimos, fornecia os géneros a todos os Cegos necessitados. 

Entretanto, a vida interna da Associação continuava agitadíssima, em virtude duma campanha 
empreendida por Abílio Ferreira Machado, que se não conformava com a sua exclusão da lista de Corpos 
Gerentes, na última Assembleia Geral de Eleições. Dispunha ele dos contínuos (pessoas da sua absoluta confiança e 
por ele empregados na Colectividade), para levar a cabo os seus planos. Contava, além disso, com a colaboração 
dos Músicos Cegos empregados na sua Cervejaria porque, receando o desemprego, não tinham coragem para 
contrariar as suas intenções. 
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Para iniciar as suas hostilidades, aparentemente dirigidas contra a organização dos Corpos Gerentes da 
Colectividade, como fazia crer uma carta que enviou ao Governador Civil de Lisboa e que essa entidade remeteu à 
Direcção, para prestar informações, Abílio Ferreira Machado serviu-se de Henrique Lopes Alho, um cego anormal 
que, devido a um estratagema de Joaquim Guerrinha, pôs a descoberto todo o plano, com a maior das facilidades. 

A origem do descontentamento do ex Vice-Presidente residia, segundo as declarações de José Pais, numa 
questão de “ciúmes” provocados pela empregada da Secretaria da Associação, que toda a gente sabia intimamente 
relacionada com o declarante. 

Joaquim Guerrinha ainda procurou Abílio Ferreira Machado no seu próprio estabelecimento, no intuito de 
tentar a solução pacífica da questão, que tinha já ultrapassado os limites internos da Colectividade, uma vez que ele 
se havia dirigido ao Governador Civil. Não houve maneira de acomodar os contendores e ainda Joaquim Guerrinha 
teve que se impor a José Pais, forçando-o à inutilização dum ofício dirigido ao Governador Civil, no qual acusava o 
seu opositor de tendências comunistas. 

A questão azedou-se e assumiu proporções assustadoras, decidindo-se, afinal de contas, numa Assembleia 
Geral, na qual foram irradiados Abílio Ferreira Machado e Henrique Lopes Alho, para o que muito contribuiu a 
acção de Joaquim Guerrinha, habilmente iludido por José Pais, uma vez que nunca fora seu costume colaborar em 
casos prejudiciais a outrem. 

Não tardou que o Regulamento da actuação dos Músicos Ambulantes se esquecesse, dando lugar a 
frequentes detenções dos prevaricadores, o que forçou a Direcção a iniciar novas diligências junto das autoridades 
que, não podendo suprimir os Guias, exigiram que cada grupo se munisse duma CAIXA-MEALHEIRO, na qual 
seriam depositados os óbolos dos transeuntes. 

Essa Caixa levaria as iniciais e o Selo Branco da Associação, sistema ainda em uso, o que suscitou 
interpretações confusas por parte do público, mas satisfez as autoridades, pela convicção em que ficaram de que os 
Cegos já não seriam ludibriados pelos Guias. Dizia-se que o produto era dividido no Governo Civil ou na 
Associação, que passava por ser também contemplada com parte da receita. 

A Cooperativa terminara os seus serviços, logo que a distribuição de géneros ficou assegurada nos 
estabelecimentos da especialidade, visto os interessados já não carecerem da intervenção da Associação, no regular 
abastecimento de géneros alimentícios. 

A Associação progredia na sua vida externa, apesar das perturbações que, por vezes, a vida interna lhe 
trazia. A Direcção tinha consciência de que se procurava corresponder, tanto quanto possível, às prementes 
necessidades dos Sócios Cegos, embora aparecessem, de vez em quando, eternos descontentes e críticos 
demasiadamente rigorosos, ao procedimento de alguns Directores. 

O «Regulamento Provisório da Caixa de Auxílio», criado em 1936, foi modificado num melhor sentido, 
passando-se a conceder a qualquer Sócio Cego que apresentasse um Atestado Médico comprovativo de doença, o 
seguinte benefício: 

Durante o primeiro mês, um auxílio de 10$00 diários, auxílio que se reduzia a 7$50 no segundo e a 6$00 
no terceiro; caso ainda continuasse doente, passaria a receber o subsídio mensal de 50$00. 

Era evidente que este modo de ver os casos difíceis de cada um, não estava verdadeiramente em harmonia 
com as suas necessidades, mas devia reconhecer-se que, em boa verdade, era já um auxílio de substancial 
importância. 

A Sede era cada vez mais frequentada por Cegos, tanto pelos que se consideravam cultos, como pelos que 
não passavam de analfabetos, o que dava ao ambiente associativo carácter heterogéneo, que não deixava de 
interessar os que procuravam a melhor forma de atender às necessidades de todos, em geral. 

Claro que, uma frequência mais assídua de muitos Sócios dava ocasião a discussões sobre assuntos 
diversos, embora muitas vezes, em parte, ignorados pelos intervenientes, assoalhando-se desse modo inúmeros 
boatos, na maioria dos casos infundados, que atingiam as pessoas de vários Directores, provocando em muitos 
casos o afastamento de trabalhadores dedicados. Mas tais acontecimentos são vulgaríssimos em todas as 
Agremiações, pelo que não deveriam constituir grande admiração. 

Há, porém, a tendência natural de se considerar como o pior, o meio a que se pertence, sem se ter em 
conta o que se passa nos outros meios. 

Na Associação, como se observava demasiadamente o princípio da continuidade e as Direcções se 
conservavam muitos anos com ligeiras alterações, davam ocasião a suspeitas, com ou sem fundamento, que 
recaíam especialmente sobre aqueles elementos que, sendo antipáticos, pretendiam, contudo, ser todos os anos 
reeleitos. Quanto a esse caso, a verdade era só uma: a elaboração da lista de Corpos Gerentes foi sempre confiada à 
Direcção, que lutava com imensas dificuldades para conseguir organizá-la diferentemente, da que acabava o seu 
mandato. Raras vezes aparecia uma lista da Oposição e nunca os Corpos Gerentes se reuniam para deliberar sobre 
esse assunto. 

Quando em Novembro de 1943 se procedia à elaboração da lista para enviar ao Governador Civil, José 
Pais não pensava em lhe introduzir modificações. Joaquim Guerrinha objectou que seria interessante convocar 
uma reunião de sócios para se nomear uma COMISSÃO que se encarregasse da organização da lista, o que seria 
uma satisfação dada à massa associativa, pois teria ocasião de escolher Corpos Gerentes a seu gosto. 

Para que José Pais se não pudesse opor, Joaquim Guerrinha fez-lhe compreender que nada tinha a recear, 
pois era elemento considerado imprescindível, devido às provas que vinha prestando há treze anos. 

Assim se fez, mas os resultados foram completamente nulos, porquanto António de Oliveira, tomando a 
palavra em seguida às explicações dadas por Joaquim Guerrinha sobre os objectivos da reunião, convenceu os 
Sócios presentes de que se tratava de «uma rasteira por parte da Direcção para saber os que a hostilizavam». 
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Todos ficaram perplexos ante tais afirmações e, Joaquim Guerrinha, que não podia confiar a ninguém o 
seu plano de afastar José Pais, retirou-se decepcionado com o acolhimento que teve a sua ideia. 

Poucos dias depois, num ensaio do Sexteto de Augusto Coelho, Edmundo de Macedo entrou no Salão e 
perguntou de chofre «se a eleição era chapa». Claro que a resposta não se fez demorar em sentido afirmativo, visto 
que os Sócios não tinham dado oportunidade à nomeação duma comissão para elaborar uma lista e a Direcção não 
se responsabilizava por outros elementos. 

No ano seguinte, um caso se passou quanto à reeleição de ANTÓNIO GALANTE, Director pouco 
estimado, devido ao seu comodismo e à nenhuma importância que ligava aos que careciam de auxílio. 

Joaquim Guerrinha combinou as coisas por forma a Edmundo de Macedo ser o Tesoureiro eleito, para 
o que era necessário que António Galante obtivesse menos de 10% da votação, o que não era coisa fácil. Votaram 
61 sócios, mas ainda foi necessário que Joaquim Guerrinha procedesse ilegalmente, riscando uma lista, para que se 
elegesse Edmundo de Macedo. António Galante não queria conformar-se com tal desfecho, mas não houve outro 
remédio, embora ele soubesse perfeitamente com quantos votos podia contar no mínimo. 

Referi-me a estes dois casos para que se compreenda a dificuldade que havia em triunfar uma lista de 
oposição, dado que os Directores habituais não desarmavam, mesmo conscientes da maior má vontade contra a sua 
actuação. 
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A Festa de 1 de Janeiro já se encontrava assente em sólidas bases e as suas verdadeiras obreiras já não se 
entregavam à distribuição de circulares, pois 8 anos de grandes canseiras haviam bastado para a consolidação duma 
obra, tão evidentemente meritória. 

José Pais, Edmundo de Macedo e Joaquim Guerrinha, começaram a idealizar uma fonte de receita 
capaz de suprir as deficiências de cotização e surgiu a ideia duma rifa anual de 1000 bilhetes de 1$00 cada. Para a 
passagem dos bilhetes, já de antemão se contava com as mesmas Sócias, que tanto se tinham empenhado na 
distribuição de Circulares e com quaisquer outros que desejassem vender à percentagem de 15 ou 20%. 

Considerada a época de Natal como a mais própria e auspiciosa para tentativas desta natureza, pensou-se 
justamente em escolher um casal de perus como prémio, ideia que despertou grande entusiasmo entre vendedores e 
compradores. 

O êxito da primeira experiência originou a segunda tentativa, já com três prémios e mais vendedores, 
entre os quais se destacava JÚLIO DO ESPÍRITO SANTO SOUSA LAPA PICARD e ANTÓNIO LIMA 
HENRIQUES DE CARVALHO, Cegos recentes que se dedicavam à venda de Lotaria. 

Estes novos elementos, conhecedores da existência dos sorteios mais importantes, influíram 
decididamente no ânimo da Direcção para se abalançar a um SORTEIO em grande escala, de que José Pais foi 
eficientíssimo colaborador. 

A princípio, muitos Cegos se dedicavam com êxito à venda de bilhetes dos Sorteios, sendo a propaganda, 
numa camioneta entregue a FERNANDO RODRIGUES PEREIRA, indivíduo muito versado em 
empreendimentos do género e que, fora de dúvida, foi um grande auxiliar, embora de Sorteio em Sorteio, se 
tornasse cada vez mais exigente nas condições que impunha, para se responsabilizar pela sua passagem. 

Como todos conhecem, com o andar dos tempos, os Cegos deixaram de se preocupar com a venda 
individual de sorteios, habilitando-se alguns à propaganda nas Camionetas, tal como actualmente se pratica. 

O desinteresse dos Cegos pela venda individual explica-se muito facilmente, uma vez que os vendedores 
de Lotaria não podiam abandonar a base da sua ocupação diária, para perder ingloriamente o seu tempo, a vender 
bilhetes de Sorteios sem os prémios à vista. 

Os Músicos Ambulantes também não podiam sacrificar prováveis lucros a uma venda improdutiva. Quem 
nada tinha a perder, tentou, inutilmente, vender bilhetes em várias ruas movimentadas, acabando por desistir, pois a 
experiência demonstrava que só se vendia bem, quando, no Largo de S. Domingos, o 1º Prémio estava em  
exposição. 

Hoje, porém, já também isso não acontece, porque os vendedores de bilhetes de Sorteios são em número 
incomparavelmente menor e o local já não é de tanto movimento como era, de alguns anos a esta parte. 

Se bem que se multipliquem, cada vez mais, as organizações de Sorteios, eles constituem ainda, mesmo 
apesar das despesas que ocasionam, a receita mais lucrativa de quantas qualquer Associação tenha. 

Ainda mesmo que isso venha a não se verificar brevemente, lembremos sempre que um casal de 
perus, numa experiência feita em 1941, apenas com 1.000 bilhetes, deu origem a uma série de grandiosos 
Sorteios que, além dos lucros monetários, constituíram um importantíssimo meio de propaganda da 
Colectividade. 
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Um grupo de Sócios Cegos que se dedicava à venda de Lotaria, chefiado por Lapa Picard e Lima 
Henriques, citados no último capítulo, projectou a organização do «Cupão para o Cego» em Portugal, à 
semelhança do que se vinha praticando em Espanha, com aprovação do Governo desde 1939 e que, com pleno 
êxito, proporcionava à «Organização Nacional de Cegos» do País vizinho, uma inesgotável fonte de receita. 

Lapa Picard, que já havia conseguido obter um modelo do plano utilizado pelos Cegos Espanhóis na sua 
Lotaria, apresentou-o a Joaquim Guerrinha, que prometeu interessar a Direcção pelo assunto. 

Numa das reuniões de 1944, ficou resolvido que Joaquim Guerrinha tivesse plenos poderes para agir em 
conformidade com os desejos do Senhor Picard, pelo que se solicitou do SENHOR PROVEDOR DA 
MISERICÓRDIA uma audiência para apresentação duma exposição, sobre tão palpitante assunto. 

Picard e Lima Henriques encaravam com demasiado optimismo a boa solução do problema, mas Joaquim 
Guerrinha não partilhava essa opinião; porém, como nunca desejava desanimar ninguém, prontificou-se a 
acompanhá-los, logo que a audiência foi marcada. Com efeito, foram maravilhosamente atendidos, mas a exposição 
que nessa ocasião foi entregue, ainda continua sem resposta. 

Depois de várias diligências infrutíferas para que Joaquim Guerrinha voltasse a acompanhá-los ao Senhor 
Provedor, mesmo sem marcação de audiência, os dois tentaram novamente ser recebidos, mas sem qualquer 
resultado, apesar de Lima Henriques se não preocupar com protocolos e, mesmo contra as indicações dos 
empregados, querer entrar à força no Gabinete do Senhor Provedor. O certo é que Picard também se sentiu vexado 
com o insólito procedimento do seu companheiro e nunca mais se reuniram para tratar do caso. 

Mas Picard não pusera de lado o seu sonho e, cerca de três anos mais tarde, quando Joaquim Guerrinha já 
tinha sido transferido para o Conselho Fiscal, em virtude dos seus afazeres, foi de novo procurá-lo, pedindo-lhe que 
o apresentasse ao Senhor Professor Cruz Filipe, ao tempo Vice-Presidente da Direcção, a quem expôs o seu 
projecto. Para o tranquilizar, Cruz Filipe oficiou ao Senhor Ministro do Interior, pedindo-lhe uma audiência e, uma 
vez marcada, acompanhado por Joaquim Guerrinha, o assunto se tratou, resolvendo o Ministro (e sem perder 
tempo) nomear uma Comissão de 5 membros para se deslocar a Espanha, a fim de estudar a organização do 
«Cupão para o Cego». 

Foram designados para essa Comissão os seguintes nomes: Prof. José da Cruz Filipe, representante da 
Associação; Dr. Madeira Pinto, da Misericórdia; Dr. José Pinto de Aguiar, da Assistência; Dr. Diogo Furtado, da 
Inspecção Superior de Higiene e Saúde Física e Dr. Henrique Moutinho, da Liga da Profilaxia da Cegueira. 

Desfavoráveis comentários foram então feitos por não se ter nomeado um Cego para participar nos 
trabalhos dessa Comissão, mas devo esclarecer que a Direcção da Associação pretendia que Joaquim Guerrinha 
representasse a Colectividade, o que ele não aceitou, não tanto por falta de recursos, visto que as despesas corriam 
por conta do Estado, mas pelos seus compromissos particulares. Ele próprio sugeriu a nomeação de Cruz Filipe, 
uma vez que era um dos Directores da Associação e um elemento utilíssimo, dados os seus vastos conhecimentos 
sobre matéria de Cegos. De regresso, a Comissão apresentou ao Ministro um Relatório pormenorizado, que foi 
favoravelmente despachado e enviado à Misericórdia «para estudo e execução». 

Segundo penso, o relatório não viu a luz do dia, conservando-se, talvez, no fundo de uma das gavetas da 
Secretária do Senhor Provedor Interino de então, que era justamente o Dr. Madeira Pinto, um dos membros da 
Comissão que o elaborara, apenas para justificar a razão da ida a Madrid. Foi mesmo Cruz Filipe que, algumas 
vezes o declarou publicamente acrescentando que o Grupo Onomástico «OS JOSÉS» se comprometera a pôr de pé 
a organização da «Lotaria Especial» para Cegos, desde que a Misericórdia fornecesse dependências para instalação 
das máquinas indispensáveis, o que ficou, invariavelmente, sem resposta. 

Lapa Picard ainda fez mais duas tentativas em 1948, na primeira das quais com Joaquim Guerrinha, para 
se avistar com o Dr. Madeira Pinto, que declarou categoricamente não resolver o assunto, dada a oposição dos 
Cambistas, cujos direitos não podia deixar de respeitar. Quando se lhe lembrou que o Cupão para o Cego seria um 
meio eficaz para combater as rifas clandestinas, limitou-se a sorrir e a dizer que essa questão das rifas clandestinas, 
era da competência das autoridades policiais. 

No fim de contas, verdade seja, foi um erro de Picard pretender uma equiparação dos Centros 
populacionais Portugueses aos Espanhóis, uma vez que em Portugal, se contavam verdadeiramente Lisboa e Porto, 
que pudessem corresponder aos seus anseios. Por outro lado, nunca ouvi a outros vendedores de Lotaria, defender 
tão encarniçadamente tal ideia, que não estaria destinada a dar os apetitosos frutos idealizados por Lapa Picard. 

Este fracasso, porém, em nada invalidou os méritos de Picard como um grande batalhador por um ideal, 
mesmo sem ter obtido bons resultados. 
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Terminaram já os seus dias, há muito, as pessoas de que vamos ocupar-nos no presente Capítulo, mas a 
história exige que se fale delas, o que faço simplesmente, pelo facto dos casos que lhes dizem respeito serem por 
demais conhecidos, embora deturpados em grande parte, como é natural. 

Quando, em 1931, José Pais foi nomeado Secretário da Direcção da Associação, todos depositavam nele 
as mais risonhas esperanças. Ligado, há muito, ao meio dos Cegos, por ter sido aluno do Professor cego Manuel 
Marques, dedicou todas as suas horas de ócio a uma meticulosa organização da escrituração da Colectividade. 

Quem queria saber onde encontrar José Pais, podia ter a certeza de o ver no Batalhão de Sapadores 
Bombeiros ou na Associação «Louis Braille». Não admirava, pois, que a sua reeleição fosse sempre considerada 
como certa, porque os elementos dispostos a colaborar activamente com Cegos, ainda hoje não se encontram 
facilmente, quanto mais em época tão recuada. 

Do mesmo modo, Francisco Mouta Llorente, eleito Presidente da Assembleia Geral em 1932, só deixou 
esse cargo em Dezembro de 1941 para presidir à Direcção até fins de 1950. 

Que me recorde, António Galante foi eleito 1º Tesoureiro em 1935, lugar que, embora contrariado, deixou 
em fins de Dezembro de 1944, ocupando por algumas vezes esse cargo, a partir de 1952. 

Victor de Moura e Sá, chamado à presidência da Direcção em 1935, dela saiu por determinadas 
circunstâncias, em fins de 1941. 

Manuel dos Arcos, Secretário da Assembleia Geral, nesse posto se conservou por mais de 20 anos. Se 
não podia auxiliar mais eficazmente a Colectividade, desempenhava, pelo menos, com dedicação o seu cargo e só 
por imperiosos motivos deixava de comparecer. 

António Oliveira, mais vezes no Conselho Fiscal do que na Direcção, fez parte de várias Comissões e 
tinha muito prazer em falar nas Assembleias Gerais, nas quais quase sempre modificava completamente as suas 
atitudes iniciais. 

Francisco Gomes Batalha, frequentemente Vogal da Direcção, deixou de se contar com ele pela sua pouca 
assiduidade às reuniões.131 

António Gomes Porto, não me recordo do seu nome em qualquer lista de Corpos Gerentes. Durante 
muitos anos ocupou-se do Arquivo, sonho sempre por ele acalentado, sendo o primeiro Arquivista com ordenado, 
embora de uma escassa centena de escudos mensais, tendo sido aumentado a partir de 1941, quase se podendo dizer 
que faleceu no seu posto. Exemplo de trabalhador, animoso e perseverante, foi muito infeliz por questões 
familiares. Sempre bem disposto e cheio de paciência para atender as exigências dos sócios, que nem sempre o 
tratavam com o carinho de que era merecedor. 

Estêvão Pereira Guimarães, exercia a profissão de carpinteiro quando cegou. Foi um grande entusiasta da 
Fundação da Associação, pródigo em iniciativas, muitas vezes infantis, é certo, mas que denotavam evidente desejo 
de tentar orientar a Associação num sentido de verdadeira beneficência. Ocasionalmente o seu nome figurou em 
algumas listas de Corpos Gerentes, pertenceu a várias Comissões e era sempre o principal animador das exposições 
de trabalhos manuais executados por Cegos, nas quais colaborava brilhantemente, em trabalhos que ainda se devem 
conservar na Sede. 

É de lamentar que a Direcção da Associação tivesse olvidado ou ignorado quem era o sócio nº 1, para o 
deixar falecer à míngua, negando-lhe os subsídios a que tinha direito, por estar absolutamente incapacitado para o 
trabalho e, nos seus últimos dias de vida, quase completamente abandonado pelos colegas, que tão ingratos se 
manifestaram nessa emergência. 

Manuel Marques, Professor Cego, criador do termo «invisual» em substituição de «cego», a que já 
oportunamente se fez referência. 

Quantos nomes poderia citar de alunos e professores da Escola Castilho, que tanto contribuíram para 
auxiliar a Associação nas suas jornadas de propaganda, quer apresentando grupos corais, quer peças de teatro, quer 
ainda como notáveis artistas, dos quais se destacaram principalmente o grande violinista António Marques, os 
Violoncelistas Manuel Prego, Hermínia de Jesus e Bernardino de Sousa Santos. 

Mas não cumpre, neste trabalho, assinalar nomes, se bem que fosse meu desejo enaltecer o prestimoso 
concurso de tantos heróis ignorados e que tanto ajudaram a grande obra da Colectividade. 

 
131 Joaquim Guerrinha não refere o seu nome nesta listagem de Corpos Gerentes mas, feitas as contas, assumiu funções 

como Secretário da Direcção de 1932 a 1935, posteriormente de 1941 a 1947 e ainda de Dezembro de 1959 a Junho de 1951; 
de 1947 a 1950 desempenhou as funções de Secretário no Conselho Fiscal. 
 



 228 

Quando Joaquim Guerrinha saiu do Instituto Branco Rodrigues, encontrou parte da protecção de 
que necessitava na Associação, sem a qual nunca ele teria concluído o curso de Piano. 

Surpreendeu-o o extraordinário prestígio que envolvia o nome de José Pais, crescendo ainda mais a sua 
admiração ao ouvir as elogiosas referências de Francisco Mouta Llorente, que o considerava «a relíquia santa» e o 
«esteio» da Colectividade. 

Era certo que José Pais se apresentava como um trabalhador infatigável, mas tratava muito 
desdenhosamente a maioria dos Sócios, triste nota, que determinaria a sua saída trágica da Associação, com toda a 
série de desagradáveis ocorrências. 

A culpa das suas atitudes condenáveis, pertencia em grande parte, aos seus mais íntimos colaboradores 
que, apesar de com ele conviverem constantemente, não tinham a coragem de lhe chamar a atenção para essa parte 
fraca do seu carácter. 

José Pais, como distinto Chefe de Bombeiros que era, estava habituado a brincar com o fogo; também 
brincou, até certa altura, julgando poder extinguir o incêndio que tão imprudentemente ele ateou, como ajudava a 
apagar os fogos em tantos lares. 

De princípio, as caixas mealheiros colocadas em muitos estabelecimentos e que eram abertas no fim de 
cada ano, proporcionavam algumas receitas importantes, atendendo à difícil situação económica da Colectividade; 
mas, logo que as condições o permitiram, esse processo de recolha de donativos foi sendo gradualmente 
abandonado, mais por negligência de José Pais que, pela indiferença dos comerciantes. 

Importantes donativos e legados eram devidamente escriturados, de forma que os colegas de gerência 
nunca punham em dúvida a sua honestidade, quando bastaria um simples exame da Caderneta, para mostrar quanto 
era falho de bom senso o seu processo de apropriação dos capitais colectivos. 

Tinha a prudência de nunca se opor a despesas necessárias, quer para a compra de móveis, quer para 
aumento de vencimentos, ou ainda, para a concessão de subsídios, a que alguns Directores, infelizmente, se 
opunham. 

A Conferência do professor Cruz Filipe na Sala Algarve da Sociedade de Geografia no mês de Dezembro 
de 1935, foi precedida dum pequeno concerto, sendo necessário despender-se uma verba no transporte do Piano, 
por à última hora faltar o Piano da Sociedade citada, que não estava em condições. 

Parte dos Directores Cegos estavam inclinados a exigir responsabilidades a Joaquim Guerrinha por essa 
inesperada despesa, mas José Pais, que conhecia bem a sua difícil situação, não o consentiu e propôs que a 
Colectividade pagasse, uma vez que resultava em propaganda das suas finalidades. 

Várias comissões se criaram para a formação duma importante BIBLIOTECA, sendo a mais duradoura a 
nomeada em 1947, à qual pertenciam AUGUSTO COELHO, LUÍS AMORIM e EDMUNDO DE MACEDO, 
como delegado da Direcção. 

Foram-se criando, pouco a pouco, novas rubricas orçamentais sempre que se tornava necessário e, só isso, 
dava toda a confiança aos que empreendessem iniciativas dispendiosas. 

José Pais gostava, evidentemente, que as Comissões cumprissem, mas nunca deixou de adiantar o 
dinheiro para o pagamento das despesas que elas faziam; foi o que sucedeu com a Comissão de Iniciativa e 
Melhoramentos, com a sub-comissão Central de Propaganda, com a Comissão de Festas, à qual pertencia, entre 
outros, Mário Africano Fernandes e Marques Dias, com várias Comissões destinadas à organização duma 
Biblioteca, especialmente a que se iniciou em 1947. 

Esta Comissão fez, com efeito, muitas despesas, mas procurou criar algumas receitas, quer por bailes, 
quer por outros meios. O tesoureiro era Augusto Coelho, mas como o tesoureiro da Direcção era o delegado junto 
da Comissão, nunca Edmundo de Macedo prestou quaisquer contas, do que resultou uma grave situação para ele, 
quando em Dezembro de 1950 se formou uma lista oposicionista, organizada por um grupo de Sócios, sem 
conhecimento oficial da Direcção. 

Foi nessa ocasião que o génio de José Pais sofreu o mais grave revés da sua vida e a sua boa estrela o 
abandonou. Descontrolou-se de tal forma que, ao ter conhecimento de que se preparava uma grande remodelação 
nos Corpos Gerentes, elaborou uma lista que enviou para o Governo Civil, sem consultar os elementos que nela 
incluíra, de modo que na Assembleia Geral de eleições, os Sócios por ele propostos se negaram a ser votados. 
Assim, venceu a lista da oposição, embora ele recorresse ainda para o Governo Civil. 

O Senhor Doutor Alberto de Sá Marques, Presidente da Assembleia Geral, ainda pretendeu conciliar as 
diferentes posições, propondo uma lista de colaboração, mas tudo foi inútil. 

Após o acto de posse, Joaquim Guerrinha e Joaquim Folgado, respectivamente Secretário e 
Tesoureiro, dirigiram-se à Caixa Geral de Depósitos a fim de conferirem a caderneta. Desvendara-se o mistério: 
as existências estavam muito longe de corresponder às importâncias lançadas na escrita. 

Joaquim Guerrinha escreveu em Braille toda a escrituração da Associação para, por si mesmo, poder 
verificar a importância desviada. 

Entretanto, descoberta a fraude, a família de José Pais entabulava as indispensáveis conversações com a 
Direcção, presidida pelo professor Cruz Filipe e, como o montante do desfalque se elevava a cerca de cento e 
sessenta e três mil e quinhentos escudos, segundo as próprias declarações do delinquente e corroboradas pelas 
investigações de Joaquim Guerrinha, a Direcção não assumiu qualquer responsabilidade com o ex-tesoureiro, sem 
primeiro comunicar o facto às autoridades de que dependia a Associação, o que se fez, logo que o pedido de 
audiências, imediatamente solicitado, foi atendido. 

Tanto o Director Geral da Assistência como o Governador Civil concordaram em que o culpado merecia 
um rigoroso castigo, mas, atendendo a que a Colectividade não podia desprezar a perspectiva de ser reembolsada, 
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embora lentamente, de tão grande quantia, consideravam-se como ignorando tal facto, que aliás se tinha de 
conservar secreto, a fim de não afectar o prestígio da Associação. 

Com a garantia dada pelas entidades tutelares da sua abstenção neste caso, a Direcção iniciou negociações 
com a família de José Pais que, por não poder entrar na Sede, ia a casa de Joaquim Guerrinha, onde se trocavam 
impressões concretas sobre o montante do desfalque e sobre a sua possível liquidação. 

Ao convencer-se de que a Direcção não alimentava intenções de promover a sua prisão, José Pais 
procedeu à venda da parte que lhe pertencia dum prédio dividido por seus irmãos e entregou a importância de trinta 
mil escudos por conta do seu débito, tendo-lhe sido passado o respectivo recibo e sendo esse quantitativo 
depositado na Caixa Geral de Depósitos. 

O ambiente associativo era escaldante, para o que imensamente contribuía o temperamento 
demasiadamente exaltado de JOÃO TEOTÓNIO VIEIRA ALVES, em especial. 

Ao tempo, havia também a resolver o caso de Edmundo de Macedo, ex-delegado da Direcção junto da 
Comissão para o aumento da Biblioteca, que tinha gasto em seu proveito as importâncias que recebera e que, 
segundo José Pais, não podiam ser inferiores a dez mil escudos. 

As Assembleias Gerais foram bastante concorridas e muito tumultuosas, imperando nelas um espírito de 
vingança e não de justiça e interesse pela causa comum, bem como pela situação financeira da Colectividade. 

Na Assembleia Geral de 4 de Junho, Joaquim Guerrinha e o Professor Cruz Filipe informaram os 
presentes das diligências efectuadas junto das autoridades, das quais directamente dependia a Associação. Mais 
esclareceram que trinta mil escudos já haviam sido entregues por José Pais e que ele se comprometia a descontar 
para a Associação a sua reforma, no total de mil novecentos e trinta e dois escudos mensais. 

As coisas pareciam tomar uma boa orientação, quando João Teotónio Vieira Alves, ao usar da palavra, se 
expressou de tal modo que deu a entender que a Direcção não procedia honestamente, pelo que o Professor Cruz 
Filipe, não vendo possibilidade de se explicar convenientemente e não precisando da Associação para coisa 
alguma, apresentou o pedido de demissão, no que imediatamente foi seguido por todos os Directores. 

Ainda se votou uma proposta formulada pela Direcção, na qual se pedia à Assembleia que se 
pronunciasse sobre se a Direcção deveria participar à Polícia Judiciária o sucedido, ou se podia aceitar a oferta de 
José Pais, para reposição dos dinheiros desviados. Trinta e seis senhores associados votaram pela prisão do 
criminoso e 24 (vinte e quatro) pela reintegração das importâncias desfalcadas. 

Quanto ao caso de Edmundo Macedo, havia ódios acumulados contra ele, de forma que a Assembleia 
aprovou a pena de suspensão, por cinco anos, de todos os direitos associativos, contra as indicações de Joaquim 
Guerrinha, que pretendia primeiro a liquidação da conta, para depois a Assembleia se pronunciar sobre o caminho a 
seguir. 

A Direcção comprometeu-se a apresentar, no mais curto prazo possível, a participação contra José Pais, 
sendo a continuação da Assembleia marcada para o dia 18, data em que foi eleita uma Comissão Administrativa, 
sob a Presidência de Vieira Alves. 

Os membros da Comissão não brilharam em prudência e não descansaram enquanto não conseguiram a 
prisão de José Pais que, uma vez preso, não efectuou mais pagamento algum. 

Organizado o processo contra José Pais, a Comissão Administrativa nomeou Advogado o Senhor 
Doutor Ramada Curto, enquanto José Pais escolheu o Doutor José Nunes da Silva. 

Este assunto daria, por si só, margem a muitos volumes, pelo que não é adequado desenvolver-se neste 
trabalho; mas não posso, de modo algum, ficar em silêncio, em face de certos ditos que se propalaram com, não tão 
rara frequência. 

Assim, para conseguirem a prisão de José Pais, inventaram uma série de disparates, como o de que à 
margem da participação, a Direcção solicitava clemência para o acusado, como se isso fosse possível fazer-se, em 
condições de ser aceite na Judiciária. 

Dizia-se e apresentava-se como base do pedido de captura, que José Pais tinha empenhado vários 
instrumentos, em tempos oferecidos pela Guarda Nacional Republicana, como se ele necessitasse de lançar mão 
desse recurso, quando a ele estavam completamente confiados os fundos da Colectividade. 

Até o acusaram de se apropriar indevidamente de géneros oferecidos para a festa de 1 de Janeiro, como 
bacalhau, bolos, rebuçados, etc., acusações tão repugnantes, quanto é certo que sempre foi José Pais o indivíduo 
que maior dedicação tinha por essa festa, únicas ocasiões em que ele se manifestava em toda a sua bondade e 
sensibilidade. 

Acusou-se Joaquim Guerrinha de protector de José Pais, quando ele foi sempre o que mais francamente se 
insurgiu contra o seu modo desdenhoso de tratar a maioria dos Cegos. 

Joaquim Guerrinha tentou algumas vezes promover o seu afastamento, só conseguindo esse objectivo em 
1951, não por duvidar da sua honestidade e dedicação à obra associativa, de que foi um elemento de primeira 
grandeza, mas por não tolerar que, numa casa fundada por cegos e para cegos, alguém se arrogasse atitudes 
despóticas. 

Mas foi nos momentos mais infelizes da vida de José Pais, que Joaquim Guerrinha teve ensejo de apreciar 
as suas elevadas qualidades de abnegação, pois ele manteve sempre uma atitude digna, esforçando-se por não ser 
prejudicial a nenhum Cego, arrostando sozinho com as responsabilidades do desfalque. 

A Joaquim Guerrinha, sob promessa de inviolável sigilo, algumas confidências foram feitas, pelas quais 
se verifica o sacrifício heróico de José Pais em manter secreto, actos comprometedores de vários sócios, cegos e 
videntes que, sem talvez pensarem nisso, em muito contribuíram para aumentar o desfalque. É que esses culpados, 
são impunes porque a grande alma de José Pais os não denunciou. Ignoravam que as importâncias por eles 
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utilizadas, faziam igualmente parte das receitas associativas, e que o seu desvio elevava, infalivelmente, as verbas 
deficitárias. 

No caso de Edmundo de Macedo, que a si próprio se condenara, José Pais foi mais claro, declarando: 

«… fiz tudo quanto me foi humanamente possível, para que o seu desvio não ultrapassasse os dez mil escudos 
manifestados». 

Prova-se que este apuramento relativo a Edmundo de Macedo foi muito inferior ao total desviado. Com 
efeito, a importância das verbas utilizadas por Edmundo de Macedo em seu proveito, atingiu a quantia de vinte e 
seis mil e trezentos e sessenta escudos. Mesmo os dez mil escudos de que falam as contas no processo organizado 
contra Edmundo de Macedo, deveriam ser lançados na conta devedora de José Pais, o que reverteria em benefício 
da conta credora. É evidente que este caso representava uma gota de água no oceano, mas os casos que ele omitiu 
para salvar a honra de muitas famílias, talvez diminuíssem consideravelmente o montante do desfalque que lhe 
atribuíram. 

Passo também a aludir a um vale que inesperadamente se encontrou, em nome de Mário Africano 
Fernandes, que o próprio não duvidou pagar, mas que possivelmente os juízes se esqueceram de abater à conta do 
principal criminoso, porque somente essa conta, em pouco contribuiria para diminuir o desvio. Mas como «muitos 
poucos fazem muito», a quanto se calcularia a dívida de José Pais se todos esses «nadas» se multiplicassem? 

Foi por todas essas razões que Joaquim Guerrinha se não podia conformar com o desenrolar dos 
acontecimentos e que foi injustamente considerado encobridor e protector de José Pais. 

Amigos e adversários de Joaquim Guerrinha, não hesitaram em classificar de «o melhor depoimento» 
aquele que, pela sua voz se ouviu, no julgamento de José Pais, o que constituiu sobeja prova da sua prudência neste 
complicado caso. 

Joaquim Guerrinha foi sempre dotado de um temperamento impulsivo, mas, em contrapartida, bom 
avaliador das qualidades de trabalho dos principais colaboradores da Associação. Se, por vezes, manifestou 
claramente a sua hostilidade a José Pais, a razão provinha de origens bem diferentes. 

Se a razão estivesse absolutamente do lado da Colectividade, nunca o Tribunal se limitaria a condenar o 
delinquente a uma penalidade com pena suspensa. 

Porém, o ilustre Advogado que era Ramada Curto, defensor dos interesses da Colectividade, nunca 
poderia perder um pleito desta natureza, se não houvesse razões imperiosas comprovadas por um réu, que, apesar 
de tudo, era detentor dos mais nobres e elevados sentimentos de dignidade. 

José Pais tinha, contra si, um grande número de probabilidades para ser condenado a pena maior, mas 
tinha apreciáveis atenuantes, não só pelas condecorações que ostentava, mercê de serviços distintos prestados como 
Chefe de 1ª Classe do Batalhão de Sapadores Bombeiros, como também pela cumplicidade de alguns Directores 
Cegos, cujos nomes não revelou, para os não comprometer e eu estou proibido de indicar. 

No caso respeitante a Edmundo de Macedo que, como já se disse, foi consideravelmente beneficiado por 
José Pais, também a Assembleia agiu imprudentemente no que se referia à liquidação dos seus débitos, visto que o 
privou de todos os direitos associativos durante cinco anos. Por isso, ele dividiu a sua conta em sessenta prestações 
mensais, mais impelido pelos conselhos de amigos, que pela vontade de não prejudicar a Colectividade. 

Um e outro faleceram sem que os respectivos débitos se reintegrassem nos bens associativos; um e 
outro foram assombrosos arquitectos do edifício formidável da Associação «Louis Braille», não pelas velhas 
e decrépitas paredes, mas pela extraordinária actividade desenvolvida no campo da beneficência. Um e outro 
eram dignos de melhor sorte. 
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Receando pelo futuro da Associação, entregue a uma Comissão Administrativa composta por 
membros pouco dispostos a sacrificar-se pelo bem comum e incapazes de dominar o ambiente de indisciplina 
reinante, um grupo de sócios resolveu, cerca de um mês após a sessão de 18 de Junho, tentar fundar uma 
nova Associação, não com o fim de hostilizar a já existente, mas para prevenir a eventualidade duma 
possível queda. 

Ainda vivem os que convidaram Joaquim Guerrinha a aderir ao seu projecto, podendo também 
testemunhar as hesitações com que atendeu esse convite. 

Ele não quer, de modo algum, eximir-se a quaisquer responsabilidades, mas também não deseja enfeitar-
se com penas de pavão. 

Efectuou-se a primeira reunião, na qual participaram NOVE CEGOS, na RUA TOMÁS DA 
ANUNCIAÇÃO, Nº 65 -1º, resolvendo-se a criação dum novo organismo de auxílio a Cegos que, depois de várias 
sugestões aqui descabidas, se designou pelo nome de LIGA DE CEGOS «JOÃO DE DEUS», justa homenagem a 
quem, com tanto carinho, pela primeira vez se dedicou ao ensino dos Cegos em Portugal. 

A sua primeira Sede provisória foi em casa de Joaquim Guerrinha, ao tempo na RUA DO 
TELHAL, Nº 70 - 2º- B, onde se conservou por seis meses. 

A referência à Liga de Cegos «João de Deus» neste trabalho, não pode evitar-se, uma vez que ela foi 
a consequência, naturalmente resultante de correntes antagónicas, por motivo do procedimento contra José 
Pais. 

Muitos que se arvoraram em estrénuos defensores da Associação de Beneficência «Louis Braille», nunca 
por ela se tinham sacrificado e só tinham contribuído para o caos em que ela se encontrava. 

Procuravam atingir odiosamente uma Instituição que não guerreava Colectividade alguma, já porque não 
era esse o objectivo dos seus fundadores, já porque nem possibilidades tinha para isso. 

Se, em vez de tentar reprimir, a Comissão Administrativa da A.B.L.B. se empenhasse, por qualquer 
forma, em conciliar as ideias de tão pequeno grupo de sócios, (os nove Cegos) seria muito provável que as coisas 
seguissem outro rumo; mas o Senhor Presidente entendeu que devia lidar “com adultos”… como se estivessem em 
causa crianças insurrectas, no que foi coadjuvado pelos seus colegas. 

Para ser mais claro, o próprio Vieira Alves declarou publicamente que nunca hostilizou o pensamento dos 
fundadores da Liga de Cegos «João de Deus», mas sim os seus colegas, pois a origem daquela atitude, se deve à 
pressão que sobre ele (Vieira Alves) exerceram. 

Joaquim Guerrinha pode testemunhar que recebeu frequentes visitas de Vieira Alves com toda a 
cordialidade e até nem se preocupou com o facto de submeter à sua apreciação o «Projecto de Estatutos» da nova 
Organização de Cegos. 

A Assembleia Geral de Dezembro de 1951 foi muito tempestuosa, dado que foi uma das mais 
concorridas, porque se tratava de resolver qual a atitude a tomar pela Colectividade, a respeito dos «dissidentes», 
como lhes chamavam. 

Joaquim Guerrinha apresentou uma pormenorizada exposição sobre os fins da Liga; provou 
exuberantemente que não havia intenção de prejudicar a Associação, tanto mais que a aceitação de sócios Cegos 
implicava o pagamento da «Jóia», na importância de 50$00 e uma cota mensal de 5$00, enquanto que na 
Associação se fazia a inscrição de Cegos pela cota mensal de 1$50. 

O comportamento da Assembleia foi péssimo e, mostrando-se o Presidente impotente para manter 
a ordem, Joaquim Guerrinha e seus 15 colaboradores retiraram-se, mas só depois de concluída a exposição e 
apresentadas e justificadas ao Presidente as desculpas, pela retirada de tão elevado número de assistentes. 

Esta medida foi tomada para evitar que a diferença de ideologias degenerasse em zaragata declarada, mas 
a sessão não terminou sem que se registassem algumas cenas deploráveis, entre elementos directamente 
responsáveis pelos destinos da Associação. 

Os fundadores da Liga não pretenderam prejudicar de nenhuma forma a Associação mas, simplesmente, 
tiveram que defender a sua posição em todos os pontos em que eram atacados. 

Analise-se a questão a sangue frio, volvidos que são já 17 anos. 

Exigia-se aos fundadores da Liga que se riscassem de sócios da Associação, o que era uma disposição 
ilegal, uma vez que nenhuma lei existe que proíba um indivíduo de ser sócio de quantas Associações quiser. 
Cortaram-se os direitos a todos os sócios da Liga o que era igualmente ilegal, porque um associado de qualquer 
organismo usufrui os direitos que lhe confere o pagamento pontual das cotas. 
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A Comissão Administrativa oficiou a várias entidades oficiais, com o exclusivo fim de pôr em má 
posição a Liga que, graças à intervenção de Joaquim Guerrinha, nunca desacreditou a Associação em parte 
alguma. 

Chegaram a sair notícias nos jornais contra os considerados fundadores da Liga; então, sim, 
Joaquim Guerrinha oficiou aos principais jornais, dando esclarecimentos sobre o que se havia passado e 
lamentando que a Associação, tradicionalmente defensora dos cegos, enveredasse por um sistema diferente, 
pelo que se pedia à Imprensa que, de futuro, não publicasse qualquer artigo em desabono de cegos, pois 
todos necessitavam de ser acarinhados e não condenados. 

Todos os que seguiam a bandeira de Vieira Alves, espalhavam tolos boatos sobre a origem da Liga, mas, 
em contrapartida, ninguém se insurgia contra o seu caudilho, que lançava ingloriamente os alicerces para a criação 
doutro Organismo de Cegos - «Instituto de Reeducação e Adaptação de Cegos», que ainda atraiu um certo número 
de sócios da Associação, na esperança de virem a ser professores nessa Instituição. 

Foi pelo Vice-Presidente da Comissão Administrativa assinado um ofício, no qual se pedia ao 
Governador Civil que pusesse fim à propaganda “ilícita” da Liga. Por que não fez igual pedido referente ao 
«I.R.A.C.»? 

É verdadeiramente significativo, mas cada um tire as conclusões que entender mais acertadas, sobre este 
caso. 

A propaganda que a Liga fazia, ilícita na opinião do signatário do ofício acima citado, não adoptou 
processos que não estivessem de acordo com os que se verificaram em todas as Colectividades congéneres. 

O tempo mostrou quem tinha razão. Vieira Alves não conseguiu manter-se à frente dos destinos da 
Associação por muito tempo, mas ninguém o condenou pelo facto de fundar a «ASSOCIAÇÃO DOS CEGOS 
DO NORTE DE PORTUGAL», que tem seguido os mesmos métodos de propaganda. Todavia, apesar dos seus 
invulgares dotes de organização, ainda não tem o prazer de ver aprovados os Estatutos, embora já tenham 
decorridos bastantes anos sobre a sua fundação. 

Aprecio imenso a obra de qualquer Colectividade, tendente a beneficiar todas as classes, pelo que 
justamente reconheço e louvo com toda a sinceridade a assistência que, no Norte do País, é tão brilhantemente 
praticada pela Associação dos Cegos do Norte de Portugal, aliviando os encargos que as Associações de Lisboa 
suportariam, é certo, com toda a boa vontade, mas de forma alguma com tanta eficiência. 

Todas as Colectividades sofrem, de vez em quando, graves crises, mas das quais, se não fracassam, 
resulta um período progressivo. 

Foi o que aconteceu na Associação de Beneficência «Louis Braille». 
Não constitui segredo para ninguém a grave crise directiva que, durante tantos anos, afectou a 

Associação; se a Colectividade resistiu, foi porque a sua obra é das que não soçobram facilmente e porque, ao fim e 
ao cabo, todas as situações anormais deram lugar a uma consciencialização da massa associativa, que lhe permitiu 
deixar trabalhar em paz os que abnegadamente se sacrificam pelo bem de todos. 

A obra assistencial da Associação tem continuado, cada vez em maior grau de eficiência e, mercê de 
novas condições exigidas pelo retrocesso que se verifica no campo educacional das escolas, tem despendido somas 
importantes no auxílio aos Cegos que anseiam por se valorizar socialmente. 

Oxalá que a Associação possa prosseguir incessantemente na sua missão e tenha sempre condições 
para salvaguardar os interesses de todos os associados, que não deixarão de ser os homens de amanhã, com 
as responsabilidades que lhes serão exigidas como condutores de uma Colectividade que se esforçou por lhes 
abrir horizontes mais rasgados na sua vida futura. 
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Não cabe nas dimensões dum trabalho desta natureza, alargar-me detidamente sobre assuntos que 
interessariam a todos, mas cuja apresentação em capítulos especiais, seria inoportuna e muito morosa. 

Tentei apresentar neste breve relato, os casos mais palpitantes da vida associativa, uma vez que não 
seria possível alongar-me em considerações sobre todos os esforços empreendidos em casos que não 
resultaram, tais como: 

 as várias tentativas infrutíferas para a criação dum «INSTITUTO NACIONAL DE CEGOS»; 
 as repetidas audiências, com várias entidades, para a obtenção duma Sede própria; 
 a impossibilidade de se conseguir um aumento nos bilhetes de todos os espectáculos para colocação 

de Músicos Cegos; 
 diligências com a Companhia Carris para facilidades aos Cegos; 
 junto da Companhia Portuguesa de Caminhos de Ferro para idêntico fim; 
 no Ministério das Finanças para isenção do pagamento de licenças de venda de tabaco; 
 etc. 

Tudo o que interessasse resolver em benefício de um ou de mais Cegos, as Direcções e as Comissões 
experimentaram solucionar. 

Numas coisas tudo correu bem, noutras não; contudo, tanto as empresas bem sucedidas como as menos 
felizes, deram sempre um sinal evidente da existência dum Organismo de Cegos, por eles fundado e que pelos seus 
direitos zelava, o que poderosamente contribuía para um considerável aumento de prestígio. 

Não me referi à Imprensa Braille que a «American Braille Press» ofereceu em 1936, porque nunca houve 
possibilidades de a aproveitar, assim como não falei sobre a grande cartada desprezada pela Direcção, ao não 
querer entrar em negociações com a Federação Espírita Portuguesa, quando transformou a sua Sede no Cinema 
Rex, etc. 

Tracei ligeiramente o que se fez em prole dos Cegos e faço votos para que, ao comemorar as suas 
BODAS DE OURO, a Associação de Beneficência «Louis Braille» continue a orgulhar-se justamente por 
caminhar na vanguarda das Instituições Portuguesas de Cegos, pois foi ela que desbravou os difíceis 
caminhos por onde teriam de avançar todos os CEGOS saídos das escolas e todos os outros que a ela 
recorreram. 

2 º  P R É M I O  -  c o m  e n t r e g a  d e  P l a q u e t t e  
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Em 1936, a título experimental, criou-se na Associação de Beneficência “Louis Braille” um 
Regulamento Provisório da Caixa de Auxílio que muito valeu a grande número de Cegos, quando doentes. 

Sempre que um sócio adoecia, apresentava um certificado médico comprovativo da doença, junto à carta 
em que pedia o subsídio. Verificado o facto, o doente passava a ser subsidiado com a importância de 7$50 diários 
durante o primeiro mês e, caso a doença se prolongasse, receberia 6$00 diários no segundo e, havendo ainda 
continuação de estado de doença, 4$50 diários no terceiro mês. Para além deste trimestre, em caso de necessidade, 
o doente passaria a ser contemplado com a importância mensal de 50$00. 

Em 1942, estando a Colectividade em melhores condições financeiras, Joaquim Guerrinha propôs o 
aumento de subsídios de doença pagos pelo referido Regulamento, deliberando-se que todo o Cego doente 
receberia 10$00 diários no primeiro mês, 7$50 no segundo e 6$00 no terceiro. 

É evidente que a doença de alguns limitava-se a poucos dias, os quais só recebiam a importância 
correspondente aos mesmos. 

Este interessante modo de auxiliar sem vexar ninguém, prolongou-se até Junho de 1951, época em 
que, sem qualquer razão plausível, foi abolido, o que ia de encontro à mais elementar lei estatuída, pois não assistia 
a qualquer Direcção a faculdade de anular uma deliberação, emanada duma Assembleia Geral. 

Como é inútil perder tempo em verberar os que tão impensadamente procederam, lembro a oportunidade 
que se pode oferecer à actual gerência de pôr as coisas no seu devido lugar e, embora com alterações que me atrevo 
a sugerir, voltar-se ao benéfico regime de auxílio. 

No período a que se fez referência, a Colectividade não desfrutava duma situação financeira tão 
desafogada como a de hoje, pelo que esse Regulamento não podia deixar de ser provisório; mas presentemente, 
com os recursos de que dispõe, a Associação pode perfeitamente organizar um Regulamento da Caixa de Auxílio, 
com carácter definitivo. 

Embora a tabela de subsídios em vigor a partir de 1942 não fosse a ideal, certo era que muito beneficiava 
os Sócios doentes, pelo que, mesmo que se adopte a mesma ou se aumente, o princípio consistia em inverter a 
ordem referente ao modo como se distribuíam os subsídios, uma vez que, quanto mais prolongado for o período de 
doença, mais efectivo e necessário será o auxílio a prestar. 

Nessa conformidade, conceder-se-ia durante o primeiro mês o subsídio de menor importância, sendo 
elevado progressivamente até terminar o período que esteve em vigor, ou outro mais amplo, se as disposições 
directivas se inclinarem ao estudo deste problema e as condições económicas o permitirem. 

A política usual na distribuição de subsídios, em pouco beneficia os contemplados, mas se for possível 
reorganizar este Regulamento da Caixa de Auxílio, já em moldes actuais, a Associação de Beneficência “Louis 
Braille” não deixará de merecer os aplausos gerais e a sua valiosa obra assistencial elevar-se-á a um nível que não 
admitirá confrontos entre as Colectividades congéneres. 

Querer é poder e a Direcção pode e quer! 
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Muito se tem escrito e falado sobre a “Integração Social dos Cegos”, encarando-se como um problema de 
fácil equação, num futuro próximo. 

É evidente que os defensores desse ideal desconhecem ou fingem ignorar o pouco que, em favor dos 
Cegos, se tem feito no nosso país. 

Sem menosprezar o esforço dispendido nos últimos 15 anos pelas diversas entidades oficiais e 
particulares, é necessário reconhecer que, embora se tenha já feito algo de importante, é ainda muito pouco, se se 
atender ao que será preciso fazer, para que possa considerar-se devidamente encaminhada a solução dos complexos 
problemas respeitantes aos indivíduos Cegos. 

Bastará uma análise superficial do assunto, para se provar que a sua solução depende, muito 
principalmente, da absoluta obediência aos seguintes requisitos: 

1º - Preparação de um verdadeiro ambiente familiar; 
2º - Preparação do ambiente social infantil; 
3º - Estruturação de um próprio ambiente escolar; 
4º - Conveniente educação intelecto-profissional; 
5º - Apropriada preparação para enfrentar a vida; 
6º - A sua sólida preparação para ingressar em sociedade. 

Os princípios enunciados e que constituem a base do presente trabalho, têm sido objecto de 
variadíssimas obras, de modo que apenas poderão ser, neste ENSAIO, apresentados muito sucintamente, 
o que facilmente se compreenderá. 

1º - A família do Cego deverá ser convenientemente preparada para considerar o seu filho portador de 
cegueira em igualdade de circunstâncias com os seus outros filhos, evitando usar para com ele de sentimentalismos 
piegas que, além de o colocarem numa situação de inferioridade em relação aos irmãos, lhe enfraquecem as 
qualidades morais e agem perniciosamente sobre as suas faculdades intelectuais, transformando-o num ser inactivo 
e incapaz de reagir a qualquer sentimento de fracasso. 

Quando a família seja pobre, não valer-se do filho Cego para angariar recursos, obrigando-o a 
esmolar; quando, pelo contrário, seja rica, não o deverá entregar aos cuidados dos criados e, muito menos, 
tentar impedir o natural anseio de actividade, de exercícios físicos, de brincar e passear como as outras 
crianças. 

2º - Todas as pessoas que, residindo perto, tenham permanente contacto com a criança Cega, devem ser 
ensinadas a lidar com ela, como com outra qualquer criança, evitando tanto quanto possível estéreis lamentações, 
que tanto contribuem para nela desenvolver um complexo de inferioridade, de que nunca ou quase nunca consegue 
libertar-se totalmente. 

Se, nos seus momentos que necessariamente tem, os vizinhos souberem encorajá-la, dela farão uma 
criança corajosa, indiferente ao infortúnio que a atingiu e a capacitarão gradualmente de que, como as 
outras crianças, lhe será permitido ser útil a si e aos seus, trabalhando, estudando e fazendo parte integrante 
da Sociedade que a rodeia e não um encargo e objecto de comiseração. 
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3º - Quer na Escola Pré-infantil, quer na Primária e, mais tarde, na Secundária e na Superior, deve haver 
sempre o especial cuidado, sobretudo por parte do corpo Directivo, de não considerar diferente das crianças com 
vista os alunos Cegos, internos ou externos. 

Só em pé de igualdade poderá ser produtivo o seu estudo. 
Ao Corpo Docente compete encarar apenas a diferença de métodos, pois a experiência nos demonstra que 

a criança Cega, desenvolvendo convenientemente as faculdades tácteis, estuda com a mesma facilidade que os 
videntes. 

Não se deverá privar o Cego de excursões instrutivas que o ponham em contacto com a natureza, devendo 
fazer-se-lhe compreender a forma de tudo o que desconhece, a fim de que possa fazer uma ideia verdadeira do que 
compõe o mundo em que vive. 

4º - A par de um cuidadoso desenvolvimento das faculdades do Cego, deve incutir-se gradualmente no 
seu espírito a ideia de que precisa ser útil, que o trabalho é uma obrigação de todos, mas que deve empenhar-se em 
ser perfeito em tudo o que fizer, garantia de triunfo na sua futura colocação. 

Há um sem número de profissões a que um Cego pode dedicar-se, dando igual rendimento ao do 
competidor vidente. 

Mais profissões poderiam escolher-se ainda, se não se preocupassem os educadores com dificuldades 
teóricas que, em realidade, não existem na prática. 

Ninguém se convença de que um estágio de três meses prepare profissionalmente, nem mesmo para as 
actividades mais simples. Um Cego, mais do que qualquer vidente, deverá receber uma cuidada preparação 
profissional porque, graças a antiquados convencionalismos difíceis de desaparecer, todas as atenções convergem 
para a facilidade ou dificuldade que ele manifeste no desempenho da tarefa que lhe foi confiada. 

5º - O Cego, desde que reúna as condições de trabalho requeridas por uma esmerada educação, não 
deverá recear enfrentar as dificuldades que se lhe deparem. O indispensável é confiar absolutamente na sua 
capacidade de trabalho; é possível que nem sempre consiga equiparar com o vidente o seu rendimento, mas isso 
nunca deverá constituir um obstáculo, pois quantos indivíduos não há, que, sem qualquer deficiência física, nada 
produzem?! 

A confiança nos seus méritos deve ser cultivada incessantemente, não para o tornar orgulhoso das 
suas qualidades, mas provar que as tem e é capaz de as empregar profissionalmente. 

6º - Quando o Cego atinge a plena consciência de quanto valem os seus conhecimentos, tem o dever de 
se relacionar socialmente, mas para isso é necessário que não limite o meio que frequenta, às suas antigas relações 
escolares. 

A tendência que o Cego geralmente manifesta para restringir a sua convivência às pessoas com as 
quais sempre lidou, prejudica mais o problema da sua integração social do que a indiferença da Sociedade. 

Em regra, quando o Cego abandona a Escola, procura manter contacto exclusivo com os seus colegas, o 
mesmo sucedendo aos que, num centro de reabilitação, pela primeira vez se conhecem. 

Certamente que a vida associativa tem grandes atracções e necessidade de convívio, mas é um erro grave 
para o Cego que anseia por se evidenciar, não dar à Sociedade a mínima prova da sua existência. 

É preciso que o Cego se convença de que a ele e só a ele cumpre lutar; é necessário que ele não 
espere que os estranhos o ajudem a triunfar, pois ele é que tem de impor-se à consideração geral. 

Infelizmente o Cego ainda terá muito que trabalhar para que se modifique completamente a situação 
inferior em que vive, uma vez que nem mesmo nas casas que para ele fundou, tem vontade própria. 

Só com o convencimento bem radicado das suas possibilidades, o Cego poderá deixar de constituir um 
peso morto para a Sociedade, conquistando-a pela evidente demonstração de positivos resultados da sua actividade 
intelectual e profissional, da sua conduta moral e cívica, da sua necessidade como valor indispensável à Pátria. 

“Um Pintor” 

2 º  P R É M I O  -  c o m  e n t r e g a  d e  P l a q u e t t e  
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B.S. _ AGORA VAMOS DAR A PALAVRA AO SR. JOAQUIM GUERRINHA 

“O PAPEL DAS ASSOCIAÇÕES E A ACÇÃO DAS ESCOLAS” 

J.G. _ “SENHOR PRESIDENTE, MINHAS SENHORAS E MEUS SENHORES: 

Depois da magistral lição que acabámos de receber da Professora Sra.ª D.ª M. Odete… Se o meu trabalho 
tivesse sido preparado nestes moldes, confesso que desistiria da sua apresentação, porque fiquei e creio que ficámos 
todos muito bem esclarecidos. Até, por coincidência, é uma resposta que eu procurava e que foi magistralmente 
dada… mas como o assunto dos debates não pertence a este momento, deixemos … e entremos neste trabalho. 

Não vai muito longe o tempo em que o Cego pertencia, por assim dizer, a um mundo diferente… o que, 
com certa propriedade, posso concluir, pois que há 55 anos e meio faço parte do mundo dos cegos: 

Os primeiros seis anos passei-os num ambiente familiar que, não sendo o ideal na classe pobre, era 
incomparavelmente melhor do que muitos que conheço. Os seguintes 12 anos e meio foram passados no 
Instituto Branco Rodrigues, que todos sobejamente conhecem e, ao qual me referirei oportunamente; os 
restantes 37 anos e meio foram repartidos, em períodos sensivelmente iguais, pelas duas Associações de 
Cegos existentes em Lisboa: a Associação de Beneficência “Louis Braille” e a Liga de Cegos “João de Deus” 
que também não carecem, por agora, de referência especial. 

Entre as várias centenas de Cegos que conheci neste espaço de tempo, notei interessantes diferenças de 
pontos de vista que me habilitaram a regularmente compreender a razão de ser do que, então, erroneamente se 
dizia: 

_ “O Cego é um peso morto! É um fardo inútil! É um encargo para a Família e para o meio social em que vegeta e, 
consequentemente, para a Pátria!” 

Se nos detivermos um pouco na análise deste deprimente conceito sobre a condição do Cego desses 
tempos, veremos facilmente comprovado o exagero dessa imprópria apreciação, porquanto, é do conhecimento 
geral que o CEGO, pelo menos no seio de famílias numerosas e de exíguos recursos era o seu sustentáculo, não 
pelo trabalho honesto, é certo, mas pelo produto das esmolas que, diariamente, angariava. 

Com as famílias ricas, o caso, salvo raríssimas excepções, já era mui diversamente encarado. Os 
deficientes visuais eram entregues aos cuidados de criados e, embora nada lhes faltasse, eram considerados em 
segundo plano. 

O TEXTO QUE SE TRANSCREVE FOI EXTRAÍDO DE GRAVAÇÃO 

Presidiu a esta sessão o Sr. Dr. António Martinho do Rosário, o escritor que o público conhecia sob 
o pseudónimo de Bernardo Santareno, ladeado pelo Sr. Dr. Celestino Coutinho, Presidente da Direcção 
da Associação de Beneficência “Louis Braille” 
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Não se pense, porém, que este indiferentismo fosse uma faceta peculiar do espírito do povo português, 
pois, identicamente, se procedia em toda a parte. 

O triste espectáculo que deu origem à manifestação de dedicação tiflófila do grande filantropo Valentin 
Haüy, nunca teve, que eu saiba, repercussões em Portugal. 

Segundo alguns biógrafos, Haüy teria presenciado em Viena de Áustria o lamentável quadro que tanto o 
impressionou e que, decisivamente, o incitou a fazer alguma coisa pelos infelizes cegos; segundo outras opiniões, 
Haüy tê-los-ia observado, mesmo numa feira no centro de Paris, a cidade das Luzes!! 

De qualquer modo, esta diferença de locais apenas serve para comprovar o que se fazia em diversos 
países: Fora o caso que, sobre um estrado improvisado e colocado em ponto muito central da feira, se exibia um 
grupo de cerca de uma dezena de cegos, grotescamente caracterizados, providos de lunetas de cartão para simular 
que liam músicas, convenientemente dispostas em estantes. O Maestro, o explorador do grupo, brandia um cabo de 
vassoura à laia de Batuta, chegando mesmo a maltratá-los sempre que as suas pantomimas não correspondiam ao 
que deles pretendia. É evidente que estes desgraçados nada tinham de músicos, mas faziam imitações toscas de 
todos os instrumentos. Certo é que o público se divertia à custa do mal alheio, mas contribuía generosamente para 
satisfazer a ganância do famigerado empresário. 

Ainda se deve salientar, como possível início do ensino aos Cegos, o facto de Haüy se decidir a pagar à 
família de François Lesueur, seu primeiro aluno, o produto calculado das suas esmolas que, diariamente angariava 
e com as quais mantinha a mãe e cinco irmãos. 

“Quer dizer que o professor pagava ao aluno!” –  (aparte). 
Não é meu propósito alongar-me em considerações acerca da notável obra do grande tiflologista, que foi 

Valentin Haüy. Se aludi a estes dois casos foi para provar que, em países civilizados, se procedia muito pior em 
desfavor dos Cegos, do que em Portugal. 

Além do mais, afastar-me-ia completamente do tema que me propus desenvolver para o presente 
SIMPÓSIO, a que, de modo algum podia faltar, por se me afigurar, da sua efectivação, que algo de proveitoso 
poderá e deverá resultar em benefício da causa tiflófila, a causa pela qual todos devemos envidar os maiores 
esforços para que consiga triunfar ou, ao menos, realizar parte dos seus objectivos. (Muitas palmas) 

À primeira vista, parece que o Cego, obedecendo à sua tendência, ou antes, necessidade gregária, tivesse 
procurado conjugar os seus esforços para, colectivamente, tentar modificar as deprimentes condições de vida em 
que se debatia. 

Que assim não aconteceu, provam à evidência a criação da primeira Associação da nossa história 
contemporânea, relativa a Portugal, evidentemente. 

A ASSOCIAÇÃO PROMOTORA DO ENSINO AOS CEGOS, em 1888, da qual derivou, no ano 
seguinte, o ASILO-ESCOLA, hoje INSTITUTO ANTÓNIO FELICIANO DE CASTILHO, cuja finalidade é bem 
conhecida de todos. 

Ora, essa associação nada ficou a dever aos projectos de indivíduos Cegos, dado que, a iniciativa da sua 
fundação é devida ao benemerente gesto da filantrópica brasileira Mme SIGAUD SOUTO que, por casualidade, era 
Irmã da professora cega Adélia Sigaud. 

Se Portugal descobriu para o Mundo a existência do Brasil, esta brasileira desbravou, no nosso país, o 
caminho cheio de escolhos … da cultura dos Cegos Portugueses. 

Qual o motivo determinante de tão louvável atitude? 
Madame Sigaud Souto conheceu, na Arrentela, um casal com doze filhos, seis dos quais eram cegos. 
Associando, ao seu generoso projecto, individualidades em destaque no nosso meio social, a sua iniciativa 

assumiu tais proporções que, dentro em poucos anos, a Instituição que fundara se tornou uma das mais ricas escolas 
do País. (Pausa) 

A Associação de Beneficência “Louis Braille” iniciada em 25 de Junho de 1927 pelos Cegos António 
Gomes Porto, Manuel Rocha e Estêvão Pereira Guimarães teve por berço a casa de um outro colega Mário 
Ferreira da Silva. 

Se os seus fundadores fossem ainda vivos sentir-se-iam, sem dúvida, orgulhosos da semente que lançaram 
à terra… pois germinou, cresceu de tal ordem que excedeu, certamente, tudo o que os mais optimistas poderiam 
prever… 

A ideia inicial, posta em prática por estes TRÊS CEGOS, não tinha por objectivo coisa tão maravilhosa, 
uma vez que as suas aspirações se limitavam à organização do que poderia designar-se por um escritório de cópias, 
para acorrer às necessidades de aquisição de músicas de baile, escritas em BRAILLE. 

Os Cegos que saíam das Escolas viam-se subitamente a braços com uma infindável série de dificuldades, 
num mundo completamente desconhecido para eles e sem a necessária preparação para enfrentar a espinhosa vida 
que os aguardava. 

Então, … os Músicos Cegos eram muito procurados e valia-lhes isso, para trabalharem em cafés de 
camareiras, cervejarias, clubes de jogo e, até para cinemas que, naquele tempo, ainda não eram sonoros. 

Impunha-se, por conseguinte, que se escrevessem músicas com regularidade. Embora cada página 
custasse, nessa altura, meio tostão e, por vezes, menos ainda, era difícil ter um repertório individual, pois teria de 
ser cedido a um ou mais grupos, o que se tornava muito embaraçoso para quem diligenciava adquirir as músicas. 

Sendo esta iniciativa favoravelmente acolhida por grande número de Cegos aos quais se juntaram 
entusiastas com vista, foi nomeada uma comissão organizadora dos Estatutos que, de acordo com as necessidades 
gerais, ampliou, logo no início, os objectivos da nascente Instituição. 
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Quando, em 24 de Fevereiro de 1928, o Governador Civil de Lisboa – Tenente-Coronel João Luís de 
Moura, de saudosa memória, aprovou os Estatutos, a alegria foi indescritível, pois era o primeiro triunfo de uma 
ideia realizada exclusivamente pelos CEGOS. 

A missão da nova Associação modificou-se por completo em relação à ideia inicial, ainda mesmo antes 
da sua existência legal. Ela seria, no decurso dos seus 42 anos de vida, consideravelmente remodelada, impondo-se 
mesmo, no seu 8º aniversário, uma total modificação dos Estatutos, até mesmo na sua própria designação, pois os 
seus orientadores reconheceram a necessidade de introduzir o termo BENEFICÊNCIA que, muito bem lhe 
quadrava, visto praticar assistência em larga escala. 

Os problemas que directamente afectavam os Cegos eram cada vez mais complexos e difíceis de 
solucionar; porém, apesar das inúmeras crises que atravessou, a ASSOCIAÇÃO DE BENEFICÊNCIA “LOUIS 
BRAILLE” não soçobrou, antes tem procurado resolver o melhor que pode as graves situações de muitos dos seus 
associados. 

O período mais calamitoso da sua história terá sido, indubitavelmente, o compreendido entre 1930 e 1940 
que coincidiu com o aparecimento do cinema sonoro, a invasão da música electromecânica, a proibição do jogo que 
ocasionou o encerramento de numerosos clubes e o considerável aumento de Músicos Cegos saídos das Escolas, 
sem qualquer auxílio, sem possibilidade de se colocarem, a não ser como Músicos Ambulantes, profissão comum a 
quem tinha conhecimentos e a quem os não tinha. 

A esta categoria de “MÚSICOS” – porque pegava em instrumentos musicais, juntou-se um elevadíssimo 
número de mendigos que, vindos da província, se fixaram em LISBOA, inscrevendo-se como sócios activos da 
Associação – um dos mais graves erros cometidos pelas DIRECÇÕES, pelos enormes encargos que essa medida 
acarretou e pelas interpretações equívocas de certos jornais diários e de algumas autoridades. 

Se fosse meu propósito falar sobre a História da Associação, julgo que não chegaria o tempo consagrado 
a este SIMPÓSIO. 

Quanto à “LIGA DE CEGOS JOÃO DE DEUS”, de mais recente data, pois foi fundada em 23 de Julho  
de 1951 e a ASSOCIAÇÃO DOS CEGOS DO NORTE DE PORTUGAL, criada cinco anos mais tarde, muito 
haveria a dizer igualmente, mas ocupemo-nos, um pouco, das Escolas de Cegos para entrarmos, em verdade, na 
natureza deste despretensioso trabalho. (Pausa) 

Da iniciativa particular, TRÊS ESCOLAS há, que, durante vários decénios, constituíram a única 
esperança de valorização do Cego. 

Infelizmente, apesar das muitas centenas de Cegos que nelas receberam uma instrução elementar, sob o 
ponto de vista literário, muito poucos concluíram os cursos musicais, embora a MÚSICA fosse a única coisa a que 
os internados podiam dedicar-se, graças à deficiente orientação dessas Instituições. 

Claro está que esta afirmação é só verdadeira até à época em que, graças a nova e igualmente 
deficiente orientação, se inverteram os casos, negligenciando-se a cultura musical, em benefício da literária. 

Infelizmente, para grande número de Cegos, apenas as vozes de alguns alunos que, como é óbvio, não 
chegavam ao céu, protestavam contra semelhantes processos educativos. 

Enquanto os mentores das Escolas as dirigiam a seu belo prazer, sem a mínima consideração pelo futuro 
dos dirigidos, iam, inconscientemente, preparando o insucesso na vida desses internados, os quais (muitas vezes 
isso acontecia) inesperadamente expulsos, se viam a braços com os problemas da vida, sem a necessária preparação 
para os enfrentar e solucionar. (Muitos aplausos) 

Poderia citar muitos casos, mas basta um para ilustrar este assunto e, para se provar, até que ponto os 
dirigentes das Escolas se preocupavam com o futuro dos que alguma instrução lá haviam recebido. 

Em JANEIRO de 1925 “já lá vão … quase… 45 anos”… (aparte - como quem faz mentalmente as 
contas) foi servido aos alunos – em número, cerca de trinta – um café temperado com SAL em vez de AÇÚCAR. A 
simples reclamação apresentada pelos mais velhos teve como resposta, quase imediata, a expulsão, sem apelo nem 
agravo, de onze alunos. 

Para não dar o aspecto de debandada geral, foram saindo, uns num dia, outros noutros, etc. 
Ainda estão vivos três desses rapazes – “hoje já são velho…tes!!” (aparte) – que podem testemunhar o 

facto. Um deles, ameaçou que iria para os jornais mas, receando as consequências, não se aventurou a dar tal passo. 
Esta atitude denota, evidentemente, a atmosfera de receio que se vivia naquelas Escolas, que privava os 

alunos de todo o espírito de iniciativa. 
Essa desastrada medida prejudicou, não só, os expulsos mas também, gravemente, o Instituto pois teve, 

como consequência, o brusco fim de uma Orquestra e do Orfeão – eficientes factores de propaganda da Instituição 
– uma vez que se exibiam anualmente no TEATRO S. LUÍS, constituindo também uma preciosa fonte de receita, 
visto BRANCO RODRIGUES ser um infatigável propagandista, arriscando-se até a passar duas vezes a lotação do 
TEATRO, que sempre se apresentava literalmente cheio. 

Como quase todos esses rapazes tinham concluído os Cursos Gerais dos Instrumentos que tocavam, 
tiveram relativa facilidade de colocação, o que aumentou o número dos interessados em repertório musical, 
alentando ainda mais os fundadores da Associação “Louis Braille”. 

Quando, em 1 de Agosto de 1932, eu saí do Instituto Branco Rodrigues, apenas com o 7º Ano de 
Piano, foi a Associação “Louis Braille” que me ajudou na conclusão do Curso. Se ela ainda não existisse, 
necessariamente me teria fixado na minha Terra, dado que não tinha quaisquer possibilidades de 
permanecer em Lisboa. 

Na Associação, além de um PIANO e facilidades na aquisição de músicas, encontrei auxílio para 
pagamento de renda do quarto e para muitas outras coisas, que não se podem enumerar agora… 
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Quando há trinta anos terminou, no hoje Instituto António Feliciano de Castilho, a secção MASCULINA 
de internados, sem necessidade alguma - porque a Instituição, além de ser muito rica, tinha condições de sobejo 
para Escola Mista, pelo que não tinha de infringir a lei de separação dos sexos, nas Escolas – não se podia 
adivinhar as consequências funestas que trouxe, não só para os que de lá saíram, inesperadamente, como para os 
muitos que poderiam ter lá entrado, posteriormente. 

As centenas de contos despendidos num inútil posto oftalmológico e a instalação da SEDE DA LIGA DA  
PROLIFAXIA DA CEGUEIRA em algumas dependências, não chega para justificar esta aberrante resolução 
directiva. 

Num país tão pobre de Instituições do género, foi um erro gravíssimo semelhante medida que, como 
também não podia deixar de ser, muito veio afectar as finanças da Associação de Beneficência “Louis Braille”, 
pois todos necessitavam de auxílio. 

No INSTITUTO S. MANUEL, que visitei há cinco anos, também as coisas, em determinada altura, não 
correram bem, mas nada servirá falar em casos esquecidos. 

Sou obrigado a confessar, sem relutância, seja dito, que fiquei encantado com o que lá observei, tanto nas 
aulas, como no Centro de Produção do Livro para o Cego. 

Visitei igualmente a ASSOCIAÇÃO DOS CEGOS DO NORTE DE PORTUGAL, não me restando 
qualquer dúvida sobre a vantagem da sua existência, pois mais nada havia no NORTE que ajudasse CEGOS. 

A minha peregrinação neste PLANETA, como a de muitos presentes, sem dúvida, não tem sido um mar 
de rosas e era o que acontecia, em geral, aos Cegos, nesses recuados tempos. 

Uma das frases com que sempre costumava terminar as minhas palestras de propaganda aos fins da 
Associação de Beneficência “Louis Braille”, quer na Sede, quer em vários postos radiofónicos, era um apelo à 
união de todos os Cegos – a união faz a força – infelizmente, só nos momentos mais complicados é que ouviam 
essas palavras e, então, prometiam procurar segui-las, o que faziam temporariamente. “ … quero dizer… até 
passar a crise” (aparte) 

Falarei num assunto que parece não interessar muito, mas é preciso não esquecerem que os MÚSICOS-
AMBULANTES ainda constituem uma grande percentagem e temos que lembrar-lhes que eles existem e eu não 
posso ficar estranho a esse assunto, porque sempre me ocupei dele. 

Até 1932, Músicos-Ambulantes que tivessem passado pelas Escolas, apenas conheci dois: um, já velhote, 
MIGUEL FLAUTISTA e o moço ANTÓNIO DE OLIVEIRA, que se não conformava com a exploração indecente 
dos seus empresários, os quais, tendo conseguido, por influência da ASSOCIAÇÃO, substanciais descontos nas 
contribuições referentes à licença de MÚSICA, pagavam o ordenado de 10$00 por 7 ou 8 horas de trabalho, 
acrescendo ainda a grosseria com que o tratavam. 

Tinha constituído recentemente Família e, para conseguir solucionar os seus problemas, teve de se 
resolver a pegar no ACORDÉON, que tocava maravilhosamente. Arranjando um banquinho, sentou-se junto ao 
ELEVADOR DE STª JUSTA. Era o primeiro Cego saído das Escolas que se decidia a exibir-se publicamente na 
rua. Era um exímio artista. Apresentou-se decentemente trajado e não, miseravelmente, como muitos ainda fazem, 
de forma que foi um louvar a Deus. Ele não precisava de estar ali mais de uma ou duas horas, para ver decuplicado 
o seu vergonhoso salário de empregado. Podia assim satisfazer os seus compromissos. 

Quem poderia condená-lo?! (Pausa) 
Todos o condenaram mas, infelizmente, um ano depois, embora com a maior repugnância, porque os vi 

chorar de raiva e de humilhação, por se verem forçados a organizarem grupos e terem que exibir-se na rua, 
acabaram por ter de seguir o exemplo de António de Oliveira … 

Assim provavam que, se recorriam a esse meio, era unicamente por estarem desempregados. 
A aparição desses grupos, devidamente estruturados e ensaiados, despertava ondas de simpatia e o 

público pagava, generosamente, a Música que os Cegos ofereciam, juntamente com folhetos que vendiam para, de 
certo modo, mascarar a sua real mendicidade. 

Não tardou, porém, que os abusos começassem e o egoísmo imperasse: o ACORDIONISTA, vendo que 
não precisava de colegas para fazer MÚSICA, julgando que, sozinho, ganhava mais, desprezando uma organização, 
passava a tocar isolado; outros, sem escrúpulos, foram fazendo o mesmo, sem se importarem com o aspecto de um 
VIOLINO a uma esquina, uma GUITARRA a outra, etc. 

Esse egoísmo, porém, levou-os a invadir zonas da BAIXA e outras, de grande movimento, o que não 
poucas vezes redundava em prisão. 

Imediatamente, na ASSOCIAÇÃO se sabia do que se passava e, na grande maioria dos casos, lá ia eu às 
Esquadras ou ao Governo Civil para tentar trazê-los, o que sempre sucedia, porque as autoridades atendiam 
benevolamente os meus pedidos. 

Impunha-se regulamentar a questão dos Músicos ambulantes e, como membro de uma 
COMISSÃO CENTRAL DE PROPAGANDA, fui convidado a tratar do assunto. 

Fazíamos reuniões e eu voltava a falar-lhes da necessidade de se unirem e de se organizarem, o que eles 
prometiam, entusiasticamente. 

Depois de uma audiência com o Governador Civil e com o Presidente da Câmara, estabeleceu-se um 
REGULAMENTO que foi respeitado apenas alguns meses, até que, falecendo JOÃO LUÍS DE MOURA, foi 
nomeado Governador Civil o Tenente-Coronel LOBO DA COSTA que, em Junho de 1937 proibiu, 
terminantemente, a MÚSICA AMBULANTE. 

Nessa emergência, a DIRECÇÃO DA ASSOCIAÇÃO não soube agir e, durante 4 anos e meio, a situação 
de vários lares tornara-se verdadeiramente dramática. 



 241 

O Governador Civil entendeu que um subsídio mensal de 750$00 resolvia o problema, exigindo que se 
organizassem grupos para se exibirem nos JARDINS e PARQUES o que jamais conseguiu, pois os CEGOS 
preferiam aventurar-se a desrespeitar as ordens do que ensaiar, sem remuneração compensadora.   “… e faziam 
muito bem!” (aparte) 

Convidado a fazer parte da DIRECÇÃO em fins de 1941, impus, como condição, a resolução do 
angustioso problema dos Músicos ambulantes, o que foi prometido. 

Não esqueçam Vossas Excelências que, nenhuma outra profissão era acessível aos Cegos, a não ser a 
venda de LOTARIAS para o que, também a ASSOCIAÇÃO havia obtido da CAMÂRA MUNICIPAL a isenção do 
pagamento de Tabuletas e, para alguns vendedores de tabaco e “bijouterias”, conseguiu uma postura camarária que 
os autorizava a estacionar em determinados locais, com uma “vitrine”, sem pagarem contribuições. 

Da audiência que tivemos com o Governador Civil resultou a elaboração de um novo Regulamento o que 
provou que, se a DIRECÇÃO em devido tempo o tivesse tentado, também teria sido atendida. 

Esse Regulamento mereceu a aprovação do Presidente da Câmara. Data dessa ocasião a criação das 
célebres CAIXAS-MEALHEIROS, ainda em uso, e que tanto têm dado que falar. 

As coisas caminhavam um pouco melhor quando se registou a tal onda de invasores … de mendigos … 
para LISBOA que, sabendo que “aqui é que era bom”, por cá se fixaram, dedilhando BANDOLINS, 
GUITARRAS, VIOLAS e até HARMÓNICAS de PADEIRO, GAITAS improvisadas, etc. 

Evidentemente que, por mais vezes, ainda tivemos que importunar as autoridades para esses assuntos, a 
última das quais, se bem me recordo, há, mais ou menos, uns dez anos … representantes da LIGA e da 
ASSOCIAÇÃO deslocaram-se à Direcção-Geral da Assistência para resolver esse problema. 

Julgo que, com o advento da FUNDAÇÃO SAIN e as possibilidades de novas colocações, a MÚSICA-
AMBULANTE tenderá a desaparecer, embora se processe tão lentamente que quase se não dá por isso. Mas 
também não nos devemos admirar, porque países que se dizem caminhar na vanguarda da figuração, também 
admitem a MÚSICA-AMBULANTE, não só a cegos como a deficientes visuais. 

Graças a VITOR de MOURA e SÁ, que perdeu a vista aos 40 anos e que revelou um extraordinário poder 
de adaptação às suas novas condições de vida, a profissão de MASSAGISTA iniciou os seus passos, sendo ele o 
primeiro Cego oficialmente empregado na JUNTA DISTRITAL DE LISBOA, onde trabalhou até ser aposentado. 

Outros Massagistas se têm notabilizado, como ANTÓNIO MARIA TAVARES que dispõe de uma larga 
clientela; JOSÉ ANTÓNIO MARTINS LUCAS que dirige um SAUNA; assim como outros, empregados nos 
HOSPITAIS CIVIS e que também têm os seus clientes particulares. 

Como se verifica, nenhuma das ASSOCIAÇÕES DE CEGOS se limitou, apenas, ao cumprimento dos 
fins para que foi criada, antes os têm largamente ultrapassado, na medida em que diminuiu, consideravelmente, a 
acção escolar. 

Mas, o que mais é para lamentar, é que não podemos, em boa verdade, atribuir as culpas apenas aos 
dirigentes das Escolas, especialmente, após a fundação da primeira ASSOCIAÇÃO de CEGOS. 

Não sei se – e isto aqui foi a resposta que deu a Sr.ª D.ª Maria Odete – (não sei se…) por termos sido 
tanto tempo internados, muitas vezes coagidos a proceder contra os nossos desejos, sempre dominados pela 
vontade de estranhos – na maioria dos casos, incultos e sem escrúpulos – não cultivámos em nós o espírito de 
reacção nem de iniciativa. 

Os professores cegos no INSTITUTO FELICIANO DE CASTILHO foram sempre mal pagos. 
Por que razão?! Não tinham meios para ordenados a Cegos e tinham para professores com vista?!! 

(Muitos aplausos) 
Mas ainda nisto, nós Cegos, fomos culpados porque, desde que entrei nas lides associativas e, … já lá vão 

trinta e sete anos e meio… tentei sempre, em vão, intervir nesse assunto – “eu era muito exaltado!” (aparte) 
Da parte dos colegas de DIRECÇÃO ou de várias COMISSÕES a que pertenci, havia a melhor vontade 

de procurar remediar o que estava errado, mas, os próprios interessados, embora se confessassem lesados nos seus 
parcos honorários e vexados pela tão flagrante prova de nenhuma consideração que o seu esforço merecia, pediam 
por todos os Santos da Corte Celestial que não empreendêssemos quaisquer diligências nesse sentido porque, 
embora ganhassem pouco, não faltaria quem se oferecesse para os substituir –  

“Por isso, parte destas culpas não as podemos atribuir aos patrões. Eles pagaram aquilo que os 
professores cegos aceitaram!” (aparte) 

Quanto da Revista editada na mesma INSTITUIÇÃO -“REVISTA DOS CEGOS”- por toda a parte se 
dizia que só tratava de matéria banal… mas nunca se trocaram impressões com os responsáveis, pelo que não se 
obteve qualquer melhoria até ao seu fim que, felizmente, não se fez esperar muitos anos. O termo “felizmente” é 
aqui impropriamente empregado, pois seria de toda a vantagem que essa REVISTA existisse ainda, mas, noutros 
moldes. 

Quando se pôs termo ao internamento de RAPAZES no INSTITUTO CASTILHO, nenhum Director da 
ASSOCIAÇÃO teve o apoio geral para intervir, no sentido de tentar anular tal resolução, se bem que, em toda a 
parte, se conspirasse contra uma medida tão prejudicial. 

Contavam-se, e ainda se contam hoje, casos tristes que se passaram e que passam nas INSTITUIÇÕES 
DE CEGOS. Nós revoltamo-nos contra esses casos, nós exprobramos tal procedimento mas, … não passamos 
disto! De nada serve dizer que o alimento é bom sem o tomarmos, igualmente, nenhum proveito se tira da inércia, 
perante um acto condenável. 
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Há uma desculpa que costuma utilizar-se geralmente, para atenuar um pouco a nossa falta de coragem, … 
para reagir contra o que está mal e… apontar o caminho que se julga melhor: “é de boa política não nos 
intrometermos nas questões internas das outras INSTITUIÇÕES!!!” 

Sendo justa, por um lado, semelhante atitude é prejudicialíssima aos interesses de uma causa geral - de 
um grande número de indivíduos, neste caso, de nós todos, CEGOS! (Muitos aplausos) 

A propósito disso, numa Sessão Solene efectuada na Associação “LOUIS BRAILLE”, em 1935, no dia 
11 de Maio, presidida pelo grande amigo dos CEGOS que foi o GOVERNADOR CIVIL DE LISBOA, a que atrás 
me referi, ladeado pelos senhores Dr. ROQUE DE ARRIAGA, em representação do Director-Geral da Assistência 
e pelo Sr. GUILHERME MATOSO DA FONSECA, presidente da Direcção do, então, ASILO-ESCOLA 
ANTÓNIO FELICIANO DE CASTILHO, apresentei um trabalho sobre a situação dos Cegos e, em obediência ao 
meu modo de ver, um bocado exaltado, confesso, fiz referências desagradáveis aos dirigentes das ESCOLAS, ao 
mesmo tempo que me referia à difícil conjuntura em que se debatia a ASSOCIAÇÃO, que pretendia auxiliar todos, 
mas não dispunha de meios para tal. 

No dia seguinte, fui advertido pela Direcção, sendo classificado de “Malcriado” o meu trabalho. (Risada 
geral) 

A mesma opinião não partilhou o Sr. Governador Civil que passou a pagar a renda da Associação, 
encargo que o seu sucessor Tenente-Coronel LOBO DA COSTA manteve durante alguns anos. – “a má criação 
deu resultado!” (aparte /Risada geral). 

Quando, com a idade de 15 anos, pedi no INSTITUTO “BRANCO RODRIGUES” que me 
possibilitassem o seguimento do CURSO DE LETRAS, chamaram-me maluco. (Pausa) 

Alguns anos depois, que o amigo e Dr. MEDINA se formou, começaram as ESCOLAS a ministrar o 
ENSINO LICEAL, pondo, gradualmente, de lado os ESTUDOS MUSICAIS. 

Nos corredores das ASSOCIAÇÕES criticou-se e condenou-se semelhante propósito, mas tudo ficou por 
aqui. 

Nos últimos anos da década de 40, o DIRECTOR DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA AOS 
INVÁLIDOS, Dr. JOSÉ PINTO DE AGUIAR, passou a ser considerado como a única pessoa competente para se 
pronunciar sobre assuntos relativos a CEGOS. 

Trocando com ele próprio impressões no seu gabinete, não pude evitar a manifestação do meu desacordo, 
não porque não lhe reconhecesse méritos, mas porque entendia que os CEGOS não eram INVÁLIDOS e, 
consequentemente, não me parecia acertado o enquadramento de assunto de Cegos, no seu INSTITUTO. (Vivos e 
prolongados aplausos) – “Está bem!!” (aparte) 

Há poucos anos, funcionou no INSTITUTO CASTILHO um curso de especialização para professores de 
CEGOS, porque era indispensável começar a banir professores cegos das escolas … das ESCOLAS DE 
CEGOS… sob os mais variados pretextos. (repete a ideia, silabando e martelando as sílabas) 

Até quando é que nós estaremos obrigados a suportar, silenciosamente, todas as injustiças?! 

_ Bravo! Bravo! (Assistência / Vivos aplausos) 
Eu, confesso, que talvez me tenha excedido um pouco no meu palavreado, mas … antes do SIMPÓSIO, 

quando eu fui à Direcção da “LOUIS BRAILLE,” eu pus logo de sobreaviso… e perguntei se valia a pena tomar 
parte no CONGRESSO e, se se pudesse falar … eu apresentaria um trabalho; caso contrário, desistiria! “ Ora!… 
como apresento, … teve que ser assim!” (Aparte / Risada geral) 

(Entusiasmado) A palavra de ordem em todo o mundo civilizado é AVANTE e sempre cada vez mais 
AVANTE! 

_ Muito bem!! (Assistência / Grandes aplausos!) 

Será que pertencemos, efectivamente, a um mundo diferente?! 

_ NÃO!!  NÃO!!  (Assistência) 

Como se explica este atentado contra a dignidade do CEGO, numa época em que, justamente, o Estado 
procura empenhar-se mais a sério, na tentativa de solucionar os seus problemas culturais?! 

Há dezenas de milhares de estudantes com vista e ninguém os impede de seguir os seus cursos, não se 
preocupando com a facilidade ou a dificuldade que tenham em conseguir empregos, compatíveis ou não com as 
suas habilitações. (Muitas palmas) 

Por que razão, no caso dos ESTUDANTES CEGOS, que sempre são em número incomparavelmente 
mais reduzido, há-de haver tal preocupação? (Palmas) 

Segundo uma opinião que me parece um pouco certa, quanto mais habilitados estivermos, mais 
probabilidades teremos de triunfar. 

No dia 4 do corrente, no Diário de Notícias, ouvi o programa do SIMPÓSIO, seguido de algumas 
palavras explicativas, dos propósitos que ditaram esta louvável iniciativa da ASSOCIAÇÃO DE BENEFICÊNCIA 
“LOUIS BRAILLE”. Notei uma pequena irregularidade que pode ter sido confusão do autor da notícia, ou ter-se 
equivocado o informador quando diz que os CEGOS, apesar de já existirem alguns formados, ainda não estiveram 
oficialmente empregados, de harmonia com as suas habilitações. 

Ora, todos nós sabemos, que, mesmo sem serem formados, já têm ocupado lugares oficiais: além de 
vários professores de CANTO CORAL – primeiras nomeações de CEGOS em LICEUS – também no ano findo, 
DUARTE BALSEIRO leccionou no LICEU DA GUARDA as disciplinas de FILOSOFIA e ORGANIZAÇÃO 
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POLÍTICA DE 6º E 7º ANOS. Igualmente sabemos que ele se houve tão bem no desempenho das suas funções, 
que foi designado para participar em vários júris nos exames. Pela vontade do REITOR desse LICEU, DUARTE 
BALSEIRO continuaria lá mas, como só em LISBOA podia continuar os seus estudos, aceitou a colocação no 
LICEU PASSOS MANUEL. 

Também VALDEMAR DE OLIVEIRA leccionou no LICEU DE BRAGANÇA disciplinas de 
PORTUGUÊS e, creio que, ALEMÃO, leccionando no presente ano lectivo em LEIRIA, se não é errada a 
informação que tenho. 

Não há dúvida alguma, que, de certo modo, tem melhorado, sensivelmente, a situação do CEGO, nos 
últimos dez anos. 

O aparecimento da FUNDAÇÃO SAIN, dos CENTROS DE REABILITAÇÃO, bem como de novas 
Escolas que o MINISTÉRIO DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA vem criando, têm conseguido a colocação de grande 
número de Cegos, o que, sendo, é certo, uma gota de água no oceano, já representa algo de importante, que nos 
permite encarar com mais optimismo o futuro de grande número deles. 

Estão quase a completar-se seis anos sobre a data da PRIMEIRA SEMANA de ESTUDOS SOBRE 
ASSUNTOS DE CEGOS, patrocinada pela Direcção-Geral de Assistência. 

Muito se disse, muito se escreveu, muito se decidiu iniciar em favor da causa tiflófila. Alguma coisa já se 
tem feito. Não podemos admirar-nos do que pareça pouco, se nos lembrarmos de que nada havia… 

Só tenho a lamentar é que, tendo todas as INSTITUIÇÕES oferecido ao Sr. Director-Geral o seu 
concurso, quando necessário, até agora, ainda se não reconhecesse a necessidade da sua comparticipação para coisa 
nenhuma. (Muitas palmas) 

O ponto em que é necessário insistir, é justamente nesse! 
Nenhum caso se faz do CEGO – refiro-me, evidentemente, ao CEGO devidamente habilitado – para a 

solução de problemas transcendentes que só ele, verdadeiramente, conhece e sente. 
Circula pelos corredores das ASSOCIAÇÕES a notícia de que pessoas responsáveis perfilham a opinião 

de se ministrar apenas aos CEGOS o ensino até à 6ª classe. Para que se abriram precedentes que tão pouco tempo 
duraram?! Por que deixaram, então, de ligar a importância requerida à EDUCAÇÃO MUSICAL?! 

A MÚSICA é sempre um meio de vida… (as ovações interromperam a frase) … quer em bares, 
“dancings”, ou mesmo na rádio. 

O SEXTETO DE AUGUSTO COELHO, que conta 31 anos de existência, não poderá continuar se um 
dos seus elementos ficar incapacitado. 

Não é a braços com as dificuldades da vida, que se podem organizar agrupamentos deste género, mas sim 
nas Escolas, onde outras preocupações não apoquentam os alunos, a não ser os Estudos. 

É certo que a iniciativa de integrar os CEGOS nos LICEUS é muito interessante e só devemos fazer votos 
para que a ideia frutifique, porém, uma coisa não afecta a outra… Quantos e quantos não estudam em Liceus e 
quantos não dispensam os Colégios Particulares? O facto de os LICEUS admitirem um certo número de Cegos, não 
exclui o ensino nas Escolas, assim como o Cego que estuda LICEU, não tem dificuldade em estudar música. 

Com pesar verifico que, das Escolas não apareceu qualquer trabalho para este SIMPÓSIO. 
As Associações, criadas inicialmente para ajudar os Sócios Cegos necessitados, em todos os seus 

problemas vitais, têm sido como que forçadas a substituir a acção escolar nos cursos secundários, assumindo graves 
compromissos financeiros, o que as coloca em sérios apuros. 

Na LIGA DE CEGOS “JOÃO DE DEUS” dá-se a primazia aos professores Cegos, o que lhes dá a 
oportunidade de provar a sua capacidade para o MAGISTÉRIO. 

_ “Agora é outro assunto…” (aparte) 

Antes de se acusar uma sociedade que desconhece a nossa existência, examinemos a nossa conduta e 
vejamos, sem subterfúgios, qual o valor da nossa personalidade. O que nos tem faltado é, justamente, 
PERSONALIDADE, para encarar de frente todos os problemas! (Muito silabado) 

O doente é que vai ao MÉDICO e não é o médico que vai à procura do DOENTE! 
Na solenidade a que me referi mais atrás, o DR. RAMADA CURTO que prometia uma magistral 

conferência, logo a seguir à apresentação do meu modesto trabalho, disse-me: 

_ Como é que o Senhor quer que o ESTADO resolva o problema dos CEGOS que ignora, se não 
consegue resolver o problema dos que vêem e que são do seu conhecimento?!! (Risada geral) 

Essas palavras de há 34 anos perderam, agora, um pouco, a sua razão de ser… pois o caso do CEGO 
começa a merecer a atenção das instâncias oficiais. Há, inevitavelmente, erros, e o que só se pede é a boa aceitação 
das sugestões de CEGOS entendidos, para remediar esses erros. Muitas vezes, se não nos ajudam mais 
eficientemente é porque não sabem; mas, se nós nos soubermos infiltrar junto dos responsáveis, por intermédio das 
Direcções das Colectividades, estou certo de que alguma coisa se fará. 

Em 1947, a Direcção da ASSOCIAÇÃO DE BENEFICÊNCIA “LOUIS BRAILLE” pediu uma audiência 
ao MINISTRO DO INTERIOR, ao tempo, Sr. Dr. TRIGO DE NEGREIROS à qual assisti e apresentei uma 
Exposição sobre a ORGANIZAÇÃO NACIONAL DOS CEGOS DE ESPANHA. Sua Excelência atendeu tão bem 
o nosso pedido, que nomeou imediatamente uma COMISSÃO para ir estudar o assunto a ESPANHA – Comissão 
presidida pelos senhores doutores: 

 DIOGO FURTADO – Inspector superior de HIGIENE 
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 JOSÉ PINTO DE AGUIAR – Director do INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA AOS INVÁLIDOS 
 MADEIRA PINTO – Provedor interno da MISERICÓRDIA DE LISBOA 
 HENRIQUE MOUTINHO – LIGA DA PROFILAXIA DA CEGUEIRA 
 PROF. JOSÉ DA CRUZ FILIPE – nosso particular amigo e sempre dotado dirigente da BRAILLE 

De Espanha, onde a notícia chegou pelos JORNAIS, recebemos uma carta de um dos chefes, dizendo-nos 
aflitivamente e aconselhando-nos que, por nenhum motivo, deixássemos de incluir nos elementos da COMISSÃO 
um elemento CEGO, porque senão, nada feito!! 

Ainda fui convidado a ir, mas os meus encargos familiares, as minhas condições de indumentária, a 
dificuldade de me fazer substituir nos empregos e, porque não dizê-lo também, a circunstância de ser forçado a 
estar tantos dias em contacto com individualidades tão importantes e, completamente alheias ao meu convívio 
habitual, (risada geral) impediram-me, em primeiro lugar, de aceitar. E ainda é preciso notar que, de todos esses 
elementos, eu só não conhecia o Presidente da Comissão.  

O que sucedeu há 32 anos, 132 não se repetiria agora mas, justamente nessa altura, é que se impunha 
que tal não sucedesse. 

Os conhecido-natos 133 por lá se conservaram uma semana e apresentaram um RELATÓRIO do que 
estudaram. Sua Excelência, o Sr. Dr. Trigo de Negreiros despachou favoravelmente o Relatório, enviando-o à 
MISERICÓRDIA DE LISBOA, com o seguinte despacho: 

“Para estudo e execução” 
O RELATÓRIO terminou ali os seus dias … (gargalhada geral) nas profundezas de uma gaveta, para não 

mais ver a luz do dia, sendo PROVEDOR, um dos elementos da COMISSÃO. (Gargalhada e palmas prolongadas) 
Claro que ainda aguarda a execução, apesar do grupo onomástico “OS DEZ DE PORTUGAL” se ter 

prontificado, a expensas suas, pôr em prática o projecto que se destinava a criar, no nosso PAÍS, a LOTARIA DO 
CEGO, como em ESPANHA. Várias vezes, quer em representação da ASSOCIAÇÃO DE BENEFICÊNCIA 
“LOUIS BRAILLE”, quer da LIGA DE CEGOS “JOÃO DE DEUS”, eu e outros afrontámos o indiferentismo do 
Sr. Dr. MADEIRA PINTO, claro que sem êxito, porque, dizia, essa ideia prejudicava os CAMBISTAS. 

Antes de concluir, quero chamar a atenção para o facto de me referir muito mais à ASSOCIAÇÃO DE 
BENEFICÊNCIA “LOUIS BRAILLE” do que às outras  (silabado) o que, de modo algum, significa menos 
consideração pela sua acção, a todos os títulos meritória. 

Mas, se os Cegos de hoje têm os seus problemas, os Cegos de há 40 anos, tinham-nos verdadeiramente 
cruciais. Então, só a “LOUIS BRAILLE” lhes dava o apoio, embora débil, financeiramente falando. Hoje, temos a 
FUNDAÇÃO GULBENKIAN que, especialmente aos estudantes cegos, tem conseguido Bolsas de Estudo; a 
MÚSICOS-AMBULANTES tem oferecido Acordéons e outros Instrumentos, independentemente de auxílios 
concedidos às ASSOCIAÇÕES. Ninguém ignora a acção da FUNDAÇÃO SAIN e dos CENTROS DE ESTADO, 
que têm possibilitado a descoberta de outras actividades a que, hoje, os Cegos se dedicam. 

Nos meus tempos de rapaz havia só MÚSICOS e pseudo-músicos que, não tendo um emprego, recorriam 
à RUA – O GRANDE PATRÃO, como se dizia nesse tempo. 

Os que, como eu e outros, capricharam em não lançar mão desse recurso, passaram misérias, 
encheram-se de dívidas e não ganharam nada com isso! 

Urge, sem demora, que as Direcções estudem a maneira de se avistarem com os responsáveis das Escolas 
para que os Professores Cegos não sejam banidos. 

Não faz sentido que, justamente, quando o Estado principiou a encarar, a sério, o momentoso problema 
do CEGO, comece exactamente a errar, cerceando-lhe uma das prerrogativas em que sempre se evidenciou. 

Pelo facto de alguns não evoluírem e não manifestarem o necessário interesse pelo 
MAGISTÉRIO… se me apontarem incompetentes, eu lhes apresentarei competentes; se me disserem que 
são antiquados, eu lhes direi que os antigos também têm direito à vida e que o Governo não pensa, nem 
pensará jamais, em reformar quaisquer professores apenas pela sua inadaptação às modernas exigências do 
ensino mas sim, em razão dos indispensáveis anos de serviço. (Muitos aplausos finais – prolongados) 

 

 

 
132 Provável referência ao período de tempo em que Joaquim Guerrinha esteve na CURIA –  na Primeira Reunião Magna dos 

Rotários – 27 e 28 de Junho de 1936, saindo do quarto do Hotel apenas para, como MÚSICO, deliciar a Assistência com os 
Concertos que se propôs apresentar e lá regressando de imediato, por não ter havido sensibilidade para lhe disponibilizarem um 
braço amigo na deslocação. Como HOMEM, pobre e cego, não estava autorizado a permanecer nos requintados Salões. 

133 Conhecedores, peritos 
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Permita-me o amigo HENRIQUE RIBEIRO um pequeno reparo que eu, ontem, não pude fazer porque 
não tinha oportunidade para me demorar, – “É para acabar!” (aparte) porque já sabia, por indicações, que muitos 
já haviam levantado o braço… e, … então, tinha que me retirar. 

É só um pequeno reparo: entendo que, na sua Comunicação - “O CEGO PERANTE O TRABALHO” 
não teria sido oportuno pensar em SUBSÍDIOS, sem fazer nada… Que é um convite, segundo creio, à 
inacção. De resto, se os CEGOS reivindicam Direitos de Igualdade, não devem começar por pedir. 

Chamem-lhe LEI DA COMPENSAÇÃO DA CEGUEIRA, como se faz na SUÉCIA; chamem-lhe 
SUBSÍDIO ou ESMOLA, para mim tem igual valor. Apenas, com a diferença de ser recebido numa Repartição 
Pública, ou, talvez até lhe levem a casa, para ser mais cómodo ao cego… Nos Estados Unidos da América do Norte 
procedem assim com os CEGOS mas não se esqueçam que há, por lá, milhões de vadios com vista, subsidiados 
também (palmas muito acaloradas) e, oxalá que, mais década menos década, os americanos não tenham de lamentar 
tão desastrosa organização… mas isso é um problema deles… 

O que entendi sempre e melhor o entendo hoje é que, se queremos trabalhar, saibamos orientar o nosso 
QUERER, saibamos impor o nosso desiderato com a consciência de que somos HOMENS como os outros, embora 
sujeitos a naturais limitações impostas pela nossa deficiência física e, também em grande parte, pelos erróneos 
processos educativos de que muitos fomos e de que muitos continuam ainda a ser vítimas. (Longas palmas) 

À Direcção da ASSOCIAÇÃO DE BENEFICÊNCIA LOUIS BRAILLE dirijo os meus mais rasgados 
elogios por esta feliz iniciativa que, como merece, desejo seja rematada com a maior felicidade possível, para que 
este PRIMEIRO SIMPÓSIO não seja mais uma das tantas etapas nulas na História da nossa Vida de Cegos. 
(Muitos aplausos) 

Se, apesar de ser antigo, não for posto de lado, estou incondicionalmente ao dispor de tudo o que Vossas 
Excelências necessitarem!” (Muitos aplausos) 

 
134 Após a Conferência de JOAQUIM GUERRINHA seguida deste Comentário ao Dr. Henrique Ribeiro são-lhe dirigidas 

palavras elogiosas pelo Dr. Bernardo Santareno e pelo Dr. Orlando Monteiro, palavras essas que foram incluídas no Capítulo 

15 da Biografia, a iniciar os TESTEMUNHOS. 

COMENTÁRIO DE JOAQUIM GUERRINHA 134 

À PALESTRA DE HENRIQUE RIBEIRO -  “O CEGO PERANTE O TRABALHO”  

INTEGRADO NO FINAL DA SUA  PRÓPRIA COMUNICAÇÃO  
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PADRE ABÍLIO _ Senhor Guerrinha, eu soube pelos JORNAIS da morte, inopinada, daquele… daquele 
Senhor Augusto Coelho que, se não estou em erro, era o DIRECTOR DO SEXTETO DE ARTISTAS CEGOS que 
actuava na EMISSORA NACIONAL. 

O Sr. Guerrinha saberá dizer-me, até que ponto esta notícia que apareceu nos JORNAIS, corresponde ou 
não à verdade?! 

JOAQUIM GUERRINHA _ A notícia do JORNAL, infelizmente, foi verdadeira. Nós estávamos perto 
de iniciar a GRAVAÇÃO, estávamos numa conversa amena e íamos recomeçar o ensaio, para terminar a última 
Peça. De repente, sentimos um baque… supusemos que fosse uma cadeira defeituosa que caísse e que o 
AUGUSTO COELHO se tivesse simplesmente aleijado… procurámos levantá-lo, mas ele não pronunciou mais 
nenhuma palavra. 

Pe A. _ E, até que ponto, enfim, essa morte inopinada, veio afectar a actuação normal desse SEXTETO 
DE ARTISTAS CEGOS na EMISSORA NACIONAL? 

J. G. _ Nesse dia não afectou coisa nenhuma. Evidentemente, a gravação não se pôde processar. 
Estivemos duas semanas sem actuar e fizemos uma Exposição ao Presidente da Direcção da EMISSORA 
NACIONAL, propondo-lhe que o SEXTETO passasse a ser dirigido por um VIOLINISTA com vista que, além de 
conhecedor das peças que ordinariamente executamos, foi também professor de todos nós, em VIOLINO e, salvo a 
idade que já é de 75 anos, outra pessoa não haveria mais indicada, no momento. 

Pe A. _ Estou a recordar que, por ocasião do SIMPÓSIO, se fez a afirmação de que, o facto de, 
recentemente, nos últimos tempos, se ter acabado, de forma sistemática, com o ensino da MÚSICA nos Institutos 
que dão formação aos CEGOS, que isso podia vir a afectar, de uma maneira mais ou menos profunda, as 
possibilidades do “mantenimento” ou do desenvolvimento deste SEXTETO, ou doutras iniciativas congéneres. 

J. G. _ Só quem está a par das dificuldades para a organização deste grupo, é que pode avaliar, 
justamente, o que era necessário. 

Em 1938, eu, que já não pertencia à Escola BRANCO RODRIGUES, fui chamado para o seu seio, a fim 
de ser possível a organização do SEXTETO. 

Cada um de nós estudava por si, aquilo que, diariamente, julgava necessário para decorar as 
MÚSICAS mas, O CONJUNTO, tínhamos que ensaiar 4 horas diárias. 

Estávamos todos numa Escola, tínhamos as refeições à ordem, tínhamos COPISTAS, tínhamos PAPEL, 
tínhamos DITADOR DE MÚSICA, tudo grátis… tínhamos INSTRUMENTOS, não tínhamos quaisquer 
preocupações. 

O ordenado era ridículo – era de 50$00 por pessoa e ainda pagávamos as deslocações do ESTORIL para 
LISBOA e de LISBOA para o ESTORIL, de maneira que, nessas condições, nunca seria possível adaptar qualquer 
músico, sem interesses reais, a este agrupamento. 

Mais tarde, fomos progressivamente sendo aumentados, mas um aumento sensível data, apenas, de há uns 
quatro anos, em que fomos aumentados 50%. Ainda assim mesmo, os nossos “cachets” cifram-se, na razão de 
300$00 por cada CONCERTO, o que não é ideal para que um elemento, sem ter actuações garantidas, se dedique a 
estudar uma coisa que, verdadeiramente, lhe não dá quaisquer proveitos. 

A MÚSICA tem servido, durante muitos anos, para uma forma de vida do CEGO, quer nas RUAS, quer 
em DANCINGS ou CERVEJARIAS; antigamente, em casas de JOGO, CAFÉS DE CAMAREIRAS, nos 
CINEMAS – quando não havia o CINEMA SONORO e, até na EMISSORA NACIONAL, onde existe o 
agrupamento, de há 32 anos a esta parte. 

Evidentemente que, só por gratidão, quanto mais não fosse, as ESCOLAS nunca deveriam ter cortado a 
CULTURA MUSICAL. 

Durante a minha passagem pelo CONSERVATÓRIO NACIONAL DE MÚSICA DE LISBOA, eu 
verifiquei que, muitas colegas minhas estudavam por desporto e, não lhes afectava absolutamente nada a aquisição 
de conhecimento musicais, de mistura com os cursos liceais e universitários que estavam tirando. 

Que razão impede o CEGO de estudar MÚSICA, simplesmente, porque se lhe faculta a possibilidade de 
cursar o Liceu?! Uma coisa não prejudica a outra, e, numa altura em que as profissões para os CEGOS são ainda 
tão escassas, é de lamentar que se corte a possibilidade de se recorrer a uma. 

Para fazer ARTE, é talvez, um pouco mais difícil aceitar a EDUCAÇÃO MUSICAL, porque 
infelizmente, o meio ambiente do CEGO é pobre e não pode dedicar-se, exclusivamente, a fazer ARTE; mas, pelo 
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menos as ESCOLAS, tinham obrigação de manter o ENSINO MUSICAL para garantir o uso de uma 
profissão mais. 

Pe A. _ Dada a incompreensão de grande parte dos elementos que estão à frente da educação dos CEGOS, 
seria possível recorrer ao MECENATO, digamos, dentro das Instituições que se preocupam com aspectos artísticos 
da vida… estou a lembrar-me da FUNDAÇÃO GULBENKIAN para que se possa manter, desenvolver… uma 
iniciativa deste género, porque ensinada, claro, como se faz noutros países?! 

J. G. _ Nesse ponto, não estou muito habilitado a responder… mas, evidentemente, que a FUNDAÇÃO 
GULBENKIAN auxilia, quando é solicitada a fazê-lo e não se intromete na vida interna das Instituições. 
Particularmente, ainda não foi pedida qualquer subvenção nesse sentido… Sabemos que, se alguma coisa houvesse, 
devidamente organizada, creio que a FUNDAÇÃO GULBENKIAN auxiliaria, uma vez que não tem recusado 
BOLSAS DE ESTUDO a estudantes que se dedicam a cursos liceais e até tem contribuído com donativos para a 
compra de Instrumentos, àqueles que se dedicam, como meio de vida à MÚSICA-AMBULANTE. Ora, se a 
FUNDAÇÃO GULBENKIAN não tem dúvida em auxiliar os que se dedicam à MÚSICA-AMBULANTE, julgo 
que, com muito maior razão, auxiliaria uma iniciativa deste género. 

Pe A. _ Uma pergunta doutro género: tem-se afirmado, por vezes, que o ENSINO da MÚSICA para os 
CEGOS é um incitamento à mendicidade. Até que ponto isto é verdade? 

J. G. _ No meu tempo, com efeito, verifiquei que, nas Escolas, não se “aprendia” MÚSICA, mas não era 
porque faltasse professor de qualquer INSTRUMENTO; era porque, uma vez que os CEGOS saíam, 
completamente abandonados, das Instituições onde tinham passado vários anos, e que saíam, sem conhecimento 
algum das dificuldades que os aguardavam na luta pela vida e verificavam que qualquer colega se governava sem 
ter habilitações, evidentemente, foram perdendo o interesse pelo estudo da MÚSICA… porque diziam, e com 
razão, que, para se sentarem nas RUAS não era preciso ter um CURSO SUPERIOR de qualquer instrumento. 

Ou, tanto por isso… também as Escolas tinham a sua comparticipação… vá lá, não digo criminosa mas, 
pelo menos, descuidada, na saída dos seus pupilos, porque não lhes davam a mão – eles encontravam-se a braços 
com dificuldades de toda a ordem e tinham que tentar vencê-las., para não fracassar por completo, não é? E tinham 
que recorrer à mendicidade, disfarçada pela execução de um instrumento, mal ou bem executado. Mas, se, em 
devido tempo, as direcções desses estabelecimentos de ensino tomassem as necessárias providências, não só o 
CEGO não perderia o interesse pelo estudo da MÚSICA, como teria sempre uma preparação completa, quando 
saísse das Escolas e não precisaria talvez de recorrer à mendicidade ou, quando recorresse, recorreria devidamente 
organizado em grupos, como, de princípio, se fez. 

Pe A. _ Há alguns países, de grande cultura musical, estou a lembrar-me da ALEMANHA, que conheço 
um pouco… a FRANÇA… Em muitos desses países o cultivo do ÓRGÃO, do grande ÓRGÃO DE TUBOS das 
grandes CATEDRAIS, das COLEGIADAS das grandes BASÍLICAS é a base económica do “mantenimento” 
profissional de muitos CEGOS. No nosso ambiente, onde o cultivo musical é muito mais restrito, mas, onde se está 
a desenvolver actualmente, em LISBOA, no caso de algumas Igrejas como a Sé ou como S. Vicente de Fora, que 
têm ÓRGÃOS de grande categoria – ÓRGÃOS DE TUBOS – até que ponto, haveria possibilidade… longínqua, 
digamos assim, de que o cultivo do ORGÃO como tal, pudesse vir a ser a profissão musical do CEGO? 

J. G. _ Há-de haver, mais ou menos, 87 anos, que veio para PORTUGAL um cego FRANCÊS, enviado 
pelo INSTITUTO NACIONAL DE CEGOS DE PARIS, como ORGANISTA DA CAPELA REAL. Esse cego, 
LÉON JAMET, de que me honro ter sido muito amigo, foi o que, primeiramente, trouxe livros manuscritos em 
“Braille” para PORTUGAL, foi o grande conselheiro dos iniciadores do grande movimento, de que resultou o 
ASILO-ESCOLA FELICIANO DE CASTILHO, hoje INSTITUTO ANTÓNIO FELICIANO DE CASTILHO e 
esteve até 1936, salvo erro, exercendo as funções de ORGANISTA. 

Eu ainda recebi algumas lições que ele me deu, graciosamente, porque tinha o intuito de me colocar a 
substituí-lo. No entanto, ele confessava e … o ordenado que ele auferia, era … insuficiente para se manter. Ora… e 
ele que já estava ali há umas dezenas de anos, não tinha ordenado para se manter! …Como poderia um Cego 
novato, que fosse ocupar o seu lugar, ganhar o suficiente para … ter uma vida decente, como ORGANISTA?! 135 

 
ALGUNS DIAS APÓS 12 DE NOVEMBRO DE 1970. 

 

  

  

 
135 A Entrevista acaba assim, abruptamente, pelo que se presume que a Gravação da mesma não tenha ficado completa, por 

razões técnicas, ou que, pelo passar do tempo, se tenha deteriorado a fita magnética. 
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Do outro lado da mesa levanta-se uma voz discordante. 
É a voz de JOAQUIM GUERRINHA, que chefia a 

SECRETARIA DA LIGA DE CEGOS “JOÃO DE DEUS”. 
As suas palavras deixam transparecer uma certa amargura. 

São muitos anos de luta. 

“A organização nacional dos cegos em Espanha 
137

 foi o produto de uma guerra civil de três anos. 
O aumento do número de cegos entre os oficiais do Exército, da Armada e da Aviação obrigou o 

generalíssimo Franco a providenciar para que esses não fossem considerados como inúteis. Já então havia a 
lotaria para o cego, mas era clandestina. Foi autorizada no fim da guerra, e não há dúvida que os resultados 
foram benéficos. 

Mas temos que admitir que a organização, para poder funcionar, tem que impedir a educação intelectual 
dos que se dedicam à venda do ‘cupon’. Sem dúvida que o Estado os remunera, lhes possibilita a manutenção das 
suas famílias, lhes garante todos os benefícios que podem advir da sua actividade. Mas não podemos esquecer que 
os que têm garantida a educação intelectual, a têm à custa desses que vendem o ‘cupon’, e que não podem 
modificar a sua situação. 

É por isso que esse projecto, essa organização, não encontrou eco em mais país nenhum. 
No entanto, em Espanha, apesar de ter sido criada a título provisório, a organização nunca mais 

acabará. Porque é um maná. No Colégio Chamartin, em Madrid, que tinha cem internados, fizeram umas obras 
em que gastaram oito milhões e meio de pesetas, só com o produto da venda do ‘cupon’, sem que o Estado desse 
um ‘centavo’. 

Aumentaram a capacidade do colégio para quinhentos internados. Mas a organização tem capitais 
suficientes através do contributo dos desgraçados 14000 cegos.” 

 
136 Por ser bastante longa esta MESA REDONDA, transcrevem-se aqui, apenas as intervenções de JOAQUIM 

GUERRINHA, que é, afinal, o grande objecto e meta deste trabalho. 

Contudo, o sentido das suas palavras não perdeu “força” pelo facto das mesmas terem sido desinseridas do conjunto das 

diferentes opiniões. 
137 Referência detalhada à venda do “Cupon” no Capítulo X da “HISTÓRIA GERAL DA A.B.L.B. DESDE A SUA 

FUNDAÇÃO” 

O OBSERVADOR ouviu os depoimentos de algumas entidades intimamente ligadas ao 

problema dos cegos em Portugal. Tanto mais ligadas quanto, na sua maioria, eram cegos os 

que, reunidos em volta de uma mesa, nos exprimiram as suas ansiedades, as suas 

esperanças e também a sua revolta. 
Nº 27 de 20 de Agosto de 1971 
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MUITOS ANOS DE ESFORÇOS 

É longa e dolorosa a luta travada pelos cegos em Portugal contra a 
secular segregação de que têm sido e, por vezes, são ainda objecto, 
contra o ar de favor com que instituições públicas e particulares se 

ocupam dos problemas dos deficientes visuais. 
Joaquim Guerrinha 

é o exemplo típico do homem que luta há muitos anos 
pela causa dos CEGOS. 

“Estou metido no meio dos cegos há cinquenta e um anos. Doze anos e meio no Branco Rodrigues, 
dezanove na A. ‘Louis Braille’ e vinte na Liga de Cegos ‘João de Deus’. Tenho conhecido muita coisa e sei que 
esbarramos sempre com dificuldades.” 

E, pausadamente, com precisão, vai contando. 

“A primeira exposição da Associação ‘Louis Braille’ foi entregue por mim, na Assembleia Nacional, ao 
engenheiro Carlos Santos, que era então deputado. Ficou sem resposta. Mais tarde pedimos ao Dr. Salazar, por 
intermédio do seu secretário - então o Dr. Sollari Allegro - que nos atendeu amabilissimamente, mas a resposta 
não veio. Ora se o Instituto Nacional,138 que é coisa muitíssimo simples, nunca mereceu a atenção das instâncias 
oficiais, como é que poderemos pensar na organização nacional de que tanto se fala agora?” 

A voz eleva-se um pouco: 

“Primeiro, os centros de reabilitação são entregues a indivíduos que não têm competência para esses 
lugares. As escolas que o Estado vem criando obedecem a orientação semelhante. Não sei como poderá criar 
alicerces uma organização nacional. Além disso, os fundos das associações são poucos, e entre nós não daria 
resultados positivos a solução espanhola da venda do ‘cupon’: só em Lisboa e no Porto essa venda renderia. Não! 
Solução imediata não vejo, decididamente!” 

O CEGO NÃO QUER A MORTE SOCIAL 

“A mim não me interessa apenas o pleno emprego dos cegos. Há que ir mais longe. Têm também que ser 
aceites na sua roda de amigos. É preciso que quando um cego vá um restaurante, isso não seja considerado coisa 
estrondosa. 

É uma batalha a travar. É, como sempre, um problema de educação: dos cegos, com certeza, mas 
também dos que lidam com os cegos. 

Com os cegos, repetimos, e não com os ceguinhos. Pela mesma salutar razão que não chamamos 
surdinhos aos surdos. A menos, naturalmente, que se trate de cegos pequeninos ou de surdos pequeninos.” 

 
138 Assunto igualmente referenciado na mesma obra, Capítulo II e na Biografia de Branco Rodrigues, que a seguir se integra. 
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EXCELENTÍSSIMA DIRECÇÃO DA LIGA DE CEGOS “JOÃO DE DEUS”, 

MINHAS SENHORAS E MEUS SENHORES: 

Confesso que foi com o maior desvanecimento que aceitei a incumbência de uma vez mais testemunhar 
publicamente o sentimento de profunda gratidão, que sempre dediquei ao notável tiflologista português, que foi 
Branco Rodrigues, em cujo Instituto fui educado e do qual, tal como era então, conservo infindáveis recordações. 

O meu interesse pelo tema “Branco Rodrigues e a sua Obra” é tanto maior, quanto é certo ser abordado na 
data do 23.º aniversário da Liga de Cegos “João de Deus”, cujo patrono era íntimo amigo do tiflologista em 
referência. 

José Cândido Branco Rodrigues nasceu em Lisboa, aos 18 dias do mês de Outubro de 1861. 
Foi irresistivelmente atraído para a causa dos CEGOS, pelo facto de seu avô materno, de quem era 

amicíssimo, ter perdido a vista, como ele próprio declara, ao conceder uma entrevista a um visitante ao Instituto do 
seu nome, em S. João do Estoril, no ano de 1915, em resposta à seguinte pergunta: 

_ Como lhe veio à ideia de se ocupar tão dedicadamente ao ensino dos Cegos em Portugal? 

_ “Quando meu avô cegou, esse facto impressionou-me extraordinariamente e, embora ele recuperasse a 
vista dois anos depois e vivesse ainda 15 anos, pois morreu com 105, pensei em dedicar-me ao assunto e, em 1890, 
depois de ter visitado os Institutos de Cegos de França, instituí na Misericórdia de Lisboa uma ala para Cegos, 
auxiliado pelo Provedor, Dr. Tomás de Carvalho, que ofereceu aos meus alunos um jantar diário.” 

Branco Rodrigues era filho de família abastada. Depois de frequentar a velha Escola Académica, de 
Lisboa transferiu-se para Coimbra, cursando Letras na Universidade. Não chegou a concluir o curso de Filosofia, 
por graves desinteligências com um Lente, que o levaram a abandonar a cidade e a regressar a Lisboa, onde se 
dedicou ao ensino particular, em especial de Línguas, algumas das quais dominava perfeitamente. 

Para que se manifestasse em toda a exuberância o seu temperamento de activo propagandista e de verda- 
deiro paladino da causa tiflófila, bastou o sinal de alarme dado pela benemérita brasileira, Madame Vitorina Sigaud 
Souto, filha da professora cega Adélia Sigaud, ao lançar a ideia da fundação da Associação Promotora do Ensino 
aos Cegos, em 1888, de que resultou, no ano seguinte, a criação do Asilo de Cegos António Feliciano de Castilho, 
hoje Instituto do mesmo nome. 

É ela própria que, embora se tenha rodeado de individualidades em destaque no meio social, tais como 
Madame Frondoni Lacombe, a Duquesa de Palmela; Fernando Palha, notável escritor; Osório Cabral, presidente do 
município citadino e outros, se vê obrigada a declarar que: 

TEXTO TRANSCRITO A PARTIR DO ORIGINAL EM BRAILLE 
 

Palestra pronunciada pelo autor no dia 23 de Julho de 1974 

Na sessão solene comemorativa do vigésimo terceiro aniversário da 

Liga de Cegos “João de Deus” 
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“… se não fosse a dedicação de Branco Rodrigues, se este emérito tiflófilo não tivesse posto à disposição da sua 
iniciativa toda a sua extraordinária força de vontade, toda a vastíssima gama dos recursos da sua fertilíssima imaginação, a 
criação da primeira Escola de Cegos em Portugal, teria caído por terra, improfícua e ingloriamente, visto ser completamente 
nula nestes calamitosos tempos, a assistência oficial aos cegos”. 

A propósito, ouçamos o que Branco Rodrigues nos diz no primeiro número da sua Revista Tiflológica, de 
Educação Literária e Profissional, publicada com o nome de “Jornal dos Cegos” em 22 de Novembro de 1895: 

“Apesar de Portugal ser a única nação da Europa onde não existe oficialmente o ensino dos cegos e ser a última a 
ministrá-lo, nem por isso o nome do Senhor Conselheiro João Franco, benemérito homem de estado, que decretou esse ensino 
no nosso país, deixará de ser mencionado na lista, gloriosamente aberta, pelo nome de Valentin Haüy, o fundador em Paris, 
da primeira escola de cegos que existiu no mundo. 

No primeiro número deste periódico, não podia deixar de prestar a devida homenagem ao ministro que, pode dizer-
se, é o iniciador do ensino dos cegos no nosso país e não podia deixar de lhe consagrar a primeira página. 

Já em 1889, envidei eu os maiores esforços para que o governo decretasse oficialmente o ensino dos cegos. Nessa 
época fui a Paris visitar os principais estabelecimentos de ensino dos cegos e estudar os processos por que o mesmo se 
ministrava. Quando regressei, ainda insisti, fazendo propostas para o conseguimento dos meus fins. Mas, como eram 
infrutíferos os meus desejos, limitei-me a esperar. 

Em 1893 voltei a França, a fim de ver o que, durante o tempo da exposição, não tinha sido possível observar 
atentamente. 

No meu regresso, tentei novas oportunidades para me ocupar do ensino dos cegos, mas inutilmente… E continuei a 
esperar! 

Finalmente, em 24 de Dezembro de 1894, foi decretada a lei que estabelece o ensino aos cegos no nosso país. 
Meses depois, fui honrado – honra que não solicitei - com a nomeação de membro da Comissão encarregada de 

regulamentar a lei que reorganizará os serviços de Instrução Primária, nos quais está compreendida a criação das escolas 
para ensino de cegos. 

Aquela Comissão não chegou ainda a discutir a organização destas; e, como suspendesse os seus trabalhos, que 
vão em breve recomeçar, aproveitei o tempo para ir, não só a Paris, mas a Bruxelas, Bordéus, Madrid e Londres, visitando os 
principais institutos de cegos, onde vi os maravilhosos processos de que se servem, não só para os ensinar, como para os 
proteger e suavizar-lhes a situação.” 

Se Branco Rodrigues considera João Franco um grande benemérito, simplesmente pela publicação do 
decreto que oficializou o ensino aos Cegos, como poderemos e deveremos considerar o \homem que tanto se 
sacrificou em prol dos mesmos Cegos? 

A instâncias suas, o Governo patrocinou a publicação do seu “Jornal dos Cegos”, cujos lucros reverteram 
inteirinhos para as várias instituições de cegos. 

Até 1903, esse Jornal foi publicado mensalmente, passando a ser anual até 1920, ano em que terminou, 
sempre impresso gratuitamente na Imprensa Nacional. 

Até Fevereiro de 1896, os lucros reverteram para o Asilo de Cegos António Feliciano de Castilho, sendo 
beneficiado, até 1903, o Asilo de Cegos de “Nossa Senhora da Esperança”, em Castelo de Vide, onde Branco 
Rodrigues fundara, em 1896, as “Oficinas de Canastragem para Cegos”. 

Como prova de reconhecimento, a Direcção desse Asilo deu o nome desse benemérito às Oficinas, como 
ele diz, numa carta dirigida às redacções de algumas Folhas Diárias da Capital, em Novembro de 1898: 

“Caros colegas: 

Só quem tem visitado, como eu, os Institutos de cegos de quase todos os países da Europa e tenha admirado o que 
se tem posto em prática, poderá avaliar quanto está descorado, em Lisboa, o ensino dos cegos. 

Só quem seja, como eu, procurado todos os dias por grande número de cegos, suplicando uns, entrada em asilos 
que não existem; outros, desejando aprender um oficio com que possam angariar os meios de subsistência, querendo todos 
que lhes minore a triste sorte, poderá avaliar o desprezo a que têm sido votados todos esses entes e a necessidade urgente de 
os poderes públicos darem providências imediatas para que sejam socorridos tantos infelizes. 

À testa dos estabelecimentos de ensino, encontra-se o Asilo de Cegos fundado em Castelo de Vide, onde está uma 
Direcção inteligente, presidida por uma notabilidade cientifica, Dr. Aniceto de Oliveira Xavier e da qual faz parte o mais 
benemérito de todos os protectores de cegos, António Repenicado, o instituidor das primeiras Oficinas de cegos. 

A esta Direcção e ao não menos benemérito Padre Severino Dinis Porto, único professor com vista que, sem a 
mínima remuneração, ministra o ensino intelectual aos cegos no nosso país, se deve o notável incremento que têm tomado as 
Oficinas que têm o meu humilde nome. 

Em ano e meio de existência, venderam-se artefactos fabricados pelos cegos, no valor de trezentos e oitenta e 
quatro escudos e quinze centavos. 

Nesse período, terminado em 3 de Julho último, rendeu o meu Jornal, a soma de oitocentos e cinquenta e cinco 
escudos e duzentos e quarenta e cinco réis, cobrada aos assinantes pela Direcção do Asilo. 

Estes algarismos são eloquentes e demonstram o valor dos esforços da Direcção do Asilo, que não se podem 
comparar com as tendências de outros, que se têm limitado a dar uma educação literária que, se não é prejudicial, não é, com 
certeza, lucrativa para os cegos indigentes. 

Por maiores que sejam os obstáculos que tenha de superar, por mais atacado que seja pelos maldizentes, não 
deixarei de apelar sempre para os poderes públicos, para que se obtenha a protecção oficial para os cegos, sem mendigarem 
a esmola da caridade particular, de que desejo libertar os cegos válidos para o trabalho profissional.” 
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As importâncias a que aludi, parecer-nos-ão insignificantes e irrisórias até certo ponto, mas teremos, 
necessariamente, que nos reportar a essa época longínqua, em que o sistema monetário era inteiramente diferente 
do actual. Lembremo-nos também de que a assinatura do “Jornal dos Cegos”, custava apenas cinquenta centavos 
anuais, com doze números até 1903, como já acima disse. 

Para seguir, tanto quanto possível, uma ordem cronológica dos factos que contribuíram para elevar 
Branco Rodrigues ao expoente máximo dos tiflologistas nacionais, convirá referir aqui, as suas relações 
amigáveis com o imortal “poeta do amor”, JOÃO DE DEUS, o primeiro professor de cegos em Portugal, o 
que, em 1884, mandou vir, de Paris, os primeiros livros escritos manualmente pelo sistema de Braille. 

Ambos tiveram grande influência na direcção do ensino no Asilo -Escola António Feliciano de Castilho, 
sendo o seu primeiro professor cego, Afonso Leite, aluno de João de Deus.  

Por questões suscitadas na escolha do MÉTODO DE LEITURA, Branco  Rodrigues e João de Deus, 
desentenderam-se, pretendendo o primeiro que fosse adoptado o seu “Novo Método de Leitura e Escrita Para o 
Ensino dos Cegos”, mais tarde prefaciado pelo eminente filólogo Gonçalves Viana, enquanto que o segundo, 
defendia a continuação do ensino pela sua célebre “Cartilha Maternal” que, como é sabido, vigorou nas escolas 
oficiais durante vários decénios, sendo actualmente seguida, apenas pela Associação dos Jardins Escolas “João de 
Deus”. 

Infelizmente, quando tanto havia ainda a esperar da dedicação de João de Deus, a morte arrebatou-o em 
1896, poucos meses após a consagração nacional de que foi alvo. 

Insistindo sempre, junto das instâncias oficiais, no projecto da ambicionada criação do “Instituto Nacional 
de Cegos”, Branco Rodrigues conseguiu que, em 1899, o governo o encarregasse da elaboração de planos de estudo 
para a criação desse Instituto, votando ainda importantes verbas para tão louvável empreendimento, que nunca, 
porém, chegaram a conceder-se. 

Verificando a inutilidade dos seus esforços, Branco Rodrigues, em 1900, no jornal “A Vanguarda”, 
publicou um artigo, no qual se insurgiu contra as promessas, sem efeito real, feitas pelos governantes. Nesse artigo 
lembrava a primeira tentativa do género, quando, em 1823, D. João VI fundara em Lisboa o “Instituto Real dos 
Meninos Cegos e Surdos-Mudos”, de que sua filha, a Infanta D. Isabel Maria, assumiu a direcção. 

Apesar de, por essa época, “Louis Braille” ter idealizado o seu prodigioso sistema, as escolas francesas, 
sob pressão dos professores com vista, como sempre, opuseram-se à sua aprovação oficial e, só muito 
secretamente, os Cegos iam tomando contacto com os miraculosos “seis pontinhos”, que, mais tarde, rasgariam os 
mais amplos horizontes aos Cegos, sequiosos de cultura. 

A tentativa da criação do primeiro INSTITUTO DE CEGOS, foi de resultados nulos, no que se referia à 
secção de ensino a cegos, por falta de professores, continuando a de surdos-mudos, dirigida pelo professor Boorg, 
de nacionalidade sueca. 

Em 1834, os internados desse Instituto, de efémera duração, passaram para a Casa Pia de Lisboa, onde 
ainda continua a ministrar-se ensino aos surdos-mudos. 

Vejamos agora, pelo menos, a título de curiosidade, o que em 31 de Dezembro de 1903, Branco 
Rodrigues escreve no “Jornal dos Cegos”. 

“Inquérito sobre os cegos existentes em Portugal – até hoje, ainda não tinha sido feita uma estatística de cegos no 
nosso país. 

Para proceder a esse trabalho, dirigi uma circular a cada um dos 290 administradores dos Concelhos do 
Continente e Ilhas Adjacentes, acompanhada de tantas listas quantas as freguesias de cada um destes Concelhos, que se 
elevavam a 3858. 

Nessa circular, solicitava o favor de enviar aos respectivos párocos as referidas listas, a fim de eles as 
preencherem, indicando o número de cegos de maior idade, indigentes e não indigentes, do sexo masculino e do sexo 
feminino, existentes em suas freguesias, quantos os menores de 21 anos (nesse tempo assim eram considerados), indigentes ou 
não, com especificação dos sexos e de me devolverem, depois de preenchidas, essas listas, que recebi, assinadas pelos 
párocos. 

Por esta forma, consegui apurar que, em 1903, existiam em Portugal: 
Cegos indigentes do sexo masculino, 2223; Cegos indigentes do sexo feminino, 2366; cegos não indigentes do sexo 

masculino, 1418; cegos não indigentes do sexo feminino, 1274, o que totalizou 7281. 
Destes, são menores de 21 anos: 
Cegos indigentes do sexo masculino, 331; cegos indigentes do sexo feminino, 285; cegos não indigentes do sexo 

masculino, 134; cegos não indigentes do sexo feminino, 145, totalizando 895. 
Estes números porém, pecam por defeito, porque, se nas freguesias de província, é fácil aos párocos saberem 

quantos cegos existem, nos centros populacionais, especialmente Lisboa e Porto, é impossível aos párocos das respectivas 
freguesias, conhecer os cegos que nela habitam. 
Para os obter, não me dirigi aos administradores dos bairros, mas dirigi-me aos párocos. Alguns deles não se dignaram 
responder-me e o da freguesia de Santa Isabel, de Lisboa, que me comunicou não ter tempo para se ocupar de inquéritos 
dessa ordem, de forma que o número destas duas cidades, não é verdadeiro, pois só o número de moradas que possuo de 
cegos indigentes de Lisboa, é superior ao total que acusa nas listas que enviei. Além disso, é completamente desconhecido o 
número de cegos não indigentes de Lisboa e Porto. 

Nesta estatística, também não incluí o número de 148 internados em Asilos de Lisboa, três dos quais são destinados 
a cegos. 

Pode fazer-se ideia do seu elevado número. 
Apesar de incompleta, por falta de idades, época e causas da cegueira, por ser de minha iniciativa e sem o menor 

auxilio do governo, serviu para mostrar a urgência nessa inúmera quantidade, que não pode educar-se, não pode instruir-se 
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nem ganhar a vida e que está condenada às trevas espirituais e à mendicidade, único recurso de tão triste e vexatória 
condição. 

Essas crianças cegas, que têm tanto ou mais direito a serem instruídas, podiam, de inúteis tornar-se úteis a si 
próprias, às suas famílias e à sociedade, se os governos procedessem como os das nações cultas. 

Dar-me-ei, porém, por satisfeito, se com este trabalho, feito a expensas minhas, conseguir que interesse os 
governantes pelos cegos, mandando estudar as causas da cegueira no país e que dêem providências para remediar esse mal e 
se cuidarem da assistência imediata aos inúmeros míseros que abundam em Portugal.” 

“Água mole em pedra dura!…”  Branco Rodrigues não desesperou nem jamais desanimou. 
Embora lentamente, algo ia conseguindo, mercê da sua invulgar tenacidade. 
Data desta época a criação do primeiro Instituto Oftalmológico, Dr. Gama Pinto, assim como as primeiras 

providências profiláticas da cegueira. 
Em 1901, no andar da Escola Rodrigues Sampaio, Branco Rodrigues fundara a “Escola Profissional para 

Cegos”, a cujos alunos a Misericórdia de Lisboa concedeu um jantar diário. 
Os estatutos dessa Escola foram aprovados pelo governo, nesse mesmo ano, mas foram reformados 

e também superiormente aprovados no dia 21 de Junho de 1903, já com o nome de Instituto de Cegos 
“Branco Rodrigues”. 

Nesse mesmo ano, fundava no Porto outro Instituto do seu nome. 
Já em 1908, o lema que Branco Rodrigues seguia nas suas Instituições, era: 

“ D A I  T R A B A L H O  A O S  C E G O S  E  N Ã O  E S M O L A ” .  

Verdadeira máxima social que se amplia e completa em seu genérico sentido com os preceitos e regras a 
que a organização das escolas de Lisboa e Porto se subordinam. 

“Auxiliai, patrocinai o cego, dai-lhe elementos de vida, fazei dele um cidadão útil à terra em que 
nasceu”. 

O Ensino dividia-se em duas partes: ELEMENTAR OU PREPARATÓRIA E COMPLEMENTAR. 

Na elementar, ensinava-se: 
Leitura e escrita pelo sistema de Braille, rudimentos de Gramática Portuguesa, noções de Cálculo e 

Fórmulas geométricas, noções de Corografia 139 e de História de Portugal, Moral e Doutrina Cristã, Canto Coral, 
Ginástica e Jogos de Movimento, Trabalhos Manuais, iniciados pelos trabalhos de Froebel. 

Na parte complementar, ministrava-se o ensino das Línguas Portuguesa e Francesa, Matemática 
Elementar, Geografia e História Geral elementares, elementos de Ciências Físicas e Naturais, Música, Afinação de 
pianos, Ginástica, Jogos de Movimento, Modelação, processos diversos de escrita plana, Escrita Mecânica e 
Estenografia, pelo “Método de Branco Rodrigues, para uso dos cegos”. 

Graças ao seu espírito comunicativo e aos constantes contactos com as esferas oficiais, Branco Rodrigues 
relacionava-se com inúmeras individualidades destacadas de vários partidos políticos. Por intermédio do Dr. 
Afonso Costa, advogado da conhecida Viúva Leal, proprietária que, a seu pedido, cedeu a Branco Rodrigues o 
edifício que ainda se encontra em S. João do Estoril, solidamente construído à beira-mar, para aí transferiu, em 
1912, o seu Instituto de Lisboa. Por lá se fixou definitivamente, depois de, no ano anterior, ter conseguido que a 
Misericórdia do Porto tomasse o encargo de dirigir e proteger o seu Instituto dessa cidade. 

Para se ter uma noção exacta das viagens de estudo que Branco Rodrigues empreendeu, voltemos à 
entrevista a que fiz referência, no princípio deste modesto trabalho. 

A dada altura, pergunta-lhe o visitante: 

_ Quais as instituições congéneres estrangeiras que conhece? 

Eis a resposta, que não se fez esperar: 

“Em 1895, visitei os Institutos de Bruxelas, Londres, Bordéus e Madrid. Nos anos seguintes, os da 
Corunha, Barcelona, Burgos e Sevilha, em Espanha; os de Roma, Florença, Nápoles, Turim, Bolonha e Palermo, 
na Itália; os de Amesterdão e Roterdão, na Holanda; os de Berlim, Hamburgo, Kiel, Francforte, e Munique, na 
Alemanha; os de Lousanne, e Zurique, na Suíça; os de Anvers, e Liège, na Bélgica; os de Marseille, Montpellier, 
Nantes e Paris, em França; os de Manchester, na Grã-Betanha, assim como os de Edimburgo e Dublin; o de 
Cristiânia, na Noruega; os de Estocolmo e Gotemburgo na Suécia; o de Viena, na Áustria; o de Budapeste, na 
Hungria e, finalmente, o de Copenhague, na Dinamarca.” 

A expensas suas, Branco Rodrigues assistiu a todos os congressos internacionais de Cegos e daí o seu 
aproveitamento de todas as oportunidades para procurar identificar-se com as instituições de Cegos, existentes nos 
mais variados países da Europa. 

No último número do “Jornal dos Cegos”, em 1920, de entre as muitas matérias interessantes que tratou, 
merecem especial menção os seguintes períodos: 

 
139 Geografia; estudo, descrição ou representação de um país, uma região, província ou parte de um território. 

DICIONÁRIO DA LÍNGUA PORTUGUESA CONTEMPORÂNEA, Academia das Ciências de Lisboa , Ed. Verbo, 2001, I Volume 
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“O cego deve ser útil. 
A esmola humilha e avilta. 
Os asilos, condenados energicamente por Spencer, não resolvem problema algum: são um opróbrio da sociedade 

contemporânea. 
O Estado e os particulares despendem com os asilos somas tão fabulosas, que bastariam para acabar a miséria. 

Mas os pobres cada vez são mais, porque nem se combatem as causas da pobreza, nem a energia dos inválidos é aplicada à 
produção.  

Os asilos são cárceres em que se desesperam milhares de indivíduos, que podiam prestar serviço útil à sociedade. 
Para os cegos, então, o asilo é um verdadeiro crime, porque necessitam, mais que quaisquer outros, de conviver 

com pessoas a quem possam dedicar o seu afecto.” 

Acaso os escritos de Branco Rodrigues não conservam, infelizmente, um cunho de actualidade? O que me 
foi dado apresentar, é uma pequeníssima amostra do que pode encontrar-se em todos os números do “Jornal dos 
Cegos”, onde o estudioso atento dos momentosos problemas que afectam os Cegos, terá sempre muito que 
aprender. Em verdade, esse jornal é o mais completo repositório de informações sobre assuntos relativos a Cegos 
no mundo, que se publicou no nosso país e, sobretudo, um fiel relatório das actividades dos seus Institutos, neles se 
encontrando discriminadas todas as receitas e despesas. 

Quem conseguiu, senão ele, a manutenção do Instituto de S. João do Estoril, durante e após o período 
convulsionário da primeira grande conflagração mundial? 

Ao contrário de muitos internatos que, não podendo suportar a medonha crise económica e alimentar, 
encerraram as suas portas, Branco Rodrigues, com sacrifício das comodidades dos seus familiares, despendeu 
importantíssimas somas para assegurar a continuidade da sua imortal Obra, conseguindo aumentar o número de 
internados em vez de o diminuir, como seria lógico. 

De algumas dezenas de condiscípulos que conheci, em vida de Branco Rodrigues, jamais ouvi a mínima 
murmuração contra ele. 

Quando, em 27 de Janeiro de 1920 entrei para o seu Instituto, tinha 7 anos incompletos; certamente 
que, como criança que era, não me aperceberia facilmente de muita coisa injusta que se passava na 
Instituição, mas no consenso unânime dos alunos mais velhos, Branco Rodrigues foi sempre poupado a todas 
as recriminações. 

Poderia citar alguns casos revoltantes, mas entendo hoje que, ao recordar a memória dos mortos, só 
devemos fazê-lo daqueles que, por seus méritos, eternamente continuarão vivos nos nossos corações. 

Com que prazer Branco Rodrigues tomava conhecimento do êxito de seus pupilos, tanto em exames 
oficiais, como na anual apresentação da Orquestra e do Orfeão, no Teatro de S. Luís, o que constituía, não só um 
importantíssimo factor de propaganda dos fins do seu Instituto, como também (e muito especialmente), era uma 
apreciável fonte de receita. Isto, porque o Teatro sempre se enchia de espectadores, não só interessados em apreciar 
directamente os progressos dos Cegos - que muito ajudavam, como contribuintes, para a manutenção do Instituto -  
como também para dispensarem fartos aplausos aos melhores artistas da época, que nunca se negavam a abrilhantar 
esses tradicionais espectáculos. 

Ainda há poucos dias, estranhando o facto, alguém me perguntava a razão do nome de Branco 
Rodrigues dado aos Institutos por ele fundados. Respondi que, do conhecimento que tivera da sua simplicidade e 
bondade, se me afigurava ser evidente que o orgulho não determinara semelhante resolução, mas que o exigiam as 
razões duma activa e eficiente propaganda dos fins das suas Instituições. 

As inúmeras circulares explicativas das necessidades e vantagens das suas Escolas, dariam 
indubitavelmente os mais benéficos resultados, pois todos os que verificassem que o auxílio solicitado se destinaria 
a estabelecimentos de ensino por ele dirigidos, contribuiriam com redobrado interesse, porque seu nome, 
universalmente conhecido, respeitado e estimado, garantiria sua séria aplicação. 

Na recente inauguração das novas instalações do Instituto “S. Manuel”, no Porto, nenhum orador se 
lembrou de evocar a ilustre figura de filantropo que, indiscutivelmente, foi Branco Rodrigues, primitivo nome 
dessa Instituição, possivelmente por nenhum dos presentes ter conhecimentos sobre a sua obra, de tão bons 
resultados. 

O que posso acrescentar mais a respeito da enorme projecção a que se guindou o Instituto de Cegos 
“Branco Rodrigues” de S. João do Estoril, que os Cegos desconheçam? 

Por lá passaram centenas de alunos, de ambos os sexos, pois que, em Lisboa, o Instituto era misto. Alguns 
deles, cerca de trinta, concluíram com brilhantismo os cursos musicais. Só tardiamente se reconheceu o direito aos 
Cegos de seguirem Cursos Liceais e Universitários, para depois se cair desastrosamente num lamentável retrocesso, 
mas disso não teve a mínima culpa o fundador, que faleceu no dia 18 de Outubro de 1926, legando a Instituição à 
Misericórdia de Lisboa que a orienta ainda, mas, para mal dos nossos pecados, fora dos preceitos tradicionais. 

Se Branco Rodrigues pudesse cá voltar, de certo que fulminaria os actuais dirigentes, dada a série 
de disparates que têm cometido, com o tácito consentimento dos próprios Cegos, que sabiam, mas não 
quiseram intervir oportunamente. 

Certamente que as crianças internadas, em nada poderiam interferir, mas havia associações com créditos 
firmados, que preferiram o cómodo “deixar seguir os acontecimentos”, em vez de tentarem entravar, por todos os 
meios ao seu alcance, a marcha decadente de tão prestigioso Instituto, hoje praticamente reduzido a asilo, de valor 
nulo para a Cultura dos Cegos. 

É triste, lamentavelmente desolador, verificar que existem dezenas de Cegos que lá se valorizaram e que 
assistiram de braços cruzados, a tão caótica derrocada. 
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Hoje, quem desejar visitar o universalmente conhecido Instituto de Cegos “Branco Rodrigues”, 
encontrará simplesmente um prédio completamente desabitado, apesar de a benemérita Viúva Leal ter 
cedido, terreno e edifício, com a expressa condição de ser utilizado para Instituição de Cegos. 

Numa tentativa para mascarar a realidade, no Verão passado, procuraram os dirigentes em exercício 
aliciar ex-alunos, que desejassem passar um período de quinze dias de férias, a fim de que os presuntivos herdeiros 
supusessem que os Cegos continuavam a usufruir benefícios da Instituição. 

Hoje, uma vulgaríssima casa de habitação, na Parede, serve caricaturalmente para abrigar Cegos, sem as 
mínimas condições exigíveis, com a faculdade de estudarem somente até à sexta classe, alegando os dirigentes que 
“os cegos, para se colocarem com mais facilidade, não podem e não devem estudar”… 

Passemos adiante e deixemo-nos de assuntos que nos causam só tristeza! 
Em 21 de Maio de 1935, pertencendo eu à Comissão Central de Propaganda da Associação de 

Beneficência “Louis Braille”, tive a suprema ventura de contactar com a ilustríssima família de Branco Rodrigues, 
viúva e filhos que, com extraordinária amabilidade, se prestaram a oferecer o retrato desse inesquecível amigo dos 
Cegos, que foi solenemente inaugurado naquela Associação, como justíssima homenagem aos incalculáveis 
benefícios que os Cegos portugueses lhe devem. 

Quase a completarem-se cinco anos, no dia em que, neste mesmo salão, se comemorava o 75º 
ANIVERSÁRIO da publicação do Decreto-Lei que oficializou o ENSINO DOS CEGOS EM PORTUGAL – 24 
de Dezembro de 1894 – coube-me também a honra de, uma vez mais, evocar grata e saudosamente a notável 
figura de BRANCO RODRIGUES. Como não podia deixar de ser, aproveitei essa magnífica oportunidade para 
apresentar a proposta da inauguração do retrato do nosso benemérito. 

Esse retrato, nesta Liga, brilharia incomparavelmente mais do que alguns que por cá temos, que 
nada fizeram e ninguém conhece. 

A minha ideia foi aprovada, mas não se passou daí. 
Peço à actual Direcção, que tem tido tão louváveis iniciativas, que estude este pedido que novamente 

formulo, pois que, felizmente, são ainda vivas as pessoas que há trinta e nove anos tão gentilmente acederam ao 
meu pedido e que hoje, gostosamente, procederão de igual modo. 

Como comecei, assim termino, declarando que é sempre com o mais sincero reconhecimento, que 
aproveito qualquer oportunidade para falar sobre a vida e obra de Branco Rodrigues, não por me considerar 
competente para tal, mas pelo amor e dedicação que todos nós, CEGOS, lhe ficámos devendo. 

Joaquim Guerrinha 
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O título deste artigo foi-me sugerido por um acontecimento de repercussão universal e que, apesar de já 
terem decorrido cinco meses sobre a sua data, ainda é e será durante bastante tempo, objecto de muitas palavras e 
de muita tinta, tanto em Portugal como no estrangeiro. É evidente que me refiro ao glorioso “MOVIMENTO DAS 
FORÇAS ARMADAS ” de 25 de ABRIL, a que também se chama justamente “a arrancada dos jovens capitães”. 

Comprometeram-se, os promotores deste movimento, a garantir o estabelecimento das liberdades 
democráticas em sólidas bases, aguardando-se a breve aprovação do “Projecto de Lei Eleitoral”, que facultará ao 
povo a livre escolha da forma de governo que regerá o nosso país. 

A palavra LIBERDADE tem andado euforicamente de boca em boca e, como mágica varinha de condão, 
quase fez esquecer o regime fascista que, durante 48 anos tiranizou o povo, embora persistisse em se apelidar de 
“Estado Novo” ou “Amigo dos Pobres”! 

Infelizmente, porém, os pobres que a ditadura Salazarista proclamava proteger, foram  reduzidos a uma  
tão mísera condição, que dificilmente poderemos diferenciá-los dos escravos propriamente ditos. 

Contam-se por dezenas de milhares os indivíduos de ambos os sexos, de todas as classes sociais, que 
foram implacavelmente perseguidos, barbaramente torturados, morrendo muitos à míngua de alimentos e, muitos 
mais, por absoluta falta de assistência médica, sendo um sem número deles assassinados em pleno dia ou 
clandestinamente. 

A irónica designação com que teimosamente se enfeitava o anterior regime, mostrava à evidência o acerto 
do velho conceito filosófico, ao afirmar que “A palavra foi dada ao homem para iludir o seu próprio pensamento”. 

Com efeito, a palavra LIBERDADE, pelos seus condicionalismos específicos, presta-se perfeitamente a 
uma análise detalhada, não do vocábulo em si, mas do significado que se lhe atribui e que, até ao presente 
momento, ainda não pôde concretizar-se na sua verdadeira acepção. 

Desde o longínquo período pré-histórico que o homem luta infatigável e baldadamente pela conquista do 
seu inalienável direito à liberdade. Difícil é saber se, nesses remotíssimos tempos, o homem sentiria a necessidade 
de ser livre ou até, se apreenderia o verdadeiro significado do termo, mas, se ainda hoje esse conceito não foi 
atingido, como o seria outrora? 

Embora estivesse em íntimo contacto com a natureza, o homem, durante milénios, viu-se forçado a 
refugiar-se em cavernas, para escapar às inclemências climatéricas, o que, muito logicamente, reprimia a sua 
liberdade de movimentos. 

Posteriormente, quando a amenidade do clima lhe permitiu vaguear pelas planícies ou pelas montanhas, o 
homem teve de recorrer à sua força muscular e destreza, para se defender dos constantes ataques de animais 
ferozes, quase seus companheiros. 

Quantos séculos se teriam passado, sem que o homem dispusesse doutra alimentação, além de ervas e 
raízes de arbustos? O seu instinto de conservação, levou-o a tomar medidas de segurança nas suas rudimentares 
habitações. 

A pesca e a caça, pelos processos que podia utilizar em face dos seus diminutos conhecimentos, teriam 
constituído outras espécies da sua alimentação. Verificando que poderia domesticar e utilizar grande quantidade de 
animais, passou a dedicar-se à pastorícia. 

Reconhecendo, talvez, que “a união faz a força”, o homem tentou organizar-se em Sociedades, originárias 
das tribos, das quais mais tarde resultaram países. Regra geral, a prosperidade de um povo, atraía a emulação dos 
povos vizinhos menos favorecidos, que acabavam por dominá-lo e escravizá-lo. 
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Assim se formaram todos os grandes Impérios, de que nos fala a História Universal. Em todos os 
tempos, esses impérios se consolidaram à custa do trabalho do escravo, bem como de crueldades 
inconcebíveis. 

Onde existia a liberdade? Os próprios imperadores, considerando-se e sendo considerados como deuses, 
não descuravam a protecção das suas augustas pessoas por guardas especiais, visto terem plena consciência das 
monstruosidades que cometiam ou que, sob a sua protecção, se praticavam. 

A pavorosa história da Idade Média, com o seu regime feudal, que se estendeu praticamente até aos 
nossos dias, embora sob aspectos diferentes: o Tribunal da Santa Inquisição, cujas crueldades só foram 
ultrapassadas pelos processos de tortura nazista e fascista; as guerras religiosas ferozmente desencadeadas em nome 
do mesmo Deus do amor, que ensanguentaram a Europa durante séculos, são um autêntico atentado contra a 
liberdade de pensamento, de culto e de costumes. Se Deus criou o homem para ser livre na escolha da conduta a 
seguir, deve confessar-se que os seus vigários na terra, foram um lamentável exemplo dessa pressuposta liberdade 
de consciência. 

O espírito da Revolução Francesa de 1789, pretendendo pôr termo à realeza e seus excessos, acabou por 
fazer inúmeras vítimas entre os próprios correligionários, apesar de na “Declaração dos Direitos do Homem” 
sustentada pela Convenção Nacional, se pretender prestar especial culto à liberdade. Infelizmente, a divisa 
proclamada pela própria Convenção (Liberdade, Igualdade e Fraternidade) foi estruturada de forma inversa, 
visto a liberdade ser impossível, quando se não reconheça a igualdade entre os homens. 

A Igualdade é a via segura para a Fraternidade e, só atingindo esse grau evolutivo, se pode pôr em 
prática a LIBERDADE. 

Todos os regimes ditatoriais afirmam seguir o caminho certo, encontrando sempre justificação para os 
crimes que cometem, quer por sentenças iníquas, em julgamentos sumários, quer por crimes praticados à sombra da 
sua tutela, por os seus autores ficarem seguros da sua impunidade. 

Se meia dúzia de loucos, que se arvoram em guias da humanidade, pretendendo dominá-la em vez de 
auxiliá-la, lessem cuidadosamente a História Universal, nela encontrariam, especialmente no Código Romano, leis 
que causariam inveja à moderna orgânica de muitos países. 

É vulgaríssimo dizer-se que “a nossa liberdade acaba onde a do vizinho começa”; será que é impossível a 
liberdade entre vizinhos? Não será este “slogan” deveras infeliz no seu significado? Creio que se fizermos aos 
outros aquilo que desejaríamos que nos fizessem, ficaria alicerçada a verdadeira liberdade. 

A revolução dos “Cravos Vermelhos” lançou à terra a semente; necessário se torna que ela fecunde 
abundantemente para o bem de todos os portugueses e magnífico exemplo, a ser seguido por outras nações. 

O processo de gradual descolonização, a livre ideologia partidária, a liberdade de expressão e de culto, 
são indício seguro de que caminhamos para a institucionalização da verdadeira democracia, mas urge estar 
vigilante contra as forças reaccionárias, não esquecendo o exemplo tristíssimo recentemente ocorrido no Chile. 

Durante a semana de solidariedade para com o povo chileno, ficou bem demonstrado que bastou a falta de 
vigilância para que a democracia fosse derrubada e substituída por uma ditadura fascista, que arrastou o país ao 
período mais catastrófico da sua história. 

Nas grandes manifestações populares chilenas, igualmente se entoava entusiasticamente a frase 
transplantada para o nosso país: “o povo unido jamais será vencido”, mas a falta de unidade popular provocou as 
mais funestas consequências. 

Se, durante 48 anos, estivemos sujeitos à palavra de ordem “ouvir e calar”, poderemos agora aguardar 
pacientemente o tempo indispensável à consolidação das liberdades democráticas prometidas pelos “homens sem 
sono”, que têm sido de uma abnegação e coragem verdadeiramente insuperáveis, o que os torna credores da nossa 
mais sincera gratidão. Eles apenas nos exortam à calma, à serenidade, ao trabalho útil e ordeiro; será exigir muito 
das nossas forças neste período de paz, quando tanto nos exigiam até 25 de Abril? 

Confesso que, quando ouvi o comunicado das sete da manhã desse memorável dia em Rádio Clube 
Português, o coração se me dilatou e minha alma vibrou intensamente, possuída duma alegria indescritível, 
pois desde os meus dezoito anos suspirava ardentemente por este ditoso momento. 

Oxalá que todos saibamos apreciar devidamente as incomparáveis vantagens da liberdade conquistada e 
que a “segunda república” possa caminhar triunfantemente pela via democrática com que sonhámos durante meio 
século. Assim, daremos um passo em frente na concretização da ambicionada liberdade. 

Joaquim Guerrinha 

L a u r e a d o  c o m  o  3 º  P R É M I O  
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A recolha apresentada nesta quarta parte é de natureza poética e, toda ela inédita, como já referi na Nota 
Prévia. 

Trata-se de pequenas composições dispersas,140 todas dactilografas por Joaquim Guerrinha as quais, com 
muito agrado, coleccionei para inserir neste livro. Graças a elas posso, assim, divulgar um perfil mais completo e 
expandido da personalidade de meu PAI. 

Quando designo por Obra Poética esta Quarta Parte, sei que entro em matéria que chegou a ser 
controversa mas que, felizmente, está hoje aclarada. 

É que o conceito de “POESIA”, reestruturado e alargado a partir do ROMANTISMO, permite incluir na 
mesma designação genérica a POESIA INTEGRAL, PROSA POÉTICA e o POEMA em PROSA. 

Disse Fernando Pessoa que “o sentimento poético pode ser utilizado em prosa. Uma prosa que explore os 
valores conotativos das palavras e as suas virtualidades rítmicas.” 

Assim sendo, tomei a liberdade de ampliar a pequena recolha de poemas com textos de prosa poética, 
nomeadamente, CARTAS, quase todas de amor e um CONTO com evidentes sinais autobiográficos. 

A Sequência prevista é a seguinte: 

I  – CARTAS DE AMOR E SONETOS dedicados a CONCEIÇÃO DE JESUS / GUERRINHA: 

1. TREZE Cartas de Amor escritas a sua noiva CONCEIÇÃO DE JESUS, em Maio de 1941,  aquando do 
seu internamento de urgência, no Hospital; 

2. DOIS SONETOS dedicados a sua Esposa CONCEIÇÃO DE JESUS GUERRINHA, na década de 
sessenta, presumivelmente em 1967; 

3. QUATRO PEQUENAS CARTAS, dirigidas igualmente a sua Esposa, sensivelmente na mesma data 
(1967/68/69). 

II  – ACRÓSTICO dedicado a sua filha DALILA DE JESUS GUERRINHA, no seu 16º Aniversário, em 29 de 
Julho de 1962. 

III –  DOIS POEMAS MÍSTICOS A SANTA FILOMENA: 

1. UMA CANÇÃO 
2. UMA POESIA 

 
140  Sei  que muitas delas se perderam, porque era típico, no meu PAI, premiar com Poemas, feitos quase sempre com grande 

espontaneidade, quaisquer eventos familiares – Aniversários, Festas, etc. 
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IV – COMPOSIÇÕES POÉTICAS apresentadas a concurso nos PRIMEIROS JOGOS FLORAIS DA 
ASSOCIAÇÃO DE BENEFICÊNCIA “LOUIS BRAILLE” – 1968 e nos JOGOS FLORAIS DA 
BIBLIOTECA NACIONAL DE LISBOA – 1974 ( J. G. não foi premiado ) 

1. A.B.L.B.  

 TRÊS SONETOS 
 POEMA “CONTRASTES” 

2. B.N. L. – Modalidade  A – POESIA 

 TRÊS SONETOS 
 DOIS  POEMAS –“ANGUSTIOSA DÚVIDA” e “PARADOXOS” 

V –  O CONTO “VINGANÇA DUM COMUNISTA” – preparado expressamente  para o CONCURSO 
LITERÁRIO,  Modalidade B – CONTO – consagrada no Regulamento dos JOGOS FLORAIS DA 
BIBLIOTECA NACIONAL DE LISBOA, 1974. 

Joaquim Guerrinha obteve o TERCEIRO PRÉMIO, no valor pecuniário de 1000$00.141 

PONTO E SOM,  Nº4 
BOLETIM TRIMESTRAL DO SERVIÇO PARA CEGOS DA BIBLIOTECA NACIONAL DE LISBOA, 

RELATIVO AO ÚLTIMO TRIMESTRE DE 1974, JANEIRO DE 1975, VOLUME 1, LISBOA 

 
141 Ler Nota de Rodapé Nº 129 
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Esta QUARTA PARTE – OBRA POÉTICA encerra uma faceta, “aparentemente” diversa de Joaquim 
Guerrinha. 

É uma alma de POETA que nos fala, distinta da do MÚSICO e da do HOMEM DAS ASSOCIAÇÕES. 
Alma, muitas vezes atormentada, mas muitas vezes também, cheia de fé e de esperança, absolutamente crente na 
Divina Providência, deixando extravasar os mais íntimos  sentimentos, emoções, angústias e convicções  
profundas, buriladas estas no seu EU DIVINO… 

Homem de letras, de sentimentos interiorizados, que só se desnuda totalmente quando escreve, sobretudo 
quando supõe que não será lido nem ouvido pelo grande público, porque o fazia só para si ou para a sua amada, em 
tom de desabafo, nos seus momentos de reflexão ou dor. 

É mais um falar consigo próprio, numa constatação sofrida da dura realidade que enfrenta no dia-a-dia, 
chegando mesmo, por vezes a interpelar Deus, Aquela Força Oculta que nos guia e que nos parece delinear 
trajectórias, quantas vezes incompreensíveis!... 

Mas, esta “faceta aparentemente diversa” camuflada pela expressão poética, pelo Verso e pela Rima, mais 
não é, afinal, do que a mesma expressão fogosa e empolgante, cheia de vida e de fé que emprestou à MÚSICA que 
tocava e à forma como enfrentou a luta associativa, onde não raras vezes teve lugar a desilusão e a angústia, a par 
da mais intensa alegria pelos êxitos alcançados. 

Enfim, um misto de sentimentos controversos, numa eclosão de luz com ressaibos de rubro. 

. As CARTAS DE AMOR foram escritas num contexto muito específico. 

CONCEIÇÃO adoecera grave e repentinamente, tendo sido detectada uma Gravidez Ectópica (Tubária) 
pelo que foi intervencionada de urgência no HOSPITAL, em completo isolamento e sem visitas. 

“Uma gravidez ectópica é uma situação potencialmente fatal, que requer tratamento de emergência, pois é a causa 
de 10% das mortes de mulheres grávidas. ( … ) Os sintomas de gravidez ectópica, em geral, consistem em violentas dores 
abdominais e abundantes hemorragias . Depois de uma ruptura ou hemorragia interna, aparecem os sintomas do estado de 
choque - palidez, transpiração, fraqueza e desmaios. ( … ) Uma vez confirmado o diagnóstico, o feto, a placenta e os tecidos 
afectados no local da gravidez são cirurgicamente removidos. ( … ) Se a perda de sangue tiver sido grave, são necessárias 
transfusões.” 

ENCICLOPÉDIA DE MEDICINA, Selecções do Reader’s Digest, 
1ª edição, Janeiro de 1992, Lisboa 

O único contacto entre ambos era feito indirectamente, através de Enfermeiras a quem Joaquim Guerrinha 
entregava duas vezes por dia, de manhã e de tarde, cartas por ele dactilografadas. 

Cada Carta, sobretudo a partir da terceira, tem implícita a resposta a perguntas e a pedidos feitos por 
Conceição, quer através do pessoal de enfermagem, quer através dos bilhetes que ela própria passou a escrever e 
que se prendiam, quase sempre, com o quotidiano de Joaquim, com a sua sobrevivência económica, tão deficitária, 
e com a data do Casamento, já antes marcada, mas que ela gostaria de ver adiada, até se recompor fisicamente. 

“Eu gostaria de transcrever para Braille as tuas cartinhas, pois as leria mais vezes e, quando te fosse responder, 
estaria ao facto de tudo e nunca correria o risco de deixar alguma coisa sem resposta.” 

Dia 20 - 1ª 

Nos envelopes figurava o nome da doente, a referência da Enfermaria (SOB, 40) e as letras que designam 
uma entrega personalizada (P .M .P.); provavelmente, após a leitura, Conceição numerava as Cartas (1ª do dia 13; 
1ª do dia 14; 2ª do dia 14; etc.). A partir do momento em que foram permitidas as visitas à doente ou que ela tenha 
regressado a casa, estas acabaram e assim se perdeu, neste pormenor que tanto me tem fascinado, o rasto de ambos! 

São quantas vezes as insignificâncias … os pequenos nadas … que as tornam vivas e que dão àquele que 
está “de fora”, mas, ao mesmo tempo “por dentro” de tudo, o retrato fiel de um dia após outro e do vazio que fica 
com a ausência do ser amado. 

O conteúdo destas CARTAS reflecte, em cada palavra, a aflição vivida, a dor da hipotética perda, a 
persistente interrogação sobre o estado de saúde de Conceição, de extrema debilidade e, enfim, as fórmulas para a 
Cura, orientadas por Joaquim Guerrinha, mediante um trabalho mental progressivo e de qualidade. 
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A força, a fé e a confiança vai ele buscá-las à ORAÇÃO, nos GRUPOS ESOTÉRICOS 142 que 
frequenta e que lhe enchem a alma de profundas convicções, de jorros de luz, onde flui a certeza plena de que o 
BEM vencerá o MAL. Para tanto, é necessário educar a força do pensamento. 

Eu, como filha, ao lê-las agora, sessenta e três anos passados sobre a data em que foram escritas, sinto-as 
ainda palpitantes de uma intensa ternura, como se fosse possível idealizá-los, unidos por esse AMOR que meu Pai 
deixava perpassar em cada palavra, em cada intenção, em cada conselho … num desassombro de sonhos dos seus 
vinte e oito anos, repletos de esperança, de amor e de luz, apesar da pobreza material com que lidava no quotidiano. 

Interpretei estas Cartas, escritas entre 13 e 20 de Maio de 1941, como se de um DIÁRIO se tratasse, 
numa semana intensamente vivida, em termos de dor, de expectativa e, até de responsabilidade, perante uma 
Família distante, a residir no Funchal. 

Que os meus Pais me perdoem se, ao querer publicar estas cartas, profano o seu amor e devasso a 
sua intimidade, mas elas são de tal modo tocantes quanto belas que, se as omitisse, por pudor, a 
personalidade de meu Pai ficaria por descobrir nessa dimensão mais íntima, que até à Família e aos amigos 
do coração teria escapado. 

. Os DOIS SONETOS e as QUATRO PEQUENAS CARTAS, 143 escritas, sensivelmente, vinte e seis 
anos mais tarde, são uma forma de comunicação encontrada por Joaquim Guerrinha para ultrapassar, de modo mais 
discreto, as dificuldades de contacto com sua Esposa, vítima de acentuada e progressiva surdez. 

Por vezes, estes “bilhetes escritos” assumiam quase um carácter diário e surgiam, sobretudo, como forma 
de compensar a minha Mãe, pela solidão que vivera durante o dia, aproveitando o meu Pai, ao mesmo tempo, a 
oportunidade para se desculpar de algumas atitudes menos canónicas, em que a Vida Associativa o envolvia. 

Assim, através de promessas, confirmava-lhe a Esperança e o Amor, para ela sentir ânimo que a 
ajudasse a suportar o dia seguinte. 

. O ACRÓSTICO dedicado a sua filha em JULHO de 1962, foi-lhe ditado directamente. 
Conservo ainda hoje essa recordação, escrita por mim, numa vulgar folha de Caderno Escolar. 
Recebi esta Oferta com lisonja e com grande motivo de orgulho, nos meus inocentes 16 Anos. Procurava, 

feliz,  a melhor oportunidade para mostrar a minha mais bela prenda de aniversário a quantos a quisessem ler e, ao 
mesmo tempo, brilhava, sabendo explicar o que era um Acróstico. 

O meu Pai ouvia-me em silêncio, com uma vaidade denunciada por um sorriso discreto. 

. Os POEMAS MÍSTICOS a SANTA FILOMENA 144 não foram fruto de um sentimento religioso 
ocasional. Vinha, de longa data, a devoção de meus Pais a esta Virgem Mártir, protectora dos aflitos. 

Encontrei, datado de 26 de Janeiro de 1948, dentro de um livro da Santa, várias estampas com  a inscrição 
de meu Pai como fazendo parte da “PIA ASSOCIAÇÃO DE SANTA FILOMENA”; a minha Mãe foi lá 
recebida a 15 de Março do mesmo ano; os meus irmãos e eu entrámos para essa “PIA ASSOCIAÇÃO”, no dia 22 
de Fevereiro de 1950. 

Havia em casa livros com a vida da Santa para lermos e divulgarmos. 
Todos usávamos à cintura um CORDÃO BENTO da SANTA. Enquanto crianças, não questionávamos; 

depois, a pouco e pouco, fomos prescindindo de o trazer. O meu Pai só o retirou, ele próprio, nas Urgências do 
Hospital de S. José, escassos minutos antes de falecer e entregou-mo, em mão. 

 
142  J. Guerrinha alude várias vezes à ORDEM, subentendendo-se, ORDEM ROSA CRUZ  
143 Restaram apenas estes escritos que encontrei, perdidos, entre páginas de livros que a minha Mãe costumava ler e na 

Escrivaninha do meu Pai. Os demais,  de que ela própria tantas vezes me falou, terão ido, naturalmente, para o lixo. 
144 Filha do Rei de um pequeno estado grego que, entretanto, com sua Esposa, se convertera  ao Cristianismo, nasceu no 

tempo do Imperador Diocleciano, no dia 10 de Janeiro (o ano é omisso); o seu nome significava “Amiga da Luz”.  Como 

Cristã, sofreu  sucessivos martírios impostos pelo referido Imperador que a queria para Imperatriz de Roma. Pela sua profunda 

fé em Jesus e em Maria era milagrosamente curada  de quantas torturas, até que, desesperado, Diocleciano mandou decapitá-la, 

quando aquela Virgem tinha apenas treze anos. Leão XII e Gregório XVI foram os Papas que maior divulgação deram aos 

milagres da Santa.  Porém, no início da década de setenta, séc. XX, o Vaticano declara que o nome de “Santa Filomena, a 

Virgem Mártir” foi abolido do calendário religioso, por não haver provas concretas da sua existência. 
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Íamos frequentemente à Missa, à IGREJA DO CORPO SANTO, dedicada a SANTA FILOMENA e, em 
casa, era costume a minha Mãe sugerir, por esta ou aquela razão, que se fizessem NOVENAS. Creio que, com o 
desenrolar dos anos, apenas eu acompanhava os meus Pais, hábito que, gradualmente, fui perdendo pelos estudos e 
pela vida profissional. 

“Nos finais da década de cinquenta,(…) a devoção da minha Mãe chegou a atingir momentos de 
verdadeira exaltação, talvez porque implorava instantemente à Santa por seu filho mais velho que, nos seus 
dezassete anos, tinha abandonado os estudos(…) e procurava algumas companhias pouco abonatórias. 

O estado emocional que atingiu, fazia-a ver o rosto de Santa Filomena no vidro fosco e martelado da 
porta da nossa Casa de Banho 145 e convencia toda a Família, incluindo suas Irmãs, dessa realidade. 

O meu Pai, crente mas muito lúcido, mandava-a que limpasse bem o vidro, não estivesse ele impregnado 
de poeiras, absorvidas no martelado e que se fechassem os taipais de madeira para que não houvesse interferência 
da claridade.” 146 

Com efeito, tenho que dizer que algo de muito estranho se passava. Ficávamos aguardando, quase sempre 
às escuras e, de repente, contornos um tanto indefinidos, assumiam-se como uma mancha semelhante a um rosto, 
onde se conseguia descobrir olhos, nariz e boca expressivos… Minha Mãe ajoelhava e mandava que a imitássemos. 

Recordo que estas cenas se repetiram durante meses. Posteriormente, e já na casa em que ainda hoje 
habitamos,147 os meus Pais prepararam um pequeno Oratório à SANTA FILOMENA, comprando uma imagem de 
dimensões apreciáveis. Foi aí que ambos oraram, pedindo a intercessão dessa Virgem Santa, quando seus dois 
filhos cumpriram destacamento no antigo Ultramar, no tempo da Guerra Colonial: o mais velho, como 1º CABO 
TELETIPISTA da FORÇA AÉREA, na GUINÉ; o mais novo, como FURRIEL MILICIANO do EXÉRCITO, em 
ANGOLA. 

Foi também por essa tão intensa devoção que, à sua primeira neta, nascida a 12 de FEVEREIRO de 1967, 
foi atribuído o nome de FILOMENA. Já antes, em 10 de JUNHO de 1956, quando nasceu a primeira filha de 
Catarina, sobrinha de Guerrinha, a bebé recebeu o nome da Santa, por conselho de seus Tios, que pediram a Sua 
intercessão para as horas difíceis do parto. 

Os POEMAS que encontro, são, com muita mágoa minha, apenas DOIS. Todos os outros que o meu Pai 
fazia terão, talvez, sido dados, rasgados ou deitados fora, inadvertidamente, já que a sua colaboração era 
“obrigatória” todos os anos, nem que fosse com umas quadras, na “festa” que a minha Mãe preparava em casa, a 10 
de Janeiro, dia do Aniversário da Santa, limpando e enfeitando o Altar e as Imagens: 

→ A CANÇÃO é formada por ONZE QUADRAS e CORO. A Música escrita não consta. 
(Seria entoada, provavelmente, com alguma Melodia conhecida de minha Mãe e de minhas Tias). 

→ A POESIA, incompleta, é linda no seu conteúdo e termina numa doce invocação 
às virtudes da Santa e num pedido de protecção para a Família GUERRINHA. 148 

. As COMPOSIÇÕES POÉTICAS, apresentadas a concurso em dois JOGOS FLORAIS, 
organizados por diferentes entidades e distanciados seis anos – ASSOCIAÇÃO DE BENEFICÊNCIA “LOUIS 
BRAILLE” (1968) e BIBLIOTECA NACIONAL DE LISBOA (1974), são um pequeno número de produções, em 
que Joaquim Guerrinha recorre, quase sempre, a uma linguagem erudita mas pouco coloquial. Transmite as suas 
ideias com a solene majestade do estilo Clássico, chegando até a recorrer ao tipo de antíteses Camonianas, mas 
confere-lhe Realismo, pelas análises objectivas da realidade e da verdade. 

Trilha caminhos muito semelhantes em algumas Composições, concebidas já numa velhice precoce, 
porque antecipada e amargurada pelas agruras da vida. 

Confere, pois, à sua poesia registos autobiográficos, pelo que não é de estranhar que os seus trabalhos, os 
poucos que restam e que me é dado publicar, estejam impregnados dessas marcas de dor, fruto de uma luta 
constante, travada na quimérica fantasia da suficiência material, própria de um socialismo utópico, ao estilo de 
Antero de Quental, cujos versos muito apreciava. 

A religiosidade fazia-o adepto de grandes dogmas, mas era abalado por dúvidas terríveis que o levaram a 
equacionar os problemas sociais e a questionar o próprio Deus. 

Também transmitiu, em três Sonetos, a alvorada do 25 de Abril, fonte de esperança, em contraste com a 
miséria, a morte e a guerra Colonial a que o povo oprimido foi sujeito. 

→ A. B. “LOUIS BRAILLE”  – 1968 – Todas as composições assinadas com pseudónimo. 

 
145 Vivíamos, então, na R. Bernardim Ribeiro, Nº 40-R/C, Lisboa 
146 Excerto da Biografia mas, transposto para este momento, com o fim de proporcionar, a quem leia apenas a IV PARTE 

deste livro, um panorama mais completo da espiritualidade que então se vivia em casa. 
147 Sita na R. Conselheiro Arantes Pedroso, Nº 6-1º E. Lisboa 
148 Eu própria perdi essa linda Poesia; aliás, estará dentro de algum livro, ao acaso e, talvez um dia, fora já deste contexto, 

virá, talvez, à luz. Por mero acaso, conservo apenas as duas quadras finais, escritas nessa época pelo punho do meu Irmão João. 
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. TRÊS SONETOS  – assinando FATIGADO, MEDITABUNDO, DESILUDIDO 

. “CONTRASTES” – assinando UM OPTIMISTA 

→ BIBLIOTECA NACIONAL – 1974 –  

. TRÊS SONETOS – versando todos a temática do 25 de Abril 

. “ANGUSTIOSA DÚVIDA” – poema de intensa religiosidade, em CATORZE QUADRAS 
(acentuadas semelhanças ao conteúdo de “Contrastes”) 

. “PARADOXOS”  –  breve historial da Humanidade, que mata em nome de um Deus, em 
SETE OITAVAS 

. O CONTO “VINGANÇA DUM COMUNISTA”, narrado na primeira pessoa, assume, através da 
personagem principal – ZÉ GUITARRISTA – contornos autobiográficos, quer por coincidências geográficas e 
factuais, quer por semelhanças antroponímicas, quer ainda pelos conteúdos ideológicos que defende e que se 
traduzem, finalmente, numa partilha fraternal. 

O Alentejo (sua terra natal), o ano e o mês de nascimento, a pobreza familiar, muitos irmãos, um 
ambiente rural, a interferência directa dos Padrinhos, uma dita “epidemia de varíola” aos dezoito meses que 
“quase” lhe provocava a Cegueira, o ingresso num Colégio interno em Lisboa, onde deu entrada pela mão de seu 
Padrinho e donde saiu precipitadamente, o regresso ao Alentejo (que, na realidade não se verificou, numa 
perspectiva de trabalho) mas, onde o protagonista desempenha a profissão de Guia de um Guitarrista Cego, 
vendendo folhetos e dedilhando também a Guitarra… 

Quantas coincidências! Sendo que, esta última, está intimamente ligada aos problemas da Música 
Ambulante, temática subjacente a quase todas as Exposições, Palestras e Conferências que faziam parte da 
dinâmica de vida de Joaquim Guerrinha. 

Também a semelhança de nomes entre Autor e Personagem, é nítida: 

 

No que toca às ideologias partidárias, há também uma incontestável semelhança entre ambos: a 
distribuição do Jornal “Avante” e de folhetos de “propaganda subversiva” por Zé Guitarrista coincide com “a 
passagem” de folhetos do Partido Comunista, então na clandestinidade, que Joaquim Guerrinha fazia com grande à 
vontade, pois por ser cego, circulava com eles na algibeira, sem despertar suspeitas. 

A graciosidade e uma leve ironia que caracteriza os seus escritos, também a encontramos neste Conto, 
quando diz: 

“… hospedaram-me no ‘Paraíso’ da Rua António Maria Cardoso.”149 

A ânsia por um Movimento político libertador, com que sempre sonhou, também aparece retratada no 
Conto, onde o “25 de Abril” é aclamado com a euforia de um preso político no exílio. (Aqui, pura fantasia; não 
corresponde à realidade). 

Para terminar, empresta à personagem a sua natural e genuína bondade, num gesto de fraternal 
despojamento. 

 
149 O Autor referia-se às instalações da Pide. 

Joaquim Guerrinha / José Guedes 

         J.G. / J.G. 

 
 

Para o Soneto Nº 3, J. G. deixou em rascunho um “escrito” paralelo –  3.  b) 
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III    ---    CCC AAA RRR TTT AAA SSS    DDD EEE    AAA MMM OOO RRR    EEE    SSS OOO NNN EEE TTT OOO SSS    DDD EEE DDD III CCC AAA DDD OOO SSS    AAA    

CCC OOO NNN CCC EEE III ÇÇÇ ÃÃÃ OOO    DDD EEE    JJJ EEE SSS UUU SSS /// GGG UUU EEE RRR RRR III NNN HHH AAA    

11 ..   TT RR EE ZZ EE   CC AA RR TT AA SS   DD EE   AA MM OO RR   
AA   CC OO NN CC EE II ÇÇ ÃÃ OO   DD EE   JJ EE SS UU SS   

Dia 13 

MM ii nn hh aa   QQ uu ee rr ii dd aa   CC oo nn cc hh ii tt aa   

Mais de duzentas pessoas dirigem diariamente a Deus o seu pensamento fortemente treinado, invocando 
as tuas melhoras. Tu, que deste provas de tanta coragem, não te deixes invadir pelo desalento nem um só momento, 
pois que um espírito forte, é o suficiente para nos dar o triunfo, mesmo nas dificuldades mais graves da nossa vida. 
O transe por que agora tens passado, tem sido deveras doloroso, mas a confiança em Deus, é um esteio que te não 
deixará desanimar, se sempre te lembrares Dele. 

Eu e a Bernardette 150 não abandonámos o Hospital, senão depois de nos garantirem que já tinhas sido 
operada. No Domingo telefonámos ainda várias vezes para saber notícias tuas; agora, como não podemos obter 
informações pelo telefone nem falar contigo, vamos aí todas as manhãs e tardes. Não podemos demorar-nos muito, 
pois bem sabes os afazeres da Bernardette. 

Não desanimes nem penses em coisas que te preocupem, pois nada nos faltará, quando o nosso espírito 
esteja animado por uma inabalável fé em Deus. 

Chegámos hoje tarde porque fui desempenhar a Máquina de Escrever e o teu fio, pois queria escrever-te. 
Toda a despesa está já paga, graças a Deus. 

Eu, agora, tomo as refeições em casa da Tia. 
A Maria Luísa e o Oliveira, bem como os filhos, mandam-te saudades e desejam-te as melhoras. 
Todas as pessoas da casa da Tia e da vizinhança se interessam pelo teu estado de saúde e a todas dizemos 

que foi uma Apendicite. 
O que mandaste pedir vai agora. Tudo o que queiras e te faça falta, é só dizer. Não te canses, mas escreve-

me uma ou duas linhas, pois estou ansioso por saber como vais. Coragem e até à vista. 
Não escrevo mais, por termos que ir ver se nos dizem de ti novas tranquilizadoras, como as desta manhã. 

A Tia, os rapazes, a D. Virgínia, a D. Ângela e a Bernardette, mandam-te muitas saudades e desejam-te as 
melhoras. 

Aceita um abraço e muitas saudades do que muito te ama e será sempre teu. 

Joaquim 

 
150 Irmã de Conceição, dois anos mais nova do que esta. Veio do Funchal para Lisboa e, pelo menos entre 1935 e 1938 

residiu na Capital. Terá entretanto regressado ao Funchal e pensa-se que Conceição tenha vindo com ela para o Continente, por 

volta de 1940. Viviam, inicialmente, em casa da Tia Claudina (Tia-Avó), na Calçada de Arroios, Nº3, onde funcionava uma 

Hospedaria com comensais. Posteriormente, as duas Irmãs procuraram Casa, mas continuaram sempre ligadas à Tia, sobretudo 

a Bernardette que trabalhava na Hospedaria; Conceição trabalhava como Modista, rodeando-se, a pouco e pouco, de um 

pequeno grupo de clientes. 

Bernardette faleceu a 26 de Outubro de 1993. 
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Dia 14 - 1ª 

MM ii nn hh aa   QQ uu ee rr ii dd aa   CC oo nn cc hh ii tt aa   

Creio que nada esquece do que mandaste pedir, mas se assim não for, manda dizer. 
Foi indescritível a alegria com que recebemos a comunicação, ao chegarmos à porta da Enfermaria, que já 

tinhas uma carta escrita, o que, como viste na que te mandei, tanto desejava. Só assim podia certificar-me de que 
estavas melhorzinha. Mas eu não quero que escrevas muito, pois te pode fazer mal. Lembra-te que estiveste tão 
gravemente doente, que poucas esperanças nos deixaste de tão rápidas melhoras, pois supúnhamos que só mais 
tarde é que te sentirias mais aliviada dos teus sofrimentos. 

Deus, porém, ajudou-nos. A Máquina de Escrever apareceu, justamente na altura em que já lamentavas a 
sua falta; não tiveste quase o tempo de a sentir, pois, quando exprimias esse desgosto, ela anunciava a sua presença, 
por uma cartinha nela escrita. 

Ontem, era dia 13, dia de Nossa Senhora de Fátima; esqueceu-me de to dizer, pois sei que o fio que já 
podes usar, tem uma medalha comemorativa desse dia. 

Não te dei o dinheiro trocado por não ter, mas pede que to troquem. Não julgues que não gratificamos 
quem nos presta o serviço que eu mais posso apreciar, que é o que estabelece as comunicações entre nós. As 
empregadas serão recompensadas e, algumas, já o foram. No entanto, quando precisares de mais algum dinheiro, 
diz, pois, se o não tiver na ocasião, para a próxima visita o levarei. 

Todos os amigos de casa da Tia,151 da vizinhança e os meus colegas te desejam rápidas melhoras. 
A Carta já vai longa e termino por aqui, dizendo-te que seguiu um telegrama para o Américo, 152 

concebido nos seguintes termos: 

“Conceição atacada repentinamente. 
Operada Apendicite urgente. Felizmente bem. 

Evitem por agora prevenir Mãe.” 
SAPATARIA ELITE 

CARREIRA, FUNCHAL 
Bernardette 

Hoje, vou escrever ao Joãozinho,153 porque eu quero mandar vir um bom Cacho de Bananas, Bolos de 
Mel, manteiga e duas garrafas de Vinho Madeira para oferecer ao Médico, que foi a casa tratar-te, porque foi muito 
bom. 

Um abraço meu e da Bernardette. 

Joaquim 

 
151 A tia Claudina faleceu em 1954, na Rua Cidade da Horta e foi sempre tratada por sua sobrinha Maria de Lourdes, a 

Mariazinha, que veio do Funchal para Lisboa em 1931, vivendo confortavelmente em casa dos tios; mais tarde regressou ao 

Funchal, não estando presente, em Lisboa, nesta fase difícil da vida da Irmã Conceição; terá regressado definitivamente a 

Lisboa, talvez  em Julho de 1944, tornando-se a Irmã inseparável de Conceição. Faleceu no dia 26 de Dezembro de 1996. 
152 Um dos Irmãos mais velhos de Conceição que vivia no Funchal e tinha uma Sapataria; Director do Instituto de Cegos 

“Luz nas Trevas”. Faleceu  a 24 de Dezembro de 1988. 
153 O Irmão mais velho de Conceição, colega de Guerrinha no Instituto “Branco Rodrigues”; Fundador do Instituto de Cegos 

“Luz nas Trevas”, em Janeiro de 1932, no Funchal. Faleceu a 8 de Novembro de 1974. 
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Dia 14 - 2ª 

MM ii nn hh aa   bb oo aa   ee   qq uu ee rr ii dd aa   CC oo nn cc hh ii tt aa   

Ver-te de novo restituída à vida, quando de todo te julgava condenada a deixares este Mundo de privações 
e de lágrimas, é o maior benefício que Deus poderia conceder-me. Este mundo é ilusório, mas os que vivem nele, 
não podem sobreviver sem a companhia de entes que tão queridos lhe são. 

As tuas dores e tão grandes sofrimentos, de bom grado tos teria poupado, se fosse possível que eu os 
suportasse por ti … Mas não era, minha querida Conchita. Enfim, vais sentindo alguns alívios e essa graça que 
Deus te concede, é para mim o mais inexcedível prazer que poderei sentir, enquanto não tiver a suprema ventura de 
te ver de novo junto de mim. Porém, não penses que tarda esse dia, pois dentro de duas semanas já devo ter essa 
alegria; por enquanto, não te aflijas pelo facto de aí te encontrares, mais ou menos tempo, pois que o essencial, é 
saíres daí o melhor que for possível, visto que a nossa condição de pobres, embora tenhamos sido muito auxiliados 
pela Divina Providência, não permite um tratamento especial, como aí poderão fazer-te. 

Sinto muito a tua ausência, meu Amor, mas mais sentiria se, como no sábado e domingo passados, eu 
quisesse, sem poder, que não sofresses. Depois de saíres, já mais forte, espero em Deus que te não faltará o que for 
necessário, mas até lá, não deves perder a coragem nem a paciência por te conservares nesse isolamento. 

Desejávamos poder visitar-te, mas preferimos que estejas aí incomunicável, mas mais sossegada e bem 
tratada, do que estares noutra Enfermaria em que possamos ver-te, mas onde te falte um tratamento tão bom como 
esse e uns empregados tão dedicados, visto serem permanentes, enquanto os outros mudam, de turno a turno. Além 
disso, precisas de sossego; só aí o podes ter, pois não te importuna o barulho das centenas de visitas que 
diariamente cruzam as outras enfermarias. Todo esse ruído constitui, por si só, uma doença ou, pelo menos, 
dificulta muito o restabelecimento dos doentes. 

Eu já sei o que são Hospitais … e, se bem que gostasse de visitas, aborrecia-me, porque as que eu recebia, 
juntamente com as dos outros doentes e os gritos das Enfermeiras a mandar calar os visitantes ou a recomendar-----
-lhes que fizessem menos barulho, indispunham-me incomparavelmente mais, do que os meus padecimentos. Por 
outro lado, quem está doente e precisa de normalizar as suas necessidades fisiológicas, é quantas vezes prejudicado 
pela presença das visitas. 

Como vês, é preferível estares nesse isolamento, numa convalescença tranquilamente serena, do que em 
Enfermarias onde estivesses mais agitada. Onde estás, segundo me informaram, tratam-te carinhosamente, não é 
\verdade, meu Amor? 

Não me peças Chá de Ervas, porque o Dr. se riria se lhe pedisses autorização para isso; claro está que, se 
eu tiver ordem dele para to levar, sabes perfeitamente que não teria dificuldade nisso, visto o ter sem me custar 
coisa alguma. Teria desejo em saber como te alimentas agora, e quantas laranjas desejarias que eu te levasse 
diariamente? 

O teu Cartão de Identidade não foi na Carteira, porque é preciso para estar na Ordem, por causa da 
fotografia … 

Depois de leres esta, não te canses a escrever, pois que eu não quero, de modo algum, que te excedas, por 
poder prejudicar-te. Faz o menor número possível de movimentos. 

E por hoje, minha querida Conchita, não te incomodo mais. 

Aceita muitas e muitas saudades e um grande abraço, acompanhado duma carrada de beijinhos do que 
muito te ama e será sempre teu. 

Joaquim 
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Dia 15 - 1ª 

MM ii nn hh aa   bb oo aa   ee   QQ uu ee rr ii dd aa   CC oo nn cc hh ii tt aa   

Não te preocupes, pois tomo também o Café em casa da Tia; ontem levantei-me tarde, mas tomei-o; hoje, 
deitei-me tarde, por causa dos Ensaios do Sexteto e, de manhã também me atrasei, mas tomo-o, do mesmo modo, 
em casa da Tia. O que pediste, ser-te-á entregue agora mesmo, por quem te levar esta Carta. 

Peço-te que me digas o nome das empregadas que mais Serviços te prestam. Gratificámos já a Lúcia e a 
Gracinda, a Enfermeira Chefe e um empregado, cujo nome não sei. São as pessoas que nos têm aparecido e que nos 
têm prestado sempre as informações sobre o teu estado, ou feito os recados necessários para que exista entre nós 
um meio de comunicação. 

Quanto ao Casamento, não te lamentes, minha querida, pois já fui tratar disso e, logo que voltes para casa 
e te encontres em condições de dar um passeiozinho, iremos à Igreja, sem cerimónias nem festas, apenas 
acompanhados dos Padrinhos e ficamos do mesmo modo casados, e acredita, meu Amor, que não havemos de nos 
dar pior do que os que se dão bem, casando estrondosamente. Para se poder fazer alguma festa, era necessário 
esperarmos pelo menos três meses, mas isso não convém, porque então, teria de se começar novamente a tratar da 
papelada, para fazer novos pregões. O mais simples é, pois, como te digo, caso concordes. 

A D. Ângela e a D. Virgínia estiveram ontem em casa da Tia, a saber da tua saúde. 
Vou ver se tomo o Café e se a Bernardette pode ir comigo, o que desconfio, pois hoje deve estar muito 

atrapalhada, por causa dos Almoços e dos Jantares. Eu lá chegarei. 

Saudades infindas do que imensamente te amará sempre e que enternecidamente te beija e abraça. 

Joaquim 

P. S. Saudades, abraços e beijinhos da Bernardette e saudades de todos. 
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Dia 15 - 2ª 

M i n h a  q u e r i d a  C o n c h i t a   

Inutilmente procuro expressões que possam servir de lenitivo no teu forçado isolamento; porém, o que 
mais me consola, é saber que, na impossibilidade de eu poder e saber aliviar os teus sofrimentos, tu tens a coragem 
mais que suficiente para encarar serenamente a situação e a resignação precisa para suportares a separação 
transitória a que o destino, por graça de Deus, nos sujeitou. Sei que tens a noção clara das coisas, e que te não aflige 
o estares no Hospital, lugar único onde se tornava possível encontrar o remédio nos teus padecimentos. 

Agora, em convalescença, embora lenta, deves tomar as precauções indispensáveis para te não deixares 
enfraquecer, deves regular diariamente a satisfação de todas as necessidades corporais, deves queixar-te ao médico 
que te trata, sempre que tenhas qualquer alteração na tua saúde, pois ele é que está habilitado a suprimi-la. Deves 
responder a todas as perguntas que o médico te faça, sempre com a maior sinceridade, e não deves fazer, como 
muitos doentes, que respondem o contrário daquilo que sentem, para serem transferidos ou obterem alta, o que dá o 
triste resultado de agravarem os seus males, lançando depois as culpas ao Hospital, por estarem sempre doentes, 
esquecendo-se que foram eles os únicos culpados, por não serem leais com quem tinha a cargo o seu tratamento. 

O Jacinto, o Abílio, o António Marques, o Sr. Afonso e outras pessoas, enviam-te os seus cumprimentos e 
desejam-te rápidas melhoras. O Afonso tem vindo diariamente saber do teu estado de saúde. 

Deves dizer-me sempre com a máxima franqueza tudo quanto precisares, pois eu não posso adivinhar, 
infelizmente. O que desejares, ser-te-á satisfeito! Apenas pode demorar algumas horas a satisfação do teu desejo, 
mas há-de satisfazer-se logo. 

Deus tem-nos ajudado e podes crer sempre, com firmeza, no seu auxílio, visto que ele jamais desampara 
os seus filhos, e o seu auxílio é sempre eficaz e oportunamente prestado. 

Logo nos primeiros momentos da nossa grande aflição, deparou-nos Deus um instrumento das suas 
vontades, num médico desconhecido para nós, mas atencioso, paciente, conhecedor e extremamente cuidadoso e 
bom. A ele devemos a certeza do que te fazia sofrer. 

Amigos sempre dispostos a auxiliar-nos, puseram-se, incondicionalmente, ao nosso dispor para o que 
fosse necessário, e prestaram os mais relevantes serviços, valendo-nos eficazmente na nossa crítica situação, desses 
dias aflitivos: 

O Chefe de Bombeiros, para quem eu telefonei a pedir ambulância, estava no quartel, apesar de nunca ser 
costume estar lá aos domingos; os bombeiros foram o mais amável e carinhosos possível, na tua condução; o 
médico que te operou, estava prestes a sair do hospital mas, avisado a tempo, rapidamente se preparou para te 
operar. Deu-nos ainda Deus uma grande ajuda, dispondo o teu espírito a aceitar com calma e confiança o 
sofrimento que te torturava, de modo que jamais sentisses o desalento invadir-te o espírito. Agora, meu amor, que 
todas as dificuldades estão vencidas, agora, minha querida Conchita, o que é preciso, é não te indispores contra esse 
isolamento, nem te aborreceres por estares só; temos tempo de te ver, logo que estejas em condições de vir para 
casa. 

Não tenhas pressa de te vir embora, pois encontrarás aí o que te é necessário para te tratar; o que te faltar, 
pede-mo, porque o possível e o impossível farei para que nada te falte. 

Eu penso agora em procurar outra casa, pois que já disse ao Sr. Eduardo que, se pudesse, era de 
necessidade pintar o quarto e arranjar as portas, antes de tu vires do Hospital, porque não queria que tu estivesses, 
depois, a absorver o cheiro das tintas nem a aturar essas aborrecidas e incómodas limpezas. Se assim não acontecer, 
mudamo-nos. 

Eu quero que depois de saíres daí, continues com um rigoroso tratamento, e espero que não irás fora 
disso. Não posso pensar, nem de leve, que qualquer pessoa da tua Família suponha que eu não te ligo importância, 
mas antes quero provar que te amo muito. Só tu me podes ajudar na realização deste desejo, do mais íntimo da 
minha alma, desde que te prestes pacientemente a seguir prescrições médicas. 

Temos obrigação de zelar pela boa conservação da nossa saúde, que é a nossa melhor riqueza. Quem ama 
a Deus não tem o direito de menosprezar a saúde, pois, se foi Deus que nos criou, não temos o direito de inutilizar a 
sua obra. Não quer isto dizer que seja tua a culpa dos teus presentes sofrimentos, muito longe disso, meu amor. Mas 
tu sabes perfeitamente que nem sempre foste cuidadosa com a tua saúde, e agora era meu grande desejo que 
pensasses, de vez em quando, nas grandes vantagens que uma pessoa saudável obtém sempre, sobre a que o não é. 

Vai-te auto-sugestionando, isto é, vai pensando constantemente que hás-de ter uma saúde perfeita, porque 
a obterás. Pensa sempre fortemente na tua saúde, afastando os pensamentos tristes com decidido ânimo, para que 
eles não venham a assenhorear-se do teu organismo e o enfraqueçam. 

Tudo quanto é triste deprime e destrói e tudo quanto é alegre, conforta e constrói. 
Deste-nos provas da tua coragem; deves dar parte dela a doentes que estejam em contacto contigo. Assim, 

terás ocasião de agradecer a Deus os benefícios que te tem concedido. 
Amar a Deus não é a gente dizer que o ama; nós não o vimos jamais, não podemos garantir que o 

amamos. 
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Amar a Deus, é amar o próximo e todos os seres viventes, fazendo o melhor bem possível. Ora isso está 
ao alcance de todos. Não podes dar dinheiro, mas podes dar consolações, que ainda mais valem. O efeito moral 
produzido em doentes que sofrem, é sempre enormemente consolador, quando têm ocasião de ver outros que, 
sofrendo às vezes mais, nunca se deixam invadir pela tristeza e pelo desalento. É assim que eu desejo que tu sejas, 
meu amor, espero que farás o possível por te mostrar alegre, confiante e bem disposta, em todas as ocasiões, 
mesmo que sofras. 

Vou agora a casa do Oliveira a ver se a mulher me trouxe a camisa que lhe encomendei para ti. Já lhe 
paguei tudo, de modo que podes estar tranquila por esse lado. Ela tem sido também muito prestável e está sempre 
desejando saber notícias do teu estado de saúde e é natural que, se a Bernardette não puder ir logo, ela vá comigo 
ao Hospital. 

Desta vez é um testamento muito grande, mas eu estou fazendo o possível para que tenhas alguma coisa 
com que te entretenhas, nessa ociosidade de convalescente. 

Quando interrompi esta cartinha ao meio dia e meia hora, fui a casa do Sr. Dr., mas ele não estava. Só 
depois é que fui a casa do Oliveira e, como as camisas brancas não eram como tu gostavas, comprei uma cor de 
rosa, que tu já tinhas visto e de que gostavas. Vai também uma camisa branca dela para tu vestires, caso não gostem 
que estejas aí com a cor de rosa. 

Fui depois almoçar e, tendo há poucos minutos falado com o Sr. Dr., venho terminar esta carta. Ele 
inclina-se a que tu não precisas de estar aí nessa enfermaria mais do que oito dias, o que já é bastante animador 
para todos nós. Encontrou-te já completamente diferente, sem os sinais do visível sofrimento daqueles tristíssimos 
dias de sábado e domingo. Ficou bastante animado e eu já lhe disse que desejo que ele depois fiscalize o teu 
restabelecimento, pois quero aproveitar a oportunidade para que inicies um tratamento para te fortaleceres. 

Não estejas em cuidados com a minha roupa, que está já tudo em condições, pois a Eva lavou tudo em 
casa da Tia, embora por minha conta, mas foram só dois meios dias, se bem que muito grandes. Hoje, não posso ir, 
como tu me pediste ontem, à Ordem, mas nada receies, pois já desde Domingo que alguns dos seus membros 
começaram a fazer concentrações especiais em teu favor. Fui lá na Segunda-feira e todos foram já avisados, pelo 
que desde antes de ontem todos se concentraram por ti. 

Já telefonei para o homem que nos facilitou a compra do teu vestido, dizendo-lhe que não me era possível 
ir lá, pois tenho o compromisso da Emissora e, como agora quase não tenho estudado, logo preciso de ensaiar à 
noite, para estudar depois de te visitar. 

A Bernardette vai comigo, pois sempre arranja um bocadito, embora apertadinho, para ir saber notícias 
tuas. Todos se interessam muito pelo teu estado de saúde; a Lindita está aqui a brincar ao pé de mim; ficou tão 
contente com as fotografias que a Bernardette lhe mandou tirar, que nem supões. 

Por hoje, meu amor, termino este “testamento”; mas se é grande, é por ter a certeza de que te não faz mal, 
segundo me disse o Sr. Dr. 

Assim sempre comunico contigo e tu, de certo modo, estás a par de todos os meus pensamentos e senti- 
mentos. 

Infindas saudades do que muito te ama, te beija e abraça. 

Joaquim 
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De manhã sucede sempre assim: levanto-me à pressa e depois quero escrever-te, mas receio chegar tarde 
demais para que a Bernardette me possa acompanhar; por isso, as Cartas da Manhã são sempre mais pequenas e 
mais mal escritas. Hoje, porém, ainda me levantei meia hora mais cedo. O despertador acordou-me faltavam 20 
minutos para as 8H., mas eu não me levantei logo; adormeci de novo e acordei às 9 menos 5. 

Dentro da caixa das Cartas vai o canivete e a tesoura que eu tinha, por não encontrar a mais pequena. Vai 
também o frasco do álcool. 

Lá por teres, agora, papel com fartura, não vá acontecer que passes o dia e a noite a escrever… Quando 
não, dou daqui um grito, que até faço fugir o LÁPIS para onde eu determinar! 154 

Eu gosto muito de saber notícias por escrito, porque me é mais fácil de convencer a verdade das tuas 
melhoras, meu amor, mas, nem por isso desejo que escrevas demasiadamente, para te não cansar. 

A Ivalda tem vindo diariamente saber da tua saúde; a Mãe dela e a Iva, estiveram aqui antes de ontem, 
para o mesmo fim ( … ). 

Eu não sei se terei tempo de te escrever logo, pois tenho de estar no Banco de Portugal antes do meio-dia 
e não sei quando voltarei a Casa. 

À tarde, tenho que ir mais cedo ao Hospital, uma vez q\ue às 4H. em ponto, tenho que ensaiar na 
Associação. Mas já deves saber, querida Conchita, que o meu desejo é sempre o mesmo: o das tuas rápidas 
melhoras. 

Escrevo sempre que puder, para que estejas um pouco mais entretida e estejas a par do que sinto. Pode 
esquecer-me alguma coisa mas, se assim for, mandar-te-ei recado. 

Todos te desejam as melhoras e te mandam saudades. 

Recebe um sem número de saudades, abraços e beijinhos do que imensamente te ama e só teu será, para 
sempre. 

Joaquim 

P.S. Como de costume, a Bernardette cá está comigo e recomenda-se 

 
154 Alusão às experiências de concentração e às técnicas de domínio do pensamento, trabalhadas nos Grupos Esotéricos, mas 

ditas em tom agarotado. 
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Quando sei que vais melhorando, saio sempre agradavelmente impressionado do Hospital, tanto quanto 
me é possível. Um Hospital nunca pode deixar boas impressões, mas, no entanto, ainda é o lugar onde os pobres 
como nós, em casos desesperados, podem encontrar os remédios para os seus males. 

Felizmente para nós! Contigo, deu-se o caso de poderes dever ao Hospital a cura da tua doença. Mas … 
quantos há, que não poderão dizer o mesmo?! Lembra-te de muitos infelizes que estarão, possivelmente, em piores 
condições do que tu, por não terem talvez quem vá diariamente informar-se do seu estado, por não terem a coragem 
que tu sempre tiveste, que lhes dê força para suportarem resignadamente os seus padecimentos… 

Se tu fosses, como tantas pessoas que eu conheço, muito nervosa e, por consequência, entregue a 
pensamentos pessimistas, ninguém podia estar tranquila a teu respeito. Se bem que nem eu nem ninguém dos que te 
conhecem esteja sossegado, em absoluto, enquanto não te vir daí para fora. 

O que é certo, é que nos resta a consolação de sabermos que te não falta a paciência  nem a calma que te 
ajudem a passar esses aborrecidíssimos dias, sem saberes o que hás-de fazer ao tempo, que tão lentamente deve 
correr. Mas, o que tem de ser, não pode evitar-se! E, desde que tenhamos de nos sujeitar a uma coisa, é sempre 
preferível sujeitarmo-nos com paciência, pois custará muito menos. Importa encararmos serenamente a vida como 
ela tem de ser encarada. 

Eu queria que aprendesses bem a lição que esta doença deu, porque não há nada que passe por nós, por 
acaso. Às vezes, bem dolorosa é a lição, mas os resultados podem ser sempre melhores. A Saúde é um bem e, como 
tal, o bem só se conhece depois que se perde. Sem saúde somos inúteis, nada podemos fazer. Não temos coragem 
para coisa alguma, não suportamos a companhia de ninguém, não temos gosto para nada, nem mesmo para o que de 
mais nobre a vida se nos apresenta e ensina. 

Com saúde, temos sempre ou quase sempre óptima disposição, sentimo-nos bastante fortes para enfrentar 
todas as dificuldades por maiores que se nos afigurem, temos sempre um espírito que jamais envelhece, para 
empreender as mais arriscadas e difíceis empresas e possuímos uma serenidade mais ou menos regular, para vencer 
todos os obstáculos. 

Aprende agora aí, que nada tens que fazer, a regular metodicamente a satisfação das necessidades 
fisiológicas, pois a sua irregularidade causa gravíssimas doenças e perturba sempre o tratamento de outras. Agora, 
aproveita para descansar e para te encheres de bons pensamentos pois, precisas de te refazer, porque o teu 
organismo há-de revigorar-se. Eu tudo farei para que seja uma realidade o teu completo restabelecimento. 
Nenhuma oportunidade mais favorável poderíamos encontrar, como a que agora se nos depara. Aproveitá-la é o 
nosso dever e espero que não hesitarás em seguir o que o médico determinar. 

Eu não sei se te importuno muito com estes testamentos, mas tu terás o cuidado de me avisar disso, caso 
te aborreça a leitura de cartas tão grandes. Não é necessário que leias tudo a seguir, pois tens muito tempo para a 
leres. Eu sinto-me bem em te escrever assim, pois tenho, deste modo o meu espírito em contacto mais directo com 
o teu, visto estar assim, constantemente, pensando em ti. Sei, por isso, minha querida Conchita, que te não 
enfadarão estas longas cartinhas, pois te servem de passatempo. 

No fim de contas, não fui como estava para ir ao Banco de Portugal, mas vou logo à tarde; isto não é caso 
de força maior, pois, até ao fim do mês tenho bastante tempo. Trata-se de satisfazer a primeira prestação do teu 
vestido de Casamento. 

À Menina Lúcia dei 2$50 e a mesma quantia à Menina Gracinda e ao Sr. Campos; a uma outra que ontem 
nos fez os recados, dei 1$50. Amanhã ou depois, tornarei a gratificá-las. 

A tua Madrinha, Dª. Virgínia, esteve ontem, muito tempo em casa da Tia, deu 10$00 para ti; eu não tos 
mandei, mas se precisares deles, diz, porque, embora já não sendo os mesmos, têm igual valor. 

A Maria entreteve-se aqui a procurar os guardanapos, mas inutilmente. Não sei se a Bernardette terá 
tempo de os procurar ainda antes de te ir visitar esta tarde; se não tiver, levar-tos-á amanhã e tu, meu amor, tens que 
ter mais um poucochinho de paciência para esperares esta tarde, sem teres nada que fazer. 

Também tens direito a descansar e deves aproveitar o tempo em que aí estás para um período de repouso, 
que só te fará bem. Depois de aí teres os guardanapos, não comeces a trabalhar sem descanso, porque então 
estaremos mal, pois pedirei às empregadas que tos tirem e eu trá-los-ei outra vez para casa, onde ficarão à espera da 
dona, desejando-lhes um rápido restabelecimento para depois voltar a chuleá-los. Não tiveste tempo de fazer o 
enxoval em Casa, guardaste-o para o Hospital. Ao mesmo tempo, dá vontade de rir que o enxoval seja aí feito.155 

Agora diz-me uma coisa que me tem deixado intrigado. Tu foste operada de “Barriga aberta” ou apenas 
fizeram a extracção do feto em formação? E se foi de barriga aberta, diz-me também, se souberes, se te extraíram o 
Apêndice. Perguntei à Menina Lúcia se tu já urinavas sem dificuldade ou se era necessário darem-te injecções, mas 
não sei se ela se esqueceu de te fazer a pergunta. 

 
155 Tecidos, tesouras, linhas e agulhas eram materiais muito familiares a Conceição, pois trabalhara no Funchal como 

Modista, numa Casa de Alta Costura, adoptando, em Lisboa, a mesma profissão. 
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Diz-me se precisas de laranjas ou de água, pois sabes que eu estou sempre às tuas ordens para o que for 
preciso. Não tenhas receio que te falte nada; é só pedir por boca. Não peças Contos de Réis, porque isso, então, é 
que eu não sei como tos havia de arranjar; no entanto, se, para te salvar a vida, fosse indispensável uma importância 
dessa natureza, que não tivesse de apresentar-se imediatamente, tantas voltas daria, que havia de os apresentar. 

Para quem ama, nada é impossível! 
Agora vou ao Registo Civil para ver se me dão o Certificado em que nada impede o nosso Casamento, 

para depois poder marcar, definitivamente, o dia do nosso enlace. É claro que esperarei pela tua saída do Hospital, 
mas, depois, não há entraves, “oficialmente falando”. É o tempo de tu melhorares um pouco mais e te sentires 
disposta a provar o vestido, a ires à Igreja e pronto. 

Deixamos os almoços e copos de água e as festas para quem puder e nós, cá ficamos bem casadinhos à 
mesma. Olha que, nem por isso, deixarei de te ter mais amor, minha querida Conchita. 

Já telefonei para o Estoril, mas devo lá ir em breve; talvez aproveite o Domingo, depois do Concerto na 
Emissora. A propósito, que desastrado Concerto não seria o do Domingo passado, se antes não tivesse tido o tempo 
de dar um pequeno ensaio. Eu tinha sempre o meu pensamento em ti e, qualquer distracção, por simples que fosse, 
podia dar origem a erros graves. Graças a Deus, nada houve de importância; dei alguns “gatos”, mas não impediam 
que eu pudesse seguir o Grupo. 

Agora já estou mais bem disposto, basta saber que a tua saúde se vai conquistando, embora gradualmente. 
Nada ainda recebemos da Madeira, mas isso não admira, porque também ainda não chegou Barco, nem sei quando 
virá um. Só hoje escrevi ao Dr. Leite Monteiro, a dizer que já tinha recebido a tua certidão. 

Se quiseres mais álcool, diz, pois comprarei. A Tesoura grande aí vai. Quando precisares de alguma roupa 
lavada, manda-a, porque eu me encarregarei de a mandar lavar. Quando quiseres que se gratifique alguma 
empregada, diz, porque o farei imediatamente. Todo o meu gosto é que te não falte nada, de modo que, todo o 
dinheiro que for necessário distribuir para que o pessoal te trate carinhosamente, há-de aparecer sempre, nem que 
eu tenha de o fabricar, apesar de eu não ser moedeiro falso. 

Nada de tristezas nem de aborrecimentos. Eu e a Bernardette, agora, já não choramos e, se chorássemos, 
ao ver-te, seria de alegria. Lágrimas dessas, porém, não te poderão fazer mal algum. 

E por agora vou terminar, pois não quero deixar de poder visitar-te. 

Até amanhã, meu amor, e aceita uma carrada de abraços, beijinhos e saudades do teu 

Joaquim. 
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Mais uma vez tive a prova de que Deus sempre nos ajuda, embora indirectamente, pois que, para nos 
auxiliar, se serve sempre de qualquer processo, e não dum modo directo, como muita gente pretende. Deus, quando 
auxilia, segundo dizem uns, é por intermédio de Jesus ou de qualquer dos seus Santos. Mas eu não penso assim, 
meu amor. Eu creio que Deus existe em tudo quanto há e que o auxílio da Providência se manifesta por variadas 
formas, mas nunca directamente, pois que um mísero mortal não era digno de tanto, nem mesmo Deus o faria, visto 
a sua missão ser muito diferente. 

Qualquer pensamento de bondade, de conforto, é um reflexo do sentimento divino. É assim que muita 
gente ajuda o seu próximo, sentindo que a sua consciência lhe indica o melhor modo de o fazer. 

Tendo ido hoje pagar a primeira prestação do teu vestido, o meu amigo não quis aceitar o dinheiro e 
disse-me que era a prenda do casamento. Custou-me isso porque ele não é rico; mas, como Membro da Ordem, diz 
que devemos auxiliar na medida dos nossos recursos. Ele não dispunha de 212$00 para me emprestar ou para me 
oferecer; lembrou-se, por isso, de facilitar a compra a prestações mensais, por ser o meio mais fácil de ele poder 
fazer-me essa oferta. Também não aceitou 10$00 que me tinha emprestado no sábado, para comprar laranjas. 

Tem, pois, muita confiança em Deus, que tudo orienta no melhor sentido. A prova de sofrimento por que 
estás passando é dolorosa. Mesmo assim, verás que sentes ainda alguma consolação, pois ela te proporcionou a 
ocasião mais oportuna para conheceres verdadeiramente as dedicações que tens. 

Eu por ti, só não farei o que for completamente impossível. A Bernardette não tem hesitado perante 
quaisquer dificuldades ocasionadas pelos seus encargos, pela canseira e pela fraqueza que, já há muito a importuna. 
O Oliveira e a mulher, ainda nem tu sabes bem quanto eles fizeram por nós, mas basta dizer que, à data das tuas 
primeiras aflições, eu apenas tinha um tostão no porta-moedas; não obstante isso, nada te faltou; apenas não pude 
evitar que não sofresses, mas isso, meu amor, não estava, infelizmente, nas nossas mãos. Tinha de ser. 

Paguei hoje à mulher do Oliveira os últimos 30$00 que lhe devia e, não sei se já te disse, paguei também 
antes de ontem ao Joaquim, à Padeira e ao Carvoeiro. Hoje, vai a Bernardette, se tiver tempo, a casa da Srª Dª. 
Maria Helena 156pagar os tais 50$00. 

Quem vem comigo agora de manhã é a Maria, pois a Bernardette tem compromissos e eu tenho de me 
demorar no Hospital para ir à Secretaria entregar um Atestado de Pobreza que tirei, para provar que não podias 
pagar a despesa; se não o apresentasse, teria de pagar a importância correspondente a um mês de internamento. 
Felizmente que ainda o arranjei a tempo de evitar essa despesa. Não sei se já te tinham falado nisso. 

Fui ontem buscá-lo à Junta com o SR. Abel, que já se ofereceu para nos arranjar o guarda-vestidos, pois 
lhe parece estar mal armado ou então, que lhe falta qualquer coisa de segurança. Já paguei tudo ao Coelho e fui 
também pagar 60$00 à minha avó, 157ficando a conta agora um pouco menor. 

É preciso que te disponhas bem, pois o meu desejo é a tua rápida saúde. Lembra-te que, quando supunhas 
não poder corresponder-te comigo, recebias a primeira carta minha. Quando pensavas com pena na máquina, talvez 
mesmo na hora em que mais o pensavas, estava o Sr. Abel a trazer-ma para casa. Foi aqui talvez um caso de 
transmissão de pensamento, ou então, um caso de mútua correspondência de afectos, que sempre se traduz pela 
igualdade de pensamentos e sentimentos. A pureza da nossa afeição será tanto maior, quanto mais procurarmos 
compreendermo-nos, quanto mais tentarmos agradar mutuamente. Creio que tu me tens amor, porque também te 
amo, minha querida Conchita. Se duvidasse um só momento de ti, não te amaria verdadeiramente. Assim 
aconteceria o mesmo contigo, não te parece que assim deve ser? 

Nunca te prometi luxos, mas apenas o necessário; nunca te iludi, dizendo-te que vivia desafogadamente; 
antes, pelo contrário, apresentei-te lealmente a lista das minhas dívidas, embora te confessasse que, sem um 
estímulo, eu jamais me sentiria capaz de saldar as minhas contas, porque a economia não era o meu forte. 

Reconheço que, apesar da responsabilidade que me dá o ser um chefe de família, pouparei mais, visto ser 
cônscio das minhas responsabilidades, e também porque tendo mais amor ao trabalho, o procurarei com mais ardor. 

Amanhã já está concluído o processo no registo civil; só falta pôr a data do meu cartão de identidade, pois 
o Padre Pio se esqueceu de a pôr. Depois é só marcar o dia, o que farei após a tua saída do hospital. 

Penso em ir hoje à tarde ao Estoril; se o não fizer, o mais tardar irei depois da Emissora, amanhã, para não 
deixar de vir aqui de manhã e de tarde saber alguma coisa a teu respeito. 

 
156 Natural do Funchal - Porto Moniz  - era uma referência para a Família das duas Irmãs. Faleceu no início da década de 90. 
157 Trata-se de D. Laura Barbosa , professora do Ensino Primário, aposentada e que terá alugado um quarto a Joaquim 

Guerrinha após 1932, na R. Esperança do Cardal, nº 14-2º, Lisboa. Esta senhora era muito sua amiga, recortou dos Jornais, 

ordenou e guardou em Pastas alguns artigos de Joaquim Guerrinha, que conservou em sua casa. Um dia, fez chegar essas 

Pastas à R. Bernardim Ribeiro Nº 40-R/C, onde vivemos entre 1956 e 1959. Não recordo já, mas essa Senhora deveria ter um 

Gato, pois lhe chamávamos carinhosamente a “AVÓ DO GATO”. 
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Hoje quem deu as coisas que tínhamos para ti, foi o Rufino; não lhe demos nada porque ele já se tinha ido 
embora. Mas o que é que ele já te tem feito? Merece ser gratificado? 

Fiquei com a impressão de que já não tinhas laranjas; peço-te, meu amor, que não encubras nada, pois 
quando as não tiveres, eu estou pronto a comprá-las. Estás fraquinha e o sumo de laranja purifica o sangue; pode 
até mesmo ser que já as possas comer completamente e, se assim for, mais duram e mais proveito te farão. Como, 
porém, têm algumas propriedades que te podem ser prejudiciais, o melhor é não as comeres sem que primeiramente 
o médico te autorize a isso. 

Não faças muitos esforços, pois podes impedir as melhoras, visto que uma operação na barriga é sempre 
melindrosa. Depende sempre da nossa atitude o rápido ou lento restabelecimento. Quanto mais calmamente nos 
mantivermos, melhores probabilidades se nos deparam duma convalescença breve. 

Pedes guardanapos para chulear? Então, a minha querida Conchita não se lembra que, quando pretende 
sentar-se o não consegue, porque lhe dá vertigens? Que pressa é de querer começar a trabalhar? A Conchita deve 
saber que eu, para ser como ela diz, “Santo Quinito”, preciso de saber que ela não tem pressa de se fatigar a 
trabalhar. Para me fazeres a vontade, nada mais é preciso que encheres-te duma grande dose de coragem, para aí 
passares mais alguns dias, que já são menos e não virão a ser muitos. 

Toda as manhãs, quando te forem levar a água para te lavares, deves procurar chamar ao teu 
cérebro, pensamentos de calma, de serenidade, de paciência e de coragem, para te ajudarem a passar o dia. 
Verás como eles decorrerão incomparavelmente menos monótonos. 

Tens por acaso uma doente a teu lado que se encontre em estado mais grave do que tu? Ou, se ela está 
melhor mas tem menos coragem e por isso passa pior? Tenta chamar aos teus lábios palavras de conforto e de 
ânimo, que verás como te sentirás feliz, apesar das tuas grandes mágoas. 

Quando eu estava internado no hospital de Évora, encontrei lá muitos doentes que viviam revoltados 
contra os seus sofrimentos. Nunca alguém me ouviu soltar o mais leve queixume nem a mais leve aparência de 
aborrecimento pelos meus sofrimentos. No entanto, eu estava condenado a ficar inutilizado da mão esquerda. 

Nos primeiros três dias em que estive na cama, falava alegremente com todos; ao obter autorização para 
me levantar, todas as manhãs eu fazia uma visita aos doentes, dizendo a cada um, palavras que me ocorriam, de 
modo que todos me estimavam bastante e se sentiam mais animados. Todos se admiravam da minha calma, apesar 
de eu não possuir a serenidade em elevado grau, que mereça ser apreciado; porém, tinha a felicidade de encarar as 
coisas mais serenamente do que eles, por ser optimista de convicção. Depois das refeições repetia as visitas e, pelo 
dia adiante, conversava com os mais íntimos. 

Era assim que eu deixei saudades entre doentes e empregados, porque aos companheiros nunca me 
mostrei desanimado e aos que me tratavam, jamais me queixava, antes lhes agradecia sempre, mesmo quando me 
faziam sofrer, porque era para meu bem e não por mal que eles o faziam, embora fossem causadores, por 
ignorância, do aleijão que até à morte conservo, a não ser que outro substitua o que presentemente está. 

Sempre que voltava a Évora, visitava o Hospital. Mesmo que não seja por outros motivos mais 
humanitários, basta que nós, ao menos por egoísmo, tenhamos a firmeza necessária para sofrer. 

O sofrimento é infalível; ninguém pode esquivar-se a ele; se a paciência nos faltar, o escudo que nos 
fortaleceria se a tivéssemos, tornar-nos-ia mais leve a nossa cruz. Não tendo paciência, são dois males juntos: o do 
sofrimento, que assim ainda mais se avoluma e a irritação constante dos nervos, que nos não permite sequer ao 
menos, um momento de repouso ao organismo já fraco. 

Esta noite choveu regularmente bem, mas eu não apanhei chuva que se visse. Estava para ir ao Diário de 
Notícias, mas, por estar um pouco cansado, desisti e foi o que me valeu, porque, como não levava a gabardina, 
apanharia uma excelente molha. Mas eu também não quero adoecer, porque então seriam dois males juntos. 

Esta carta bate o “ record”, porque o despertador me chamou mais cedo, pois já descobri a forma de ele 
me chamar a sério … Depois te direi como é que se faz. Não suponhas que é com sacrifício que eu te escrevo umas 
cartas deste tamanho, pois como te escrevi aquela a brincar, quando aqui estava a Maria, é assim que te escrevo 
estas, pois, estando em contacto directo o meu espírito com o teu, é sem esforço algum que te escrevo isto, pois 
me vêm ao cérebro estas coisas espontaneamente. 

Olha que o retrato da Lindita é da Bernardette, mas está aí para te entreteres um pouco, de vez em 
quando, a mirá-la. Lembrei-me dessa à ultima da hora, pelo que to não disse na carta. Perdoa que te não mande 
guardanapos, mas crê, meu amor, que não é apenas por eu não gostar que te estejas a maçar, mas é porque a 
Bernardette ainda não teve tempo nenhum de os procurar. Logo que os encontre, isto é, logo que ela tenha alguns 
momentos mais livres que lhe permitam vir ao nosso quarto procurá-los, levá-los-ei, porque eu quero tudo, menos 
contrariar-te. 

Só te contrariarei em coisas que veja que te façam mal; assim, os guardanapos irão, mas com a condição 
de não te maçares e sob a fiscalização da menina Lúcia ou da menina Gracinda. A tesoira foi, pois podias querer 
cortar as unhas e não a teres. Os cantos desta vez também não ficaram ao teu gosto, mas tem paciência porque, 
quando cá estiveres, os endireitarás, não é verdade, meu amor? 

E por hoje vou terminar, senão já vejo jeitos de chegar à dúzia de páginas e eu não posso deixar de me ir 
encontrar com a Maria para saber da tua saúde. A D. Cacilda mandou-te cumprimentos e desejos de melhoras. 

O mesmo se dá com o Priminho e companheiros, que sempre se informam solicitamente de ti, com a Tia, 
com todos os vizinhos, incluindo o compadre do compadre. Parece-me que a pintura “dá no porco” 158. 

A Maria também se recomenda, é claro. A mãe da Ivalda continua doente, ao que parece. 

 
158 Fica sem efeito 
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Como de costume a Bernardette manda saudades. 

Abraços e beijinhos. Eu, do melhor modo possível, triplico a conta mas, o pior é que tanto eu como a 
Bernardette, temos que nos limitar à transmissão pelo papel. 

Joaquim 

P.S. O retrato que te enviei, para matares saudades minhas, é o grupo 159formado por minha Mãe, meu 
Irmão legítimo e o tal “Avô e a mulher”. 

 
159 Fotografia tirada em Dezembro de 1935, a propósito do Concurso do Conservatório, em que Guerrinha obteve o 1º 

Prémio. Sua Mãe e o Irmão António vieram do Alentejo para assistir à cerimónia da distribuição dos PRÉMIOS. O “tal Avô” é 

um amigo francês, Léon Jamet, Organista da Capela Real. 
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Recebi a tua carta que muito gostei. Não me pareceu ter ido em maré de boa sorte visitar-te, pois a 
empregada da Manhã a quem pedi para te entregar a Carta, não parecia estar em seus bons dias. Só depois é que a 
Menina Lúcia lá apareceu, toda risonha, trazendo-me a tua tão desejada cartinha. Melhor foi para ela, pois os 2$50 
que se destinavam a outro, ao Sr. Leal, a ela os dei. 

Não pode, de modo nenhum acontecer, que a Conchita fique amuada comigo, pois já não chove e, por 
conseguinte, nenhum inconveniente há, em que eu e a Bernardette te vamos levar mais uma dúzia de laranjas, pois 
que há tantos dias que não as mandas vir e eu não acredito que ainda as tenhas. Eu desejo que tu te libertes desse 
estado anémico, por isso, pelo menos, enquanto não tiveres outro alimento mais substancial, não podes deixar de te 
alimentar com o precioso purificador do sangue que é o sumo da laranja. 

Tomo banho hoje ou amanhã, depois de vir do hospital, por isso não há também motivo algum, para que 
eu deixe de ir saber informações tuas, meu amor. Eu sei perfeitamente, a avaliar pelo que dizem as empregadas e 
pelo que tu escreves, que estás um pouco melhorzinha, mas também não é menos certo que aí, sempre podes 
precisar de alguma coisa que não te aparece, se eu não te for levar. Sabes que isso nada me custa, pois toda a minha 
maior alegria, consiste em te poder ser útil, de qualquer modo. 

Não fiz coro com a Bernardette na choradeira, visto que eu evitei sempre, enquanto me foi possível, que 
alguém me visse chorar. De noite, junto à tua cabeceira, fiz quanto pude para que o não notasses. De manhã, 
sempre que as dores te arrancavam gemidos, eu sentia-me tão dolorosamente impressionado, que não me era 
possível esquivar-me aos efeitos da comoção que me abalava o organismo. Depois de chamar o médico, o tempo 
que por ele esperei numa ânsia sufocante, parecia-me uma eternidade. Nem me foi possível corresponder ao seu 
cumprimento quando ele entrou; quando me chamou de parte para me expor a situação, dominei-me, mas sabe 
Deus com que hercúleo esforço! 

Recuperei a coragem quando ele me disse o caminho a seguir, mas só descansei um pouco mais, quando, 
na terça-feira me garantiram que já não parecias a mesma. Quem pode, de resto, envergonhar-se de deixar correr as 
lágrimas quando, quem as motiva é uma pessoa a quem se ama mais do que a si próprio?! Foi a primeira vez na 
vida em que me não foi possível dominar a situação, mas Deus deu-me sempre a coragem para o cumprimento dos 
meus deveres e, esse benefício, jamais poderei esquecê-lo. 

Parecia-me uma profanação à minha alma enlutada pela torturante dúvida, o ter que colaborar num 
Concerto que, a cada nota que tocava, me fazia ouvir um som tristíssimo, dum desconsolador efeito sobre o meu 
moral já tão abalado. Ossos do ofício … que não me permitia, sem prejuízo de outrem, abandonar o meu trabalho. 
Eu nem sei bem como toquei, visto que o meu pensamento não podia concentrar-se nas músicas que tinha de tocar. 
Instantemente recordava as impressões gravadas, de forma tão intensa, dessas tormentosas horas e, em total mudez, 
interrogava Alguém sobre o que se passaria contigo. Resistiria a Conchita a tão melindrosa operação, no estado de 
fraqueza em que estava? 

Seria possível que, ao começar a sentir os prazeres proporcionados pela criação de um Lar, essa 
inestimável felicidade se reduzisse repentinamente a nada?! Quem podia fazer-me acreditar em tão semelhante 
ideia? E o meu optimismo, até então nunca abalado, quase soçobrava… 

Mas não soçobrou de todo, porque, por cima de todos os angustiosos pensamentos suscitados pelo 
desespero e pela cruel incerteza das tuas possibilidades de resistência, sempre uma voz, embora débil, se erguia, 
dizendo-me que tu te salvarias: 

_ Homem de pouca fé!_ dizia a voz _ então por que se talhou tudo para que ela chegasse a tempo ao 
Hospital? Como apareceu a automaca,, quando isso se te afigurava impossível? Como, não podendo ninguém 
mexer-lhe, sem lhe arrancar doloridas queixas, os Bombeiros a trouxeram, quase sem que ela o notasse, em 
proporção ao seu enorme sofrimento? Como, contra o receio em que estavas de que não fosse imediatamente 
atendida no Hospital, ela foi operada logo que chegou? 

Apesar de sentir essa “presença invisível”, eu não conseguia ficar tranquilo, porque não podia estar junto 
de ti, nem saber como as coisas corriam. 

Enfim, querida Conchita, de que serve recordar coisas tão tristes que irão, talvez, afligir-te e que jamais 
poderão extinguir-se da memória? 

A tua coragem foi muita, mas é absolutamente necessário que a mantenhas agora, ainda em mais elevado 
grau. O transe por que passaste, se foi doloroso, (não resta disso a menor dúvida) foi uma grande prova de ânimo, 
meu amor. Mas é preciso ser sempre forte. Aí, no “exílio”, e depois, no regresso à vida … 

Quanto a mim, tudo o que me acontece, me deixa resoluto, mas não aprendi ainda a manter a mesma 
serenidade, no que diz respeito a pessoas que amo. 

Sabes, minha querida, eu nunca tinha tido a felicidade da alegria do lar e era essa a minha maior 
aspiração. Podia eu ficar indiferente ao ver que, em vias de realização, se reduzia a pó um ideal acalentado desde 
criança? E depois, pesava-me na consciência o mais pungente remorso: era eu o causador, se bem que 
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indirectamente, da tua morte; era eu quem havia originado os desentendimentos entre ti e a tua Família; eu tinha-te 
agrilhoado ao meu destino, bom ou mau e, eis senão quando, ainda mesmo antes de poder dar-te o meu nome, uma 
tal fatalidade me afastava de ti, sem que eu pudesse ter a consolação de dizer a teus Pais: 

_ “Vossa filha casou contra as vossas aspirações mas, graças a Deus, nada lhe tem faltado”. 

Mal tinha experimentado a agradável sensação de amar e ser amado, sem dissimulações… Começava a 
sentir-me rejuvenescer, chegando a Casa e vendo tudo em ordem, sentindo o calor dos teus afagos e, só a doce 
convivência do ente amado, me dava forças para encarar serenamente a situação, mesmo não sendo boa, como, de 
facto, não era nem é. 

Que fazia eu, depois? Que me interessava o futuro, nu de consolações e repleto de dissabores de um tão 
duro ruir de felizes sonhos? 

E então eu, pedia e orava, como nunca tive devoção para pedir, pedia a Deus que te desse vida, meu amor. 
E Ele, sempre bondosamente misericordioso, escutou as minhas preces que não saíam dos lábios, 

não, elevavam-se do mais íntimo da minha alma, ao seio infinito do Criador. 
E afinal, minha querida Conchita, para que continuo eu, nestas divagações? 
Perdoa-me, querida, mas eu sentia ardentemente a necessidade de desabafar, já que a tua cartinha aludiu 

às nossas lágrimas. Deve parecer-te natural que a Bernardette se sentisse impressionada, pois, sendo tua irmã e 
amando-te fraternalmente, a sua comoção é facilmente explicável. 

Mas, felizmente os maus dias passaram e oxalá que Deus os não torne a mandar, para que a Conchita não 
volte a sentir o que são sofrimentos dessa natureza. 

É preciso que te anime uma vontade firme e bem orientada, que jamais te esqueças de que o dever de cada 
mortal é o de velar escrupulosamente pela boa conservação da nossa saúde; consequentemente, deves alimentar-te 
sempre o melhor possível ( … ). 

Fui ao Registo Civil e tudo está em ordem. Depois de amanhã vou à Igreja, mas o dia do nosso 
casamento, só o marcarei assim que tu estejas em condições. 

A Iva , a Ivalda e o Afonso têm vindo diariamente saber de ti. 
Temos uma bela tarde de sol e não me molharei por ir levar-te esta cartinha. Amanhã levo-te um romance 

para te entreteres. Os teus sapatos seguiram hoje para o sapateiro, de modo que, quando te puderes levantar, não 
seja a falta dos sapatos que te impeça de fazeres mais alguns movimentos, durante a convalescença. 

Eu estou escrevendo muito à pressa, pelo que há aqui muito “gato por lebre”, mas tu desculpas, pois 
espero que, mesmo erradas, compreendas todas as cartinhas. E por hoje, vou terminar por aqui, pois tenho de estar 
no Ensaio às 4H, isto é, um pouco depois de sair da tua enfermaria. 

Que as tuas melhoras sejam cada vez mais acentuadas são os meus mais fervorosos votos, bem como de 
todas as pessoas que te estimam muito e cujos nomes já sabes. 

A Bernardette recomenda-se e eu que jamais te esquecerei e serei sempre teu. 
Beijinhos sem fim. 

Joaquim 
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Nem podes imaginar, meu amor, a inefável alegria que eu senti ao ter conhecimento de que te tinham sido 
tirado os agrafes. Só assim me convenci absolutamente que estavas livre de perigo. Agora, é necessário que o teu 
completo restabelecimento se faça, em obediência a um plano meticulosamente elaborado pelo médico que assistiu 
aqui aos teus primeiros sofrimentos. É o médico que fica mais perto e, além disso, é muito atencioso e muito 
cuidadoso. Mas tens de te revestir de paciência e de coragem, para seguires à risca as suas prescrições. 

O Atestado já ficou entregue. Os Padres parecem querer mais 30$00, pelo menos, para o processo, 
segundo diz o Sacristão. Vou lá amanhã saber exactamente o que querem. 

O teu Padrinho ficou com muita pena de ti mas, como não tem coragem de visitar doentes, não é fácil que 
te vá ver, mesmo que aí possas receber visitas. Não sei se ainda serás transferida para outra Enfermaria, mas tenho 
as minhas dúvidas. Algumas doentes a quem ontem tiraram os agrafes, já hoje se vão embora. Talvez o teu estado 
de fraqueza te obrigue a estar aí mais algum tempo… talvez haja algum tratamento especial que em casa não 
podemos fazer… mas, não creio nessa liberalidade dos senhores doutores. 

Afinal de contas, os sapatos ainda não deram entrada na Sapataria. Ontem disse-te que já tinham ido … 
foi uma pequena mentira, só para te alegrar. Desculpas, não é verdade? 

O livro ainda te foi entregue ontem, pois a Bernardette tinha-o à mão de semear… Gostas dele? Tens 
pachorra para o ler? 

Não sei se já reparaste ou se eu já to fiz notar que nós nunca nos correspondemos durante o nosso 
namoro; infelizmente, as nossas cartas foram iniciadas em época difícil, mas nem por isso tenho deixado de as 
esperar com ansiedade. Faz de conta que se iniciou agora o nosso namoro. Mas como já aí tens coisa com que 
entretenhas o tempo a ler, eu também já não te escrevo cartas do tamanho das últimas. 

Também já não há novidades a contar, apenas repetir-te: CORAGEM! MAIS CORAGEM! 
Tu agora, graças a Deus, já te encontras melhor e a coragem já se não torna indispensável aconselhar-te, 

tanto mais que nunca a perdeste, antes me deste uma lição tão formidável, que alguma coisa hei-de aproveitar dela, 
podes convencer-te disso, “com certeza, certa”! 

Com que então a Conchita chamou a gente para a beijar, por estar convencida de ter chegado a sua última 
hora, e não nos disse nada? Não vias que isso podia ser-te fatal e o que se fez no Domingo, mais tarde, podíamos 
ter feito mais cedo? Se a qualquer hora da noite eu chamasse o médico, ele viria e, se o caso urgisse, por extrema 
gravidade do perigo em que te encontrasses, não deixarias de ser internada e operada, pois há muitas operações de 
noite! 

Deus permita que nunca mais seja necessário recorrer ao médico nessas circunstâncias… 
Ah! Minha querida Conchita, felizmente que tudo foi em bem e agora resta o teu restabelecimento que, 

creio, será feliz e breve. 
Até logo, saudades, abraços e beijinhos da Bernardette. 
Saudades infindas do que imensa e eternamente te ama e amará. Uma carrada muito grande de abraços e 

um milhão de beijinhos, que já há tanto tempo te não dou nem tu me dás. 
O que me querias fazer quanto às cócegas … hás-de pagá-lo em beijinhos, quando saíres. 

Sempre teu, Joaquim. 

P.S. Esquecia-me de te satisfazer o desejo manifestado na Carta de ontem à tarde, em que querias saber se 
tinha sido verdade o que te lembrava que tinha acontecido. Assim foi: na maca, algumas vezes pedias que te 
beijássemos e que não chorássemos. Ao chegarmos ao Hospital, pediste-nos um beijo; depois de cortares o cabelo, 
pudemos apenas dar-te o último, depois ouviu-se a voz da Enfermeira, com essas palavras que te lembras, um 
pouco severas, mas não eram por mal e, tanto assim, que logo recomendou que te levassem cautelosamente. Depois 
esperámos, esperámos, até que nos informaram que estavas noutra Sala onde despertaste. A D. Perpétua só foi ver-
te às dez e meia da noite, pouco mais ou menos. 

Eu ouvia-te constantemente, meu amor, e custava-me tanto que nem podes calcular. Era na Emissora, era 
no Carro Eléctrico, era em todo o lado… Ao telefone, logo que pedi informações tuas, confesso que estava à espera 
do pior, até que a D. Perpétua veio, felizmente, pôr cobro a estes receios e alimentar mais fortemente as minhas 
esperanças. Na Carta de amanhã termino o pouco que falta dizer, meu amor, porque estou agora com muita pressa. 

Quinito 
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Ontem não te escrevi de tarde, pois não teria tempo de estudar um pouco, e esse tempo far-me-ia falta, pois 
tenho tido muito pouca disposição para estudar e tenho feito tudo à pressa. Nem mesmo a Bernardette lá poderia ir a 
horas, uma vez que o almoço saiu tarde; na verdade, o jantar também foi fora de horas, por culpa dos comensais e, se 
tivéssemos sabido, teríamos combinado as coisas de outra maneira; porém, como não nos foi dado adivinhar … 

Os teus sapatos estão prontos logo, à uma hora. Fui buscar ontem outros meus que querias com tinta 
eléctrica. Falta-me ainda um par que está para meias solas. Fico depois com quatro pares arranjados e um outro, 
que está esperando que me digas se merece ou não conserto. Se entenderes que não, irá visitar o caixote do lixo, 
pois só será digno desse mísero fim! Coitados! Já serviram, já me acompanharam para muito lado, mas… tudo o 
que envelhece, acaba por seguir esse destino… 

Gostas do livrinho? Lê, para depois me contares a história, está bem? 
O Sr. Eduardo começou ontem a arranjar o quarto, mas só deu a primeira demão de cal; ainda não há 

tintas nenhumas nas paredes. A porta já fecha bem, mas eu tenho dormido sempre com ela aberta porque é melhor 
para a saúde. E, como tive preguiça, agora vou ter de terminar, pois já passa das 9 H. 

Choveu toda a noite, fiquei com a toalha toda encharcada e terei que ir lavar-me a casa da Tia. Depois, 
tomar café e esperar que esteja arranjada a carne com feijão carrapato para levar à Conchita. 

Não estou esquecido que me falta terminar o raciocínio que iniciei ontem naquele longo Post Scriptum. 
Então, aí vai: 

A mulher do Galante também se tinha ido informar a teu respeito e dera-me notícias quase iguais às da D. 
Perpétua. Depois, só desanimei quando, na tarde de segunda-feira, a Enfermeira Chefe nos disse que o teu estado 
não era nada satisfatório. 

Uma voz interior, porém, dizia-me que esperasse, porque fraca já eu sabia que estavas. Tendo resistido à 
operação e à posterior reacção, terias depois tempo para te fortalecer. Assim sucedeu até agora e assim sucederá de 
hoje em diante. 

Até logo e supõe que te abraça e beija, o mais amorosamente possível, aquele que infindas saudades tem 
de ti e que sempre será teu. 

Joaquim 

P.S. Estiveram cá ontem umas Meninas da Casa onde moraste na Rua Morais Soares. Recomendam-se. 
A Bernardette, já se sabe, recomenda-se, como sempre. 
Esteve também a Ivalda e o Afonso, que insistiu em vir acompanhar-me até Casa. Perguntaram ambos 

pelo teu estado. 
Comprei graxa ontem. 

Adeus, meu amor, até breve, pois confio que, esta semana, terei já a ventura de te beijar e abraçar. 
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A tua muito esperada cartinha, deixou-me imensamente satisfeito, pois veio alimentar e confirmar a 
esperança de que ainda esta semana teria o inexcedível prazer de te abraçar e beijar, já sã e salva, na nossa pobre 
casinha. O Sr. Eduardo já estucou o quarto e deve estar pintado e arranjadinho no dia em que puderes vir. Os 
sapatinhos também já estão prontos; pena é que os teus desejos manifestados na tua recomendação de hoje, não 
tivessem sido expressos há mais tempo, pois já estaria tudo concluído a teu gosto. 

Vou ter muita pena de não poder passar contigo o tempo que eu desejaria, mas tenho de começar a pensar, 
agora, seriamente, na minha festa pois, para que nada te faltasse, tive que recorrer a empréstimos de amigos. 

A festa terá lugar no dia 14 de Junho, e creio que alguma coisa dará para compensar o que agora se gastou 
e o que se continuará a gastar. 

Não vás agora pensar que eu “estou em maus lençóis”! Está tudo bem e o que era preciso, em primeiro 
lugar, era a tua saúde. O dinheiro para a compra da Concertina, chegou exactamente no dia seguinte ao da tua 
entrada no Hospital. No Domingo, quando fui chamar o médico, ao regressar, encontrei a Carta em que me 
anunciava que o dinheiro chegaria no dia seguinte e, a alegria dessa notícia mais me convenceu da possibilidade de 
te salvar, pois haveria o necessário para gastar, numa altura em que nem um real tinha de meu. 

A festa dar-me-á, sem dúvida, o indispensável para a compra desse instrumento e para saldar as minhas 
dívidas. Mas, se assim não acontecer, tenho amigos, como se tem visto e as coisas se proporcionarão no melhor 
sentido. Mais uma vez, tiveste de concordar com o meu optimismo, se bem que eu próprio tivesse chegado a 
duvidar dele; porém, os acontecimentos posteriores, nada mais fizeram do que revigorar a minha atitude optimista, 
que sempre tentei seguir e seguirei. 

A ninguém anuncio ainda a tua vinda, pois também quero que tudo esteja encerado e arranjado nas 
devidas condições. Se, por acaso, as coisas ainda não estivessem em ordem, a Tia não iria fora disso, e tu ficarias 
uma ou duas noites em casa dela, no quarto do Sr. R. que estava para se mudar para o do Priminho, caso viesse um 
novo comensal ( … ) 

Temos sempre tido pouca sorte nos Carros quando te vamos ver, pois é necessário esperar sempre, pelo 
menos dez minutos, tanto para lá como para cá, e isso, por vezes, atrapalha a Bernardette nos seus afazeres. Eu 
também me insurjo contra a Companhia Carris, mas … de nada serve! Hoje, estávamos a comprar a manteiga que 
pediste, perdemos um carro e, depois … os dez minutos da praxe ou mais … Ao sairmos do Hospital, lá perdemos 
o eléctrico e viemos andando até aos Anjos; na Rua Passos Manuel lá apanhámos um. Ao mesmo tempo, isso dá-
me vontade de rir … mas a Tia Claudina é que “assopra”, quando o almoço sai um bocadinho fora da hora. 

Quando puderes andar, veremos, depois, o que se há-de fazer, quanto à cabeleira. 
A D.ª Elvira vai arranjar aquele Chá e logo, pelas 3 horas e meia, o levarei. A Bernardette irá a casa da 

Maria Helena ( … ) e eu irei só, mas não me incomodarei com isso. Vamos a ver se a carne está boa. Devias 
mandá-la aquecer, pois deve estar gelada. 

Temos procurado em vão os guardanapos. Tem paciência, meu amor, pois terás muito tempo de chulear 
guardanapos e toalhas, quando a tua saúde o permitir. O que é necessário, em primeiro lugar, é que tenhas uma 
convalescença o mais tranquila possível, para que venhas a ser uma Conchita muito forte, para depois, mais tarde, 
quando te esqueceres do que sofreste agora, teres um bebé muito bonito e são. Um GIL, como tu gostes. Mas, já 
sabes que, antes de três ou quatro meses, não podes pensar em semelhante coisa, segundo o Dr. me disse. Por isso, 
resigna-te a mandar vir o Gil, daqui a um espaço de tempo não inferior a esse período. A Lindita está aqui a ver 
escrever, e parece que te quer mandar muitas saudades, pois, quando eu digo “Conchita”, ela farta-se de olhar para 
todos os lados … à procura de quem não sabe onde está e vai da cozinha ao quarto, em tua busca. 

E agora … outra conversa. Como tu me disseste que gostavas mais das minhas cartas do que dum livro tão 
bom como esse, fizeste-me “babar” todo e, por isso, não posso deixar de te escrever um testamento como os 
anteriores. Se te aborreceres, a culpa é tua e, toma cuidado, não vão algumas páginas molhadas com a baba. 
Também não havia perigo, pois não estou “danado”. Antes, estou satisfeitíssimo, pois que as notícias a teu respeito, 
são de molde a que, na minha alma, a tristeza motivada pela nossa forçada separação e, mais ainda, pelos teus 
grandes sofrimentos, possa dar, agora, lugar  a uma inefável alegria. 

Dizem que os prazeres que sentimos, não são tão grandes como os desgostos que nos apoquentam. 
Acredito que assim seja, porque o desgosto que sofri, o maior que até agora tenho tido, me deixou deveras abatido. 
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Se fosse há seis ou sete anos, quando ainda não tinha desenvolvido apreciáveis níveis de 
concentração, nem dominava a força do pensamento, não sei se teria resistido. 

Agora, que tenho também aprendido a encarar mais serenamente as coisas, resisti, sem que soubesse, 
todavia, que se podia experimentar tão fortemente um desgosto. 

Tenho tido, pela vida fora, muitos e fortes desgostos, que são perfeitas bagatelas, comparando-os a este. 
Felizmente já passou, mas a memória das coisas, jamais se desvanece. Mas agora, também, a felicidade sentida por 
te ver sã e livre de perigo, creio que há-de dar-me uma alegria tal, que jamais se desvaneça e se sobreponha à 
anterior. 

Que nós tenhamos mais desgostos na vida do que alegrias, talvez assim seja, se bem que tudo isso 
dependa da forma de se encararem as coisas, pois que eu tenho tido bastantes desgostos que, noutros tempos, 
considerei esmagadores, mas que hoje, analisando naturalmente as coisas, vejo que estão dentro da ordem natural e 
que eram coisas sem grande importância, mas que eram avolumadas pela minha febril imaginação de criança e de 
adolescente. 

Um desgosto só pode ser considerado verdadeiramente grande e aniquilador, em casos como este. Nunca, 
porém, a calma e a esperança se devem perder, enquanto não for jogada a última cartada, mas eu, apesar de tantas 
convicções, cheguei a perder uma e outra, quase por completo. A esperança, no entanto, tentava animar-me em 
cada hora que passava e a feliz série dos acontecimentos, era uma coincidência bastante convincente de que não 
devia deixar-me abater pelos pensamentos de incerteza e dúvida. 

Esta fraqueza, porém, era tão natural, que eu sou obrigado a desculpar-me, se bem que não seja 
desculpável a falta de confiança na Providência, que tudo orienta no melhor sentido das coisas. Deus, decerto, já 
me perdoou, pois Ele bem sabe que não duvidei, mas receei. 

E agora, meu amor, vou interromper por momentos esta missiva, porque tenho de ir a Casa da Tia 
Claudina, onde me espera o almoço. Também tenho de me desculpar por este atraso, visto que me sinto tão bem a 
escrever-te, que o tempo se passa quase, sem que eu dê por isso. À falta de outra coisa, ainda bem que este prazer 
me é facultado. Se pudesse falar-te, sem dúvida, “venderia o meu peixe” doutro modo; assim tenho que limitar-me 
a comunicar contigo pelo papel. 

De regresso a casa, após ter satisfeito as necessidades requeridas pelo estômago, encontrar-me-ia na 
disposição de prolongar este testamento à dúzia de páginas, se o tempo fosse muito. Porém, já são duas e meia e o 
tempo é curto. 

Se precisares de alguma coisa, é só dizer. Não tenhas receio de mandar cartas, pois é só a Bernardette que 
mas lê. Ela também tem lido as minhas; não sei se hoje terá tempo de ler esta, mas digo-te isto, para que não 
repares de elas às vezes não levarem envelopes, pois a Bernardette deixa-os voar no Carro Eléctrico, sem saber 
como … 

Não sei se haverá mais alguma coisa para te dizer, visto que estou a escrever-te muito à pressa, 
acompanhado pela Lindita, que vai batendo na tampa da máquina, de vez em quando., entoando uma cantiga, cuja 
musicalidade só ela percebe, mas que me dá vontade de rir. 

A Tia ainda não tinha chegado quando eu saí e a Bernardette estava em cuidados. Provavelmente, 
lembrou-se de ir passear e visitar pessoas amigas, onde almoçou, não se dignando dizer nada em casa. São os seus 
72 ou 73 anos e não pode a gente dizer-lhe nada que a contrarie, que dá zaragata bravia… Ela gosta de mim e acha-
me sempre bem disposto, porque eu digo-lhe graças que a dispõem bem, visto ela se lamentar constantemente. 

E agora, meu amor, mais nada! Com certeza, certezinha, até amanhã e estimo que as tuas melhoras se 
acentuem cada vez mais. Cumprimentos de todos os do costume e da Bernardette também. 

De mim, já se sabe. Até breve, meu amor. 

Teu, Joaquim 
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Dia 20 -1ª 

MM ii nn hh aa   bb oo aa   ee   qq uu ee rr ii dd aa   CC oo nn cc hh ii tt aa   

Agora, não faço mais do que contar o tempo, até se completar o da tua saída. Parece-me que decorre bem 
vagarosamente, tanto mais que esta noite me custou adormecer. 

A Bernardette foi ontem a casa da Maria Helena. A filha dela deve fazer hoje operação à Apendicite 
(doença da moda) É claro que, como se esperava, não ficou contente com uma tão longa ausência e ofereceu-se 
logo para futura madrinha da Bernardette, logo que soube que tu te ias casar, sem o acordo dos teus Pais. Depois, a 
Bernardette te contará a conversa, pois eu não aprofundei nada, visto que, hoje, ainda não saí da Rua Ilha Terceira. 
Por esse lado está tudo liquidado. 

Afinal de contas, sempre foi bom ir comprar-te as laranjas, visto que já não tinhas nenhumas. O 
espremedor foi entregue. 

Eu gostaria de transcrever para Braille as tuas cartinhas, pois as leria mais vezes e, quando te fosse 
responder, estaria ao facto de tudo e nunca correria o risco de deixar alguma coisa sem resposta. 

Eu não sei se poderemos falar ao Sr. Abel para ele arranjar o Guarda-Vestidos, antes disto estar pintado, 
mas ainda esta semana lhe falaremos, pois ele está sempre bem disposto para tudo o que for preciso. 

O Compadre do Compadre esteve ontem aqui a ver-me escrever à Máquina e em Braille, mas não foi de 
propósito que lhe proporcionei isso, pois estava a escrever, quando ele pediu licença para ir falar ao Compadre. 

Na quinta-feira os Rapazes do Sexteto vão todos ao Estoril, de modo que não há ensaio; se saíres nesse 
dia, já sabes que me terás sempre ao pé de ti. Se não saíres, irei também ao Estoril. 

E por agora vou terminar, pois que o “rato” provocado pela falta do Café, está mordendo um bocadinho 
no estômago. 

Até logo e saudades da Bernardette, com um sem número de abraços e uma carrada de beijinhos. 
Eu, elevando ao máximo essa dose de coisas benditas, considero-me sempre e só teu, 

Joaquim 

Dia ( ?) 160 

QQ uu ee rr ii dd aa   CC oo nn cc hh ii tt aa   

Não sendo possível escrever como habitualmente, por andarmos à procura de Casa, visto o Sr. Eduardo 
fazer as coisas na forma do seu costume, só agora, no carro eléctrico, a Bernardette te pôde escrever estas linhas. 

A nossa nova morada é na Rua Cidade da Horta , Nº 28 - 3º, uma casa que já viste o Verão passado com a 
Bernardette, quando pensavam em alugar casa. É pequena, mas sempre é melhor do que a outra. 

Termino, por não ter mais tempo. 

Muitos beijos de nós os dois. 
Joaquim e Bernardette 

 
160 Este pequeno bilhete, pelo intempestivo da mudança repentina, parece quebrar aquela harmonia quase idílica, da “casinha 

caiada” … que se adivinha na sequência das treze Cartas. 

Suponho que esta notícia deverá ter inquietado bastante Conceição, que costumava considerar a Irmã uma pessoa imprudente 

e precipitada e que, naquele caso, estaria na origem de tal mudança… 

Até consigo imaginar, com um índice de probabilidades bastante elevado, superior a 90%, as palavras de Conceição 

relativamente à Irmã, que se deverão ter repetido por muito tempo… “Aquela louca!!!...”, o mesmo que seria dizer “aquela 

tresloucada”. 
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22 ..   DD OO II SS   SS OO NN EE TT OO SS   AA   

CC OO NN CC EE II ÇÇ ÃÃ OO   DD EE   JJ EE SS UU SS   GG UU EE RR RR II NN HH AA   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SONETO 
 1. 

Tu queres atormentar-te, sem cessar, 
Com dúvidas cruéis no pensamento, 
Mas nenhuma mulher tem valimento 
Para da minha alma te afastar! 

Porque constantemente duvidar 
Do meu tão amorável sentimento, 
Se tu, até ao meu último alento, 
Minha vida terás que iluminar? 

Se meus trabalhos têm mais valor, 
Inspirados serão no teu amor; 
Por isso não duvides sem razão, 

Importância não dês a ninharias, 
Alimentando loucas fantasias 
Que possam afectar nossa união. 

 

 

SONETO 
   2. 

O que a nós interessa mais na vida, 
É uma comunhão espiritual, 
Que nos livre de todo e qualquer mal, 
Para vencer a luta tão renhida, 

Que temos de manter ’té à partida 
Para a doce região celestial. 
Meu amor continua sempre igual 
Aos primitivos dias, minha qu’rida, 

Não havendo razão para mudança; 
Se perdermos a mútua confiança 
No sincero amor que nos ligou, 

Pomos em risco sério o nosso lar, 
Impróprio de quem só se deve amar, 
Tal como o coração nos ordenou!!! 
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33 ..   QQ UU AA TT RR OO   PP EE QQ UU EE NN AA SS   CC AA RR TT AA SS   

AA   CC OO NN CC EE II ÇÇ ÃÃ OO   DD EE   JJ EE SS UU SS   GG UU EE RR RR II NN HH AA   

Dia 27 de Maio de 1967 

QQ uu ee rr ii dd aa   CC oo nn cc hh ii tt aa   

De modo algum eu poderia ficar indiferente à data designada pelo Estado para se solenizar o dia da MÃE, 
embora no meu coração essa homenagem continue a dever ser prestada no dia 8 de Dezembro, data que se consagra 
à Imaculada Conceição, bendito nome da VIRGEM  MÃE, que é também o teu. 

Dada esta explicação preambular, não posso deixar de te apresentar os meus mais fervorosos e ardentes 
votos de felicidades, na companhia do velhote, claro está. Certamente que não pretendo limitar a tua felicidade à 
minha exclusiva companhia, pois sinceramente desejo que estejas rodeada pelo carinho dos nossos filhos e netos, 
bem como de todas as pessoas que nos são caras. 

Espero que o dia de hoje decorra sem uma nuvem a ensombrar-te a felicidade e que a magia desta data 
festiva marque o início de uma nova época de prosperidades ininterruptas, já que a vida nos tem oferecido grandes 
motivos de prazer. 

Que tudo seja para desconto de nossos pecados e que saibamos aproveitar os momentos que nos restem de 
vida na paz e harmonia, que Deus nunca deixa de colocar ao dispor de quem saiba viver nessas condições. 

Pena é que o Joanito 161 esteja longe, mas oxalá tudo o que com ele se relacione, termine em bem e que 
Deus lhe não falte. Estimaria igualmente que o Carlos se lembrasse do dia de hoje; porém, como esta mudança na 
data ainda é recente, é possível que se não recorde e, por isso nos não dê o prazer de nos trazer a nossa neta, mas 
isso que não seja motivo para grande desgosto, pois o caso não é premeditado. 

A Dalila não se esqueceu da sua Mãe e, devo dizê-lo, foi ela que me lembrou esta data, que nem me 
passava pela cabeça, pois ainda me não habituei a tal substituição. 

Por hoje termino por aqui, pois tenho que ir para uma lição de Matemática, disciplina que me preocupa, 
pois não há meio de estar senhor dela. 

Mil abraços e beijinhos do que sempre será o teu queridinho velho rabugento, mas que muito te quer. 

Joaquim Guerrinha 

 
161  Diminutivo por que sempre foi tratado o seu filho João. 
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26 de Maio de 1968 

MM ii nn hh aa   qq uu ee rr ii dd aa   CC oo nn cc hh ii tt aa   

Comemora-se hoje o grande dia dedicado à “MÃE”. Ele representa, sem dúvida alguma, uma pálida ideia 
do profundo reconhecimento que todo o ser vivo é obrigado a manifestar plenamente, quer por palavras, quer por 
acções, que mostrem à Mãe que se sabe ser agradecido. 

Quis ontem escrever-te, a fim de te mostrar a adoração que intimamente sinto pelo dia de hoje, 
apresentando-te os meus agradecimentos sinceros pela felicidade de que desfrutamos, uma vez que nos podemos 
orgulhar de ter dado à Pátria três filhos, prazer esse que não é concedido a todos os casais. 

Sucedeu que ontem, por comemorações forçadas, não estive em condições de te dirigir algumas linhas, o 
que aproveito agora, visto já se terem dissipado aqueles indesculpáveis “vapores alcoólicos”, que me 
impossibilitavam de cumprir os meus deveres. 

Apesar de tudo, espero que te não melindres por esse facto, resultante de imponderáveis, para os quais 
nem sempre estamos prevenidos como deveríamos estar. 

No entanto, como julgo não ter feito algo de desagradável que pudesse susceptibilizar-te, aqui estou a 
enviar-te uma grande porção de abraços e beijos, no papel, é certo, mas que poderão transformar-se em realidade, 
dentro de alguns momentos. 

Estas coisas acontecem, por vezes, e eu bem sei quanto te desgostam, mas crê, querida Conchita, não é 
por te amar menos intensamente!  É que eu, afinal, sou um fraco quando me deixo arrastar pelo entusiasmo do 
convívio associativo; para além de todos os males que isso causa, tenho consciência que perco um pouco da minha 
responsabilidade e dignidade. 

Confio no teu amor, para que me ajudes a superar estas tão grandes falhas do meu carácter. 
Mas o dia de hoje não pode nem deve ser destinado a estas confissões nem a estas penitências, pelo que 

desejo veementemente que ele seja abençoado por nós e por nossos filhos, para que cessem todos os malentendidos 
que, porventura, possam ter surgido nas nossas relações. 

Assim como o Natal é um dia consagrado especialmente à FAMÍLIA UNIVERSAL, assim o dia de hoje 
é dedicado à MÂE, igualmente de carácter universal. 

Joaquim Guerrinha 

27 de Janeiro de 1969 

QQ uu ee rr ii dd aa   CC oo nn cc hh ii tt aa   mm ii aa   

Finalmente, foi, de certo modo, recompensado o meu trabalho na Liga, pois, a partir deste mês, sou 
aumentado de 400$00 mensais, ficando também com a liberdade de frequentar gratuitamente as aulas, no que, até 
agora gastava 90$00 mensais. 

Creio que isto se deve a uma “manobra diplomática” do amigo Lucas, mas, seja como for, penso que se 
devem aproveitar as oportunidades, uma vez que a vida não corre bem. É uma “engraxadela”, no sentido de tentar 
que eu me interesse para ele continuar na Direcção, o que, desta vez, não me parece muito fácil de conseguir, 
mesmo apesar de haver muita dificuldade em se arranjar outro elemento, da sua categoria e apresentação. 

Claro que isto não se pode dizer a ninguém, porque, apesar de não ser muito, suscita sempre sentimentos 
mesquinhos, podendo mesmo despertar invejas. 

Parece que agora, mais do que nunca, me terei de dedicar aos estudos, 162 para não ser inútil esta 
concessão … embora a maioria dos que estudam na Liga não paguem, por esta ou aquela razão. 

Escrevo-te, para poder manter a privacidade quanto a esta notícia, pelo menos por enquanto. 

Quinito 

13 de Junho de 1969 

QQ uu ee rr ii dd aa   CC oo nn cc hh ii tt aa   mm ii aa   163  

 
162 Joaquim Guerrinha, aos cinquenta e cinco anos, decidiu frequentar o Ensino Liceal, dando assim forma a um sonho de 

Menino. Esta frequência das aulas na Liga, no período nocturno, prolongava, obviamente, o isolamento de minha Mãe. 

Consciente dessa realidade, o meu Pai escreve para dar duas notícias, em primeira mão: uma, boa - o aumento do ordenado que 

contrabalançava a outra, menos boa, pois, apelava já para a compreensão da esposa, relativamente ao seu regresso tardio. 
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Durante uma temporada  mais longa do que seria para desejar, como que passou por mim uma onda 
avassaladora de loucura, que me dominou e fez regressar a tempos passados, em que a bebida era como que uma 
obrigação, consequência dos meus empregos e do ambiente que me envolvia, o que ainda era aumentado por uma 
natural tendência para a intemperança. 

Não vale a pena procurar argumentos para tentar uma desculpa tola para os meus imponderados actos de 
incorrigível amante da “pinga”. 

Afirmo-te, porém, que o mau tempo já passou e que não terás, de hoje em diante, motivo algum de 
censura neste campo, porque não voltarei a beber coisa que me prejudique. 

Estou até disposto, e, desde já te convido, caso queiras também, a procurar um médico Naturista e 
fazermos uma Cura de desintoxicação. Será muito útil para ambos e cada um de nós sentirá os melhores resultados, 
podes crer. 

Esta ideia de me corrigir, já teria acontecido há mais tempo, se algo de incompreensível, me não estivesse 
a demorar a realização do meu pensamento em me confessar. 

Não sei por que razão ainda o não fiz, mas … um dia por um motivo e outro por outro, o certo é que ainda 
o não consegui. 

No entanto, seja como for, posso estar absolutamente seguro e, dar-te disso garantia, de que não haverá 
mais razões para aborrecimentos. 

O combate ao tabaco iniciar-se-á dentro de oito a quinze dias, começando desde já com uma redução 
substancial. 

Os resultados verificar-se-ão dentro de dias, pelo que de nada serve duvidar. É uma decisão determinada, 
que encontrará grande auxílio nessa salutar consulta e no teu incondicional apoio. 

Assim, espero que a boa harmonia reine de novo entre nós, pois, daqui em diante não te darei motivos, 
prometo. 

E por hoje termino por aqui, com um abraço e um beijinho, do teu 

Quinito 

 
163 Esta carta é uma verdadeira confissão, cheia de grande humildade e que reflecte, na sua essência, um profundo desejo de 

mudança, repetidamente quebrado e de novo confirmado. 
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III III    ---    AAA CCC RRR ÓÓÓ SSS TTT III CCC OOO    DDD EEE DDD III CCC AAA DDD OOO    AAA    SSS UUU AAA    FFF III LLL HHH AAA    

DDD AAA LLL III LLL AAA    DDD EEE    JJJ EEE SSS UUU SSS    GGG UUU EEE RRR RRR III NNN HHH AAA    

11 66 ºº   AA NN II VV EE RR SS ÁÁ RR II OO   

ACRÓSTICO 

ia de aniversário, que felicidade! 
 décima sexta primavera em flor! 
inda como o sol, tua gracilidade 
rradia ventura, alegria, amor! 
argamente vivas com todos os teus, 
nsiosamente peço à Providência; 

ulcifica o lar, anjo enviado por Deus, 
ncarnando o bem, a paz, a luz, a ciência; 

amais te dominem más inclinações, 
strela brilhante, que à terra desceu; 
alve-te o Senhor de tristes situações 
nissonamente rogamos ao Céu. 
egue com prudência um caminho puro, 

ozando venturas isentas de espinhos 
m voto formulo dum feliz futuro, 
scoltada sempre pelos bons anjinhos 

ecitem os anjos pias orações,  
ogando ao Senhor por sua irmãzinha;  

nunda de amor os nossos corações,  
ós te suplicamos, filha queridinha, 
oje, sê dos pais ‘sperança do futuro, 
manhã, dos filhos … amparo seguro. 

À SUA FILHA DALILA, PELA PASSAGEM DO SEU 16.º ANIVERSÁRIO, OFERECE ESTES FRACOS VERSOS O SEU 

PAI MUITO AMIGO. 

JOAQUIM GUERRINHA 

29.07.1962 
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III III III    ---    DDDOOO IIISSS   PPPOOO EEEMMM AAASSS   MMMÍÍÍ SSSTTT IIICCCOOO SSS   AAA   SSSAAANNNTTT AAA   FFF IIILLL OOOMMMEEE NNNAAA    

UU MM AA   CC AA NN ÇÇ ÃÃ OO   EE   UU MM AA   PP OO EE SS II AA   

11 ..   CC AA NN ÇÇ ÃÃ OO   

Virgem Mártir, querida Santa, 
Imagem fiel da Mãe de Deus; 
Vossa vida a todos encanta, 
Cá na Terra e lá nos Céus. 

CORO 

Graças, Graças, Graças pedimos a Vós; 
Santa, Santa, tende compaixão de nós. 

Foi em Roma Vosso martírio, 
Preferido ao trono régio; 
Conservastes sem mancha o lírio, 
De pureza emblema egrégio. 

CORO 

De Reis filha, linda princesa, 
Dilecta esposa de Jesus; 
Vossa Celestial beleza, 
Irradia Amor e Luz. 

CORO 

Fidelíssima sem igual 
Às promessas que formulou; 
Não quis o Ceptro Imperial 
Do César que a escravizou. 

CORO 

Numa prisão enclausurada, 
Quarenta dias permaneceu; 
Não estava desamparada: 
A Virgem Mãe Lhe apareceu. 

CORO 

Não logrando o Imperador 
Realizar os seus intentos, 
Desafogou o seu furor, 
Submetendo-a a mais tormentos. 

Foi açoitada cruelmente 
E de novo para a prisão; 
Via-se pranto em toda a gente 
E até nas pedras do chão. 

CORO 

Graças, Graças, Graças pedimos a Vós; 
Santa, Santa, tende compaixão de nós. 

Esperavam ver-vos morrer, 
Mas isso não aconteceu; 
Revigoraram Vosso Ser, 
Dois Anjinhos vindos do Céu. 

CORO 

Em obediência ao tirano, 
Ao rio Tibre foste lançada; 
Confundindo o poder humano, 
Das águas foste libertada. 

CORO 

E por vis setas trespassada, 
Sempre da morte triunfaste; 
Até que, enfim, decapitada, 
À destra de Deus Vos sentaste. 

CORO 

De todos nós sê protectora, 
Dai-nos vida calma e serena, 
Vemos, em Vós, Nossa Senhora, 
Querida Santa Filomena. 

CORO 

22 ..   PP OO EE SS II AA   

Flor das Virgens nos tempos pagãos, 

Invocada por todos os crentes; 

Luminoso farol dos cristãos, 

O amparo seguro dos doentes. 

Manancial de virtudes, sem par, 

Eu vos peço, “QUERIDA SANTINHA” 

Não negueis o prazer de abençoar 

A devota FAMÍLIA GUERRINHA. 
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UU MM   PP OO EE MM AA  

2. 

Penso…será melhor nada pensar! 
Existo…pudesse eu não existir! 
Não sei se isto é viver, se vegetar, 
Nem tão pouco o que deva preferir. 

Se desejo sorrir, fico a chorar! 
Se pretendo chorar, começo a rir! 
Como tal situação modificar, 
Se nem capaz eu sou de reagir? 

Nascido semelhante ao Criador, 
Que sempre Omnipotente se julgou, 
Porque não reconhecem o valor 

De quem tanto na vida batalhou? 
Ser Cego, é ser inda inf ’rior, 
É zero à esquerda! Nada diz quem sou!!! 

Desiludido 

 

3.(a) 

Toda a gente, de nobre, classifica 
O contínuo labor dum operário, 
Mas quem lhe presta auxílio se ele fica 
Sem trabalho, doente e sem salário? 

Porque tanta fadiga mortifica 
Aquele que sua cruz leva ao Calvário, 
Enquanto folga e ri a gente rica 
Em banquetes, gastando o seu erário? 

Mortais … todos sujeitos a penar! 
E pobre ou rico, livre não se sente! 
Procuremos, portanto, meditar, 

“E dir-me-eis o que é mais excelente”: 
Se viver em constante labutar, 
Se “morrer”, descansando eternamente. 

Fatigado 

1. 

Há quase dois mil anos, o Messias, 
Por quem ansiosamente se esperava, 
Mudou a face ao mundo nesses dias, 
Com as Santas doutrinas que prègava. 

Cumpriram-se as palavras de Isaías, 
Que a Santa Escritura propagava; 
Jesus descontentou tribos judias, 
E Sua Lei a elas  destinava. 

Por seus compatriotas condenado, 
Jesus viu  premiados desta sorte 
Seus actos. Mundo tão desconsertado… 

Em proveito do rico e do mais forte! 
Para que foi Jesus crucificado, 
Se continua o erro, luto e morte? 

Meditabundo 

3.(b) - Registo paralelo 

Não há lugar na Terra para o pobre, 
Despreza-se o labor do operário! 
Negando a quem trabalha o seu salário, 
Em proveito do rico, forte e nobre! 

Justiça social que o mal encobre, 
Só tendo real valor o usurário! 
Milhões gastam do público erário, 
Sem que p’ra os miseráveis nada sobre! 

E neste vale de lágrimas penar 
Forçoso é ao pobre, tristemente, 
Por isso se pergunta, a soluçar, 

Dia-a-dia: Eu sou, ou não sou gente? 
E vale ou não a pena trabalhar? 
Se não, morrer … mas nunca lentamente! 
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 “CONTRASTES” 

Adoro-Vos, meu Deus, em Vossa grandeza, 
Em Vossa imensurável Omnipotência! 
Quer Vos chamem Luz, Destino, Natureza, 
Arquitecto Supremo, ou Providência, 
Ishavara, Logos, Eu Universal, 
Verdade é que sois Criador genial!! 

Sei que todas as leis por Vós concebidas 
Têm por fim a humana felicidade, 
Quando por nós sejam bem compreendidas. 
Mas como gozarão de tranquilidade 
Os míseros mortais, vermes pequeninos, 
Que ousam alterar os planos divinos? 

O homem, com orgulho desmesurado, 
Pretende ultrapassar o Deus Criador, 
Mas é constantemente desenganado 
Pela nula ciência do seu valor. 
Contrastes perturbam sua inteligência 
Ao ir desvendar-lhes a proveniência. 

Caminham lado a lado prazer e luto, 
O mesmo Deus está na paz e na guerra, 
O sábio, em comum, vive com o bruto, 
Ricos e poderosos mandam  na Terra, 
Desviando as atenções do fraco e pobre. 
P’ra uns, ouro aos montões… outros, nem um cobre. 

Em nome de Jesus se luta, se mata, 
Forte incompreensão do quinto preceito! 
De tal modo será que a Fé se dilata, 
Dando lições de amor com ódio no peito? 
Errada concepção do Santo Evangelho, 
Que devia ser p’ra nós brilhante espelho! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofre a Humanidade tão intensa dor, 
Numa luta permanente com o Destino, 
Por não acreditar nas provas de amor 
Que, no Calvário, nos deu Cristo Divino! 
Tais dúvidas cruéis e aniquiladoras, 
A pó reduzirão crenças redentoras! 

Morrem presentemente homens aos milhões, 
Em lenta agonia, por falta de Pão! 
Como providenciam grandes Nações 
Para não escassear a alimentação? 
Géneros destroem por conveniência, 
Enquanto os povos vivem na indigência. 

E os Círculos menores ou paralelos, 
Que dividem a Terra desigualmente, 
Provam que os ideais mais nobres e mais belos 
Nos fazem padecer, incessantemente: 
É que sempre ao prazer se associa a dor, 
Tal como se confundem ódio e amor! 

E muitos em festas passam sua vida, 
Enquanto se finam outros, pouco a pouco! 
Porquê, tanta pobreza desprotegida? 
Que tristeza, viver num mundo tão louco! 
Mas existe um remédio em nossas mãos: 
Terminemos de vez com protestos vãos. 

Confiemos firmes, pois, na Providência 
Que sabiamente bem tudo destinou. 
Nós, imortais por divina descendência, 
Sejamos dignos de um Deus que nos criou. 
E por mais rude que seja este penar, 
Tudo, no Mundo, em bem  há-de acabar. 

Um Optimista 
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1. 

Vinte e cinco de Abril, data brilhante 
Na história do povo escravizado, 
Liberto do tirânico reinado 
Do fascismo opressor e repugnante! 

Aurora luminosa e radiante, 
Augúrio dum futuro tão sonhado 
Em Portugal inteiro, agrilhoado 
Por um “Estado Novo” degradante! 

A luta continuai, Forças Armadas, 
Em proveito dum país tão oprimido! 
Afrontareis perigos e ciladas 

Mas colhereis o fruto apetecido! 
Se todos caminharmos de mãos dadas, 
Jamais será vencido o Povo Unido! 

2. 
Quebraram-se as algemas do Fascismo 
Que o povo português escravizavam! 
Os “amigos dos pobres” se chamavam 
Com um descaradíssimo cinismo! 

Receando o papão do Comunismo, 
Nos grandes monopólios se firmavam. 
Quantos crimes as famílias enlutavam 
Em práticas de puro vandalismo! 

Dominados já foram “Canibais”, 
Que durante meio século sangraram 
Milhares de patrícios seus iguais! 

Se os Jovens Capitães nos libertaram, 
Ajudemo-los, crentes nos ideais, 
De uma democracia que sonharam! 

3. 
Em uníssono grita “LIBERDADE” 
O povo português tão oprimido 
Por facínoras, chefes de um partido, 
Só famosos, na sua crueldade, 

P’la hipócrita e falsa caridade! 
O poder económico falido, 
O povo ferozmente perseguido, 
Torturas sem a mínima piedade; 

Guerras coloniais tão prolongadas, 
Milhares de criaturas mutiladas 
Foi o triste legado do Fascismo! 

Perante situação tão catastrófica 
Ainda poderá parecer caótica 
A vitória irreal do Comunismo?! 

 



 292 

DD OO II SS   PP OO EE MM AA SS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A N G U S T I O S A  D Ú V I D A   

Amo-Vos, meu Deus, mais que tudo no Mundo 
Como preconizam os Livros Sagrados; 
Mas, ao pretender conhecer-vos a fundo, 
Todos os meus cálculos saem errados! 

Eu creio em Vós, Arquitecto Sublime, 
Mas comprovar posso a vossa existência? 
Acaso, porém, se comete algum crime, 
Tentando encontrar-Vos à luz da ciência? 

Porque no mistério reside a Criação 
Do maravilhoso universo infinito? 
Porque tanta lenda, tanta concepção, 
Igualmente afligem tolo e erudito? 

Triliões de sóis no espaço habitam, 
Evidente prova de quem os criou; 
Porque tantos néscios clamam e gritam 
Contra o dino ser, que tal obra traçou? 

Porque nem dos factos a clara evidência 
Consegue lançar nos espíritos luz? 
Como designar a sábia Providência 
Que tão firmemente as estrelas conduz? 

Quanto mais os sábios avançam na ciência, 
Descobrindo mundos sem nada criar, 
Melhor testemunham sua nula valência, 
Em face do Deus que pretendem negar! 

Andam lado a lado o prazer e o luto, 
A par caminhando a paz e a guerra! 
O sábio isola-se do simples bruto, 
Enquanto os tiranos dominam a Terra! 

Em nome de Deus se luta e se mata, 
Flagrante contraste do quinto preceito; 
Será deste modo que a Fé se dilata, 
Lições de amor dando, com ódio no peito? 

A humanidade sofre cruel dor, 
Em desigual luta com o seu destino, 
Porque põe em dúvida as provas de amor, 
Que deu no Calvário o Cristo divino! 

Actualmente morrem homens aos milhões, 
Em lenta agonia, por não terem pão! 
Que medidas tomam as grandes nações 
Para que não falte a alimentação? 

Apodrecem géneros por conveniência, 
Para se manter o mundial mercado; 
Mergulham o povo em negra indigência, 
Morrendo de fome,  sendo escravizado! 

Muitos, em festejos, passam toda a vida; 
Muitos mais se finam a pouco e pouco! 
Porque é a pobreza tão desprotegida? 
Quão triste é viver neste mundo tão louco! 

Não se preocupam com a humanidade, 
Propagam suas deletérias doutrinas; 
Querendo provar onde está a verdade, 
Em dúvida põem Obras, Leis Divinas! 

Lembremo-nos, pois, da nossa pequenez! 
Aceitemos, por isso, O Deus, Criador! 
A obra grandiosa que só Ele fez, 
Atesta aos mortais que de tudo é SENHOR! 
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PP AA RR AA DD OO XX OO SS   

Sendo certo o conceito dos cristãos, 
Que Deus a todos criou à sua imagem, 
É conduta imprópria de irmãos 
(Um pouco desculpável no selvagem), 
Matar conscientemente por suas mãos, 
Esquecidos da célica mensagem, 
Que amarem-se manda mutuamente, 
Em vez de se odiarem ferozmente. 

Se já dos tempos vem de Abel, Caim, 
O mal que tanto mancha as gerações, 
Se vingar-se quis Deus, tentando o fim 
Da criação com terríveis convulsões, 
Se, apesar de tudo, mesmo assim, 
Se arreiga o crime em nossos corações, 
Seremos, em verdade, responsáveis 
Por tantos barbarismos condenáveis? 

Na leitura do Velho Testamento, 
De que cristãos não podem duvidar, 
Baralha-se, confuso, o pensamento, 
No que se deverá acreditar, 
Transformando-se a crença em sofrimento, 
Porque nada se pode aprofundar! 
Quais são as conclusões a que chegamos? 
Que somos? Donde viemos? Onde vamos? 

Amor aos inimigos, é preceito 
Que Jesus ensinou; mas é seguido 
Por seus representantes? Com efeito, 
Não é pelos mortais compreendido, 
Embora se perfilhe este conceito. 
Somos de coração empedernido, 
Tão fácil é espalhar destruição, 
Justificando sempre a nossa acção! 
 

Como conciliar perseguições 
Que cristãos, uns aos outros feito têm? 
A boca adora a Deus; os corações 
Só amam as ideias que convêm! 
Arrasam-se completas povoações… 
De tais actos, que bênçãos lhes advêm? 
Jesus pede o perdão dos seus algozes… 
E que fazemos nós? Crimes atrozes! 

Jesus, quando foi preso, ordenou 
Que Pedro embainhasse a sua espada! 
Catarina de Médicis mandou, 
Por sua crença, que fosse exterminada 
A seita que, da sua, se afastou, 
Sendo tão triste data assinalada 
Por uma nacional festividade, 
Abençoada por toda a cristandade! 

Para os lugares Santos libertarem,  
Papas, nobres e reis, solicitaram 
O auxílio das nações! Atacarem 
Infiéis, seria justo? Confirmaram 
Melhor sua Fé em Deus? A Cruz alçarem 
Para a morte espalhar? Se respeitaram 
Somente conveniências materiais, 
Porque tanto falar das celestiais?! 

O autor refere-se ao massacre de 

“Saint-Barthélémy,” em 1572, 

quando fala da Seita. 
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Muitos corações portugueses vibram ainda intensamente ao recordar os trágicos acontecimentos da 
Guerra Civil Espanhola que, de 1936 a 1939, ensanguentou a Espanha, numa luta fratricida e encarniçada, que 
enlutou não só o país vizinho, como também o nosso, além da Alemanha, Itália e Rússia, porquanto o Nazismo, o 
Fascismo e o Socialismo (regimes que imperavam nos últimos três países citados), se empenhavam  nesta luta, a 
fim de experimentarem novas armas mortíferas para a futura defesa dos seus ideais que, como é óbvio, 
comungavam no mesmo “elevado amor pela humanidade”! 

Enquanto que alemães e italianos tinham fácil acesso a Espanha pelas fronteiras portuguesas, o mesmo 
não sucedia com a Rússia, pelo que era manifesta a desigualdade das forças em confronto; ainda assim, nesses três 
calamitosos anos, a guerra manteve-se indecisa, até que, franqueada a “passagem do Ebro”, a sorte das armas 
pendeu definitivamente para o “ Caudilho”, o Generalíssimo Franco. 

O meu triunfo muito ficou a dever-se à política Salazarista, que preferia combater o Comunismo além 
fronteiras, numa tentativa desesperada para evitar a sua infiltração no território nacional. 

Independentemente da livre passagem das tropas estrangeiras, Salazar ordenava ainda o regular envio de 
“voluntários à força” para as frentes de combate, acompanhados por intermináveis caravanas de autocarros e 
comboios carregados de géneros alimentícios, nos quais se ostentava orgulhosamente o dístico “sobras de 
Portugal”. Esta afrontosa ironia chocava as massas populares, na mais completa miséria, não só pela exiguidade 
dos salários, como pela absoluta carência desses mesmos géneros, tão prodigamente oferecidos aos “nuestros 
hermanos” espanhóis. 

Não é meu propósito, neste pequeno conto, descrever essa lamentável guerra que, como em todas, findou 
com terríveis retaliações, julgamentos sumários, fuzilamentos em massa, além dos milhares de mutilados – civis e 
militares – que legou à posteridade, exemplo flagrante dos processos seguidos por países eminentemente católicos, 
em teoria, mas inteiramente contrários aos evangélicos preceitos de Cristo, na prática. 

Limitar-me-ei, pois, a apresentar a história de um desses “voluntários à força”, que será textualmente 
narrada por ele. 
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V I N G A N Ç A  D U M  C O M U N I S T A   

De nome José Guedes, sou conhecido em todo o país por “Zé Guitarrista”. 
Sou natural de S. Luís, freguesia do Concelho de Odemira, no Baixo Alentejo. 
Sétimo filho de pobres trabalhadores rurais, nasci em 7 de Fevereiro de 1913. 

O meu doloroso calvário cedo principiou, pois aos dezoito meses fui contagiado por uma epidemia de 
varíola que grassava nas redondezas; por um mero acaso não fiquei cego, dada a completa falta de assistência 
médica. 

Como a nossa casa era muito pequena, eu e mais quatro irmãos, dormíamos num palheiro 164 durante o 
Inverno e na eira, assim que o tempo começava a ser benigno. 

Quando tinha três anos e meio, miraculosamente me salvaram de morrer queimado no incêndio duma 
meda de trigo, devido a fogo propositadamente posto por vizinhos, graças a velha rixa com os proprietários da 
herdade, de que meus Pais eram feitores e compadres. 

Com a perda de tanto trigo, meus Pais ficaram em situação deveras aflitiva. 
Meu Padrinho, o Comendador Vitorino Silvita, desgostoso com vingança tão mesquinha e de tão funestas 

consequências, retirou-se para Beja, tomando-me à sua guarda e desobrigando meus Pais do pagamento de futuras 
rendas. 

Após a primeira GRANDE GUERRA, como é  sabido, o flagelo da gripe pneumónica assolou toda 
a Europa e, só num ano, ceifou mais vidas que nos quatro anos dessa horrorosa conflagração. Meus Pais, 
meus Irmãos e quase todos os meus parentes, desapareceram do número dos vivos. 

Os funerais contavam-se às centenas por dia, nem havendo suficiente número de agências funerárias para 
o fabrico dos caixões necessários, indo para as valas muitos corpos sem roupa. Povoações houve, em que os 
mortos ficaram insepultados durante vários dias, tendo que proceder-se à sua cremação. 

Meu Padrinho não teve dificuldade em me internar na Casa Pia de Lisboa, onde não chegariam 
ecos da tragédia que me enlutara para sempre. 

Em 1926, como prémio de exame do 2º Ano Comercial, fui gozar férias a Beja, mas antes não tivesse 
ido! 

Apaixonei-me perdidamente por Lubélia, a encantadora filha do meu Padrinho, que logo me cativou por 
sua invulgar beleza, por sua voz angélica e, sobretudo, pela extrema amabilidade do seu fino trato. 

Mas eu provinha da classe social mais escravizada e recalcada; como permitir tão alto voo à minha 
imaginação idealista? O amor puro não admite desigualdades sociais e olvida todos os preconceitos! 

Dedicava grande afeição a meu Padrinho e, por isso mesmo, desejaria poupar-lhe o desgosto que 
naturalmente sentiria por tão louca inclinação, mas nem o reconhecimento do que lhe devia, conseguia moderar a 
veemência dos meus sentimentos. 

As férias terminaram e regressei aos meus estudos, radicalmente transformado. O tempo consagrado ao 
recreio, era por mim aproveitado no estudo. Aos colegas que me interrogavam sobre tão insólita mudança de 
hábitos, contava a tragédia da minha vida, de que só então fora informado. 

Falava-se ainda no “Movimento de 28 de Maio” que, sob o comando do General Gomes da Costa, tivera 
o seu início em Braga e fizera render Lisboa  sem que se tivesse disparado um único tiro. Pusera-se fim a uma 
democracia parlamentar inútil, em que inúmeros partidos lutavam inglória e esterilmente pela prevalência dos seus 
objectivos, vazios de todo o bom senso. Mas se, como general, Gomes da Costa era uma prestigiosa figura, não se 
podia dizer o mesmo no campo político, o que alarmava os democratas convictos. 

Meu Padrinho pusera grandes capitais ao serviço da reacção, 165 porque considerava Lenine como um 
segundo Cristo e propagava desassombradamente os seus ideais, firmado no facto de os Padres fazerem idênticas 
afirmações nos sermões. Nessas condições, a palavra tinha o mesmo valor, entre o clero ou entre os leigos. 

Dispondo seus negócios por forma a não serem afectados na sua ausência, que disse ser longa, o 
Comendador Silvita partiu para Lisboa. Foi ele o porta-voz dos altos comandos entre Lisboa e Porto e, quando 

 
164 Divisão de madeira para arrecadar palha   

(NOTA DO AUTOR DO CONTO) 
165Actualmente, reacção e reaccionário são expressões directamente conotadas com actividades de partidos ou pessoas, 

individualmente falando, posicionadas na direita do espectro político. Todavia, considerando o significado literal do termo –

acção que se opõe a uma acção”, o seu significado, como tudo ou quase tudo, é relativo e, por isso, o autor faz alinhar o 

"Comendador Silvita" com a reacção e identifica como reaccionários os democratas que tentaram "agir contra a acção" 

desenvolvida por Gomes da Costa e seus seguidores. 

O autor estabelece ainda um paralelo entre o leninismo e o cristianismo, pois, na essência, ambos defenderiam a dignidade, 

a igualdade, a justiça social e uma equitativa divisão de riqueza. A diferença radica nos meios para atingir tais fins. 

(NOTA DO DR. HENRIQUE DE PORTUGAL, LICENCIADO EM HISTÓRIA) 
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tudo indicava um retumbante triunfo dos reaccionários, foi dada a ordem de fogo, no dia 7 de Fevereiro. Porém, na 
Cidade Invicta surgiram mal-entendidos e a revolução limitou-se a Lisboa. Depois de sangrenta luta, os revoltosos 
depuseram as armas. 

Gravemente ferido, meu Padrinho foi hospitalizado sob prisão. O desgosto sofrido pelo trágico remate do 
seu sonho, ocasionou-lhe a morte em poucos dias. 

Pacificada Lisboa por uma violenta repressão, os portuenses entraram em acção. Era já tarde. 
Convergiram sobre o Porto todas as forças governamentais já libertadas de preocupações e a insurreição foi 
debelada em breve tempo. 

__________________________________________________ 

Quando um dos Vigilantes (carrasco dos alunos), me anunciou a morte de meu Padrinho, fê-lo com tom 
tão escarninho e de tal modo ofensivo para a minha dignidade, apenas por ser afilhado de um reaccionário, que o 
esbofeteei. Como era de prever, ele quis reagir brutalmente; mas, num acesso de furor nunca visto em mim, filei-o 
pelo pescoço e tê-lo-ia estrangulado, se não acudissem imediatamente em seu socorro. 

Comunicado o caso ao Provedor, a ordem de expulsão não tardou e, munido dum bilhete de passagem 
para Beja , nesse mesmo dia, abandonei a Instituição para sempre. 

A viagem foi demasiadamente longa, por ser feita num incómodo comboio, misto de mercadorias e 
passageiros, com paragem insuportável em quase todas as estações do percurso. 

Privado de dinheiro, de agasalho e de farnel, passaria perto de vinte horas muito dolorosamente se, logo 
no Lavradio, uma senhora minha conhecida, não viesse sentar-se junto de mim. 

Era a Tia Inácia, como todos lhe chamavam, dona duma pensão, situada frente ao mercado de Beja. 
Fez-me uma grande “festa”,166 perguntou se já voltava de férias e, antes que lhe respondesse, cobriu-me 

cuidadosamente com uma grande e felpuda manta e, sabendo que deveria  ter apetite, obrigou--me a comer do 
basto fornecimento que sempre a acompanhava nas suas constantes viagens. 

Contei-lhe o que se tinha passado e ela, por sua vez, pôs-me ao corrente do que ultimamente havia 
sucedido em Beja. 

Fiquei a saber que os bens de meu Padrinho haviam sido confiscados, que minha Madrinha se suicidara 
depois de ter deixado Lubélia no Monte Gordo, pequena herdade que, havia anos, se registara nas Finanças, em seu 
nome, ao cuidado dos Feitores. 

Nessas condições, a tia Inácia propôs-me que ficasse em sua casa até se resolver o que conviria fazer em 
meu favor, generosa oferta que eu não podia recusar … 

Só em Beja comecei a pensar seriamente na minha situação. Meu primeiro pensamento foi para Lubélia. 
Como voltar a vê-la e a falar-lhe? 

Desabafei minhas mágoas com a tia Inácia, certo de que ela me aconselharia da melhor maneira, mas 
fiquei muito decepcionado, ao ouvir sua opinião: 

_ O menino, já se vê, _ começou ela _ tem mais instrução do que eu, que só percebo de cozinha; no 
entanto, não admira a sua falta de prática de vida, pois só agora se veio embora do Colégio, sem mesmo o terem 
deixado terminar o curso. Como quer já começar a fazer projectos de casamento, se ainda é tão novinho (mas 
bem criado, benza-o Deus), se nada tem de seu, se não é capaz para trabalhos do campo e nem ao menos pode ter 
ideias de futuro? Lembre-se que a “Belinha” agora precisa de ser amparada por quem saiba cuidar-lhe da 
herdadezita. Não se esqueça, menino, não é só de amor que se vive! 

Deu-me uma palmadinha na cara e lá foi à sua vida. 
Infelizmente para mim, era a voz da experiência que falava por sua boca, mas não podia conformar-me 

com tais razões e saí, envergonhado com a minha impotência, mas decidindo persistir nos meus planos. Agradeci à 
tia Inácia tão bondoso tratamento e disse-lhe que iria naquele mesmo instante para Monte Gordo, que ficava 
bastante longe e urgia chegar de dia. 

Deu-me mais alguns conselhos e indicou-me o caminho mais curto para Monte Gordo, já na freguesia de 
S. Matias. 

Caminhando apressadamente, tanto quanto mo permitia o alcantilado do atalho que segui para encurtar 
distâncias, acabei por me desorientar. Por felicidade, ao chegar a uma encruzilhada de quatro caminhos, encontrei 
um grupo de trabalhadores, um dos quais me disse: 

_ Monte Gordo é já ali. Vê aquele cerro além? É mesmo lá em baixo. Siga sempre as curvas da estrada, 
que irá lá direitinho. 

Claro que o “ já ali”,  à boa maneira alentejana, ainda demorou duas horas a andar. 
Um alentado cão de guarda saiu-me ao caminho, latindo  furiosamente; porém, ao reconhecer-me, 

lambeu-me as mãos e, dando saltos de alegria, correu a anunciar a minha chegada. 

 
166 No Alentejo “festa” é tratar muito bem. 
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Manuel Valério, o feitor e sua mulher, Angelina, vendo o miserável estado dos meus sapatos, nada 
próprios para tal género de caminhos, persignaram-se, enquanto eu os cumprimentava segundo o velho hábito 
alentejano: 

– Esteja com Deus, Senhor Manuel! Esteja com Deus, Senhora Angelina!  

Eles responderam-me ao mesmo tempo, dizendo: 

– Venha com Deus o nosso menino!: 

Ainda não recobrada da sua surpresa, a Senhora Angelina foi buscar um alguidar cheio de água, dizendo-
me 

– Lave já os seus pezinhos, menino, que devem doer-lhe muito! 

O Senhor Manuel exclamou: 

– Basta que sim, menino! O que se passa? Vem de férias outra vez, ou é para ficar no sítio? 

Contei rapidamente o que me sucedera, mas era visível o meu nervosismo, pois olhava constantemente 
para a porta. 

A Senhora Angelina, percebendo a minha inquietação, tranquilizou-me: 

– A Belinha deve estar a chegar. Foi com o Aníbal à lenha. 

Mal acabara de dar esta informação, Lubélia e Aníbal apareceram, ajojados sob o peso de feixes de lenha, 
que deixaram cair a alguns metros da porta. 

Aníbal, muito meu amigo, ao ver-me, saltou de contente e abraçou-me com mostras de verdadeiro 
entusiasmo: 

– Isto por aqui está muito mau. Andam todos mais tristes que a tristeza! Ainda bem que o menino veio! 

– Infelizmente, respondi, também não há em mim motivo para estar alegre, por tudo me correr mal! 

Lubélia, baixando os olhos, fez-me um ligeiro cumprimento, ao qual eu respondi bastante 
atarantadamente. 

– Vamos à ceia, que bem a merecemos – disse o feitor. 

O casal e Aníbal, comeram no mesmo tacho, enquanto que, por delicadeza, serviram sopas de tomate em 
tigelas, para mim e para Lubélia. As sopas estavam deliciosas e o meu apetite era devorador. Depois da refeição, a 
conversa, como habitualmente, recaiu sobre o triste fim dos patrões.  

Lubélia, não desejando participar nessa desagradável troca de impressões, levantou-se com ligeireza, 
dizendo que ia partir lenha. Como que impelido por uma mola, levantei-me imediatamente, oferecendo-me para 
ajudá-la. Uma gargalhada geral acolheu o meu oferecimento. 

Lubélia sorriu, agradecendo-me. Esta galhofa desconcertou-me, mas despertou o meu amor próprio, 
beliscado por aquela inequívoca prova de incredulidade nos meus préstimos. O certo, contudo, era que Lubélia se 
desembaraçava com a maior facilidade, quebrando as pernadas delgadas sobre o joelho, recorrendo ao machado 
para as mais fortes. Por meu lado, não sabendo usar o machado, pus as mãos em sangue, pois julgava poder 
quebrar com elas as pernadas mais grossas. 

Aníbal, de um salto, rindo a bom rir, tomou o meu lugar, dizendo: 

– Isto não é serviço de menino de livros! 

Acabei igualmente por me rir da minha falta de jeito. Mas o mais engraçado, foi quando pegaram em 
forquilhas para deitar a lenha no forno! Quis fazer o mesmo, mas a lenha caía desastradamente no chão. Provara, à 
evidência, que não era talhado para tal espécie de trabalho. 

A Senhora Angelina tinha ainda três alqueires de “amassadura” para o forno, pão que devia chegar para 
uma semana. 

Eu e Aníbal deitámo-nos no celeiro, num catre de ferro. Ia começar a adormecer, quando ouvi um ruído 
estranho. 

– O que é isto, Aníbal? – perguntei, intrigado. 

– Não se assuste, menino, respondeu Aníbal, são os ratos que não fazem cerimónia e passam por cima de 
nós, para irem às sacas comer trigo. 

Conformei-me com a resposta e, como estava exausto, adormeci num ápice. 
Quando acordei, já o Sol ia alto e Aníbal já se tinha levantado há muito. Ergui-me rapidamente, como se 

tentasse recuperar o tempo perdido. Quando entrei em casa, Lubélia estava a “ogá-la”.167 Cumprimentámo-nos e 
ela apressou-se a dar-me uma tigela de açorda de alho, que estava na lareira, perto do lume, para se conservar 
quentinha. 

 
167Deve dizer-se aguá-la. Espalhar, com a mão, água por toda a casa. Refresca-a.  
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Quis aproveitar esta excepcional oportunidade para lhe esclarecer o infinito amor que lhe consagrava, 
mas a voz embargava-se-me na garganta e mal consegui articular algumas palavras sem sentido. Compreendendo a 
minha intenção, Lubélia disse-me francamente: 

– Enquanto os feitores precisarem de mim, não pensarei em casar; não se esqueça, menino, que sou uma 
camponesa e, como tal, educada para gerir os negócios que, por fatalidade, faliram com a morte de meu Pai. Que 
sabe da vida? Estimo-o muito, mas é ainda muito novinho para pensamentos dessa natureza. 

Pegando num tacho com o almoço para os feitores e para Aníbal, despediu-se e seguiu para o local de 
trabalho. 

Aniquilado, conservei-me imóvel por muito tempo. 
A tia Inácia tivera toda a razão nas suas considerações, que eu teimara em não atender nem seguir. 
Finalmente, saí do torpor em que me encontrava e escrevi um bilhete em que agradecia a hospitalidade e 

apresentava as minhas despedidas. Apenas Lubélia percebeu a razão desta atitude. 
Voltando a Beja, à pensão da tia Inácia, ainda muito excitado, contei-lhe o sucedido. 

– Dê muitas graças a Deus, menino, disse ela, por ter dado com a Belinha, que é uma menina de se lhe 
tirar o chapéu! Se se passasse o seu caso em outro meio, com alguma rapariga do tipo levantado de que muitas 
conheço, o menino ficava desgraçadinho de todo, porque lá bonito, o menino é; mas não pense mais nisso e 
agora, o que mais interessa, é arranjar-lhe ocupação. 

Em seguida, indicou-me a casa de jantar, dizendo-me que deveria primeiramente recuperar forças e 
depois falar. 

Sentei-me junto de um Guitarrista Cego que, enquanto duas dúzias de comensais aguardavam o jantar, ia 
tocando vários fados, cantando, com voz sonora, glosas recheadas de ideias comunistas. Terminada a sua actuação, 
a assistência aplaudiu entusiasticamente o fadista, o senhor Silva, muito conhecido em todo o país, pois podia 
gabar-se de conhecer todas as importantes feiras, os principais mercados e as vendas 168  mais bem afreguesadas. 

Enquanto dava ordens para servir a clientela, a tia Inácia ia-se informando sobre a facilidade ou 
dificuldade em arranjar um trabalho para o seu menino. 

O senhor Silva, pousando a guitarra, disse: 

– Ó ti Inácia, por mim, se ele quisesse andar comigo… Ao ouvir estas palavras de esperança, não me 
contive que não dissesse: 

– Ora se quero! Na Casa Pia tocava guitarra. 

O senhor Silva, explicando-me que teria de vender folhetos, passou-me, devagar, a guitarra para as mãos, 
como se fora uma jóia de raro valor. 

Como se tratava da minha primeira apresentação em público, embora perante um pequeno auditório, 
senti-me um pouco nervoso de princípio, mas dominei-me e executei umas complicadas variações do Armandinho, 
um dos mais destacados guitarristas da época. 

A avaliar pela estrondosa salva de palmas quando terminei, a minha primeira e inesperada audição, foi 
positiva. 

A tia Inácia enxugando as lágrimas com a ponta do avental, exclamou:  

– Mas foi uma maravilha, menino! 

O senhor Silva esfregava as mãos de satisfeito, dizendo: 

– Lá assim, não toco eu! O menino, se quiser, tem um futuro garantido. Se hei-de andar acompanhado 
por uns matulões que me roubam… está feito! A ti Inácia é minha fiadora! 

– E do menino também, respondeu ela, sentindo-se feliz. 

Nessa mesma noite, percorrendo todas as barracas da feira, extraordinariamente concorrida, fizemos lauta 
colheita, graças, não só à venda de folhetos alusivos ao 7 de Fevereiro, como às canções revolucionárias, muito da 
simpatia popular, que o senhor Silva cantava com entusiasmo e que, quando ele se cansou, eu também cantei. 

– Francamente, meu amigo, disse-me o patrão, nunca tal lucro tive em toda a minha vida! A estreia foi 
magnífica! 

Assim decorreu minha vida durante cinco anos e meio, acompanhando o senhor Silva a todos os recantos 
de Portugal, até que ele se recolheu ao lar, muito cansado e doente, dando-me a guitarra, o melhor talismã que 
podia oferecer-me. 

Mendigando, através da Música, eu enriquecera o suficiente para não ter preocupações com o futuro e, 
com obediência aos conselhos do meu patrão e amigo, depositava, em cada terra, as economias que amealhava, o 
que resultou em pleno, como depois se verificou. 

 
168 Tabernas, onde se vendem refeições e artigos de mercearia. Também nalgumas se jogava a batota. 
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Aproveitei a ocasião para visitar Monte Gordo, de cujos moradores não mais soubera. Lá me ficara alma 
e coração, pois a imagem de Lubélia jamais se apagara da minha memória. 

O negócio da tia Inácia prosperava e, todas as vezes que ia à feira de Beja, era o seu mais dedicado 
cliente. Desta vez, a visita tinha outra razão. Logo que me viu, a boa senhora desfez-se em amabilidades, mas a 
explosão de alegria tão sincera, repentinamente, deu lugar a uma expressão de profundo pesar. 

Ao interrogá-la com o olhar, convidou-me para a mesa e falou assim: 

– Vindo só e em altura que não há feira, calculo que vem de passagem para Monte Gordo. Fez bem 
passar cá primeiro. Parece que a maldição caiu em toda aquela boa gente! 

Assim que o menino saiu daqui, os feitores adoeceram e, receando que a morte os levasse e a Belinha 
ficasse sozinha, como conheciam a inclinação do filho por ela, tentaram convencê-la a casar-se e, por mais que ela 
dissesse que não poderia amar Aníbal, acabou por ceder e o casamento fez-se há já dois anos. No próprio dia da 
boda, Aníbal desapareceu e foi voz corrente que se deu à bebida e ao jogo, creio que por saber que a Belinha 
casara apenas para agradar aos pais e não por gostar dele. 

A pobrezinha de Deus acabou por ficar mais desamparada ainda. Os feitores morreram de desgosto; o 
filho, na tropa, foi mobilizado para o Funchal, devido à Revolução da farinha.169 Quando voltou, foi para a polícia 
política, depois de ter vindo a Monte Gordo hipotecar a pequena herdade. Nem a doença da mulher o deteve, 
alegando ter os seus compromissos… 

– Não diga mais, tia Inácia, interrompi, vou para lá. 

Sem escutar mais, de um salto pus-me na rua e apanhei, por sorte um táxi que passava. 
Logo à entrada de Monte Gordo se notava o abandono e a desolação. Os terrenos de cultivo, estavam 

agora obstruídos por matagal serrado. 
Cheguei a casa. Lubélia estava sentada num alto cepo de cortiça, apanhando um pouco de sol. Vendo-me, 

levantou-se lentamente, esboçou um ar de fugaz alegria, fixando-me com um ar em que transparecia profunda 
tristeza. 

Fitei-a, estupefacto. Os seus traços fisionómicos denunciavam ainda uma beleza invulgar, mas o corpo 
semelhava um esqueleto, saído do túmulo. 

Uma exclamação de incontida dor me saiu dos lábios, murmurando imperceptivelmente: 

– Como está doente! 

Depois, procurando animar-me, disse-lhe: 

– Lubélia, sei tudo! A partir de hoje, nada lhe faltará! Pagarei a hipoteca e chamarei imediatamente um 
bom médico para a ver! 

– Menino, disse ela, muito comovida: Deus trouxe-o no último momento! Nada há já a fazer! Agora, que 
voltei a vê-lo, cumpre-me pedir a bênção da morte e a sua felicidade, certa de que Deus me ouvirá! 

Um violento acesso de tosse, seguido de uma hemoptise abundante, acabou por asfixiá-la, perante a 
minha impotência em socorrê-la! 

Tomei-a nos braços, para tentar reanimá-la, mas a sua vida extinguia-se! Era espantosamente serena a sua 
expressão! Parecia dizer-me: 

– Sou finalmente feliz! 

Abraçado àquele corpo inerte, que só por morte era agora meu, conservei-me longas horas. 
Saí deste alheamento, quando, nos meus ombros pousaram as mãos da tia Inácia! Espelhava-se-lhe no 

rosto o sofrimento que lhe ia na alma! 
A boa senhora, como que adivinhando o que ia dar-se, dispusera tudo na pensão e decidira partir para a 

herdade. 
Eu, sem dizer palavra, saí para cumprir tão dolorosa missão. Quando voltei, a tia Inácia já tinha vestido a 

Belinha, arranjara uma linda coroa de flores e acendera velas. 
Fomos os únicos assistentes à vela e ao modestíssimo funeral. 
Como teria evitado este desfecho, se ali tivesse vindo dois anos antes! 
Escrevi a Aníbal, contando-lhe o sucedido e exortando-o a modificar a sua conduta, para expiar, de 

algum modo, o mal que fizera. 

________________________________________________ 

 
169 Com efeito, pela Primavera de 1931, os madeirenses insurgiram-se contra o monopólio das farinhas e, sabendo que 

igualmente se projectavam movimentos em Lisboa e Porto, a imprensa e a rádio espalharam falsos boatos, dizendo-se que a 

revolta do Funchal tinha por objectivo a conquista da independência, proclamando-se como “República da Atlântida”, 

presidida pelo General Sousa Dias. 
(NOTA DO AUTOR DO CONTO) 
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Mais do que nunca, por toda a parte fazia larga distribuição do Jornal “Avante”, do programa da “Frente 
Nacional Popular” e de folhetos de “propaganda subversiva”, como então se dizia, nos quais vinham referências ao 
malogrado “movimento de 26 de Agosto de 1932” que, em poucas horas, originou terrível repressão, após 
sangrenta luta. 

A minha boa estrela protegeu-me nessa ocasião, mas abandonou-me em Setembro de 1936, quando da 
“Revolta da Marinha”, mal iniciada e pior concluída, deixando-se que cerca de cem marinheiros morressem 
afogados, sem que se esboçasse o mínimo gesto para tentar salvá-los e deportando os outros para o Tarrafal. 

Aníbal estendera uma vasta rede de agentes seus, para a minha captura, até que me localizaram e me 
hospedaram no “Paraíso” da Rua António Maria Cardoso. 

É por demais conhecido o “delicado” tratamento dispensado aos que caíam sob a alçada da polícia 
política, para que me refira a isso. Limito-me, pois, a dizer que o “meu amigo” Aníbal foi o meu carrasco. 

O seu primeiro acto consistiu em subir as cordas da guitarra até se partirem na minha cara. Eu dizia-lhe 
tristemente: 

_ Fazes gemer as cordas da minha guitarra, como foste a causa dos gemidos de Lubélia! 

Desesperado, nada dizendo, Aníbal partiu a guitarra nas minhas costas, espalhando-se os fragmentos pela 
cela. Com ar de desafio, disse-lhe: 

_ Oiço a terra a cair sobre o caixão de Lubélia! 

_ Não te calarás, maldito?, rugiu ele, dando-me furiosos murros na boca, donde os dentes fugiram e eu 
perdi os sentidos. 

Mal nutrido, mas bem torturado, depois de percorrer várias prisões durante dois anos, e, apesar de me 
saberem refractário, incorporaram-me num regimento de “voluntários à força”, para alimentar a guerra civil de 
Espanha, que ia já no seu terceiro ano. 

O Capitão Jorge Botelho Moniz, era o nosso Comandante e, sabendo que o tinham presenteado com duas 
dezenas de soldados que nunca tinham pegado em armas, mobilizou-os para os serviços de rancho e limpeza. 

Graças à mentirosa propaganda franquista de Rádio Clube Português, espalhou-se confusão e indecisão 
entre os defensores da liberdade, que capitularam pouco depois da derrota do Ebro. 

Os falangistas, esquecendo tudo o que deviam a Portugal, queriam só parar em Lisboa, ostentando 
cartazes em que se lia “Agora ou nunca”. 

Antigos emigrantes que se refugiavam em Portugal para escapar aos horrores da guerra, eram acusados 
de comunistas, arrancados aos braços dos familiares e levados à força para praças de touros espanholas, onde eram 
imediatamente fuzilados, como vi em Badajoz. 

Desertei e consegui acolher a França, onde me conservei até às sete horas da manhã do glorioso 25 de 
Abril, quando um comunicado do “Posto de Comando”, instalado em Rádio Clube Português, anunciava ao mundo 
assombrado, a queda do regime fascista! 

A imagem de Lubélia, que me acompanhara por toda a parte, amparando-me e encorajando-me em meio 
das minhas tribulações, impunha-me o dever de visitar o local onde ela padecera e, em lenta agonia, se finara em 
meus braços! 

Como estavam encerrados os aeroportos nacionais, fiz escala em Madrid, tomando a direcção de Sevilha, 
em comboio. Conseguindo dificilmente um táxi, parti para Monte Gordo, onde cheguei por volta do meio-dia de 
26. 

A casa estava em ruínas e não se via viva alma na herdade, de todo abandonada! Dirigi-me ao Cemitério. 
Lá estava a Cruz que eu colocara sobre a campa de Lubélia, envolta em flores, denunciando a visita de alguém! 

Ajoelhei-me devotamente sobre a campa, ficando estático durante horas, rezando com todo o fervor, não 
sei se a Deus, se a Lubélia! De súbito, a minha mística contemplação foi interrompida pelo soluçar de alguém que, 
sem o notar, se ajoelhara a meu lado. 

_ Mas … é Aníbal !, exclamei, levantando-me surpreendido. 

_ Sim, menino, sou eu!, respondeu, levantando-se também. 

Abraçámo-nos demoradamente, tempo suficiente para verificarmos que não havia rancor nas duas almas 
que sentidamente choravam por quem repousava  sob aquela campa! 

_ Há nove anos que, disse Aníbal, dia a dia, aqui venho depor flores e implorar de Lubélia o perdão dos 
meus crimes. À vida me tem prendido o anseio de voltar a encontrá-lo, Zé, porque não podia morrer feliz, quando 
tanto me pesava na consciência, o remorso do mal que lhe fiz e de que desejava ser perdoado! 

_ Pobre amigo, respondi, como poderia não te perdoar, se Deus e Lubélia já te perdoaram? Mas não 
penses agora na morte. 

Penitencia-te, espalhando o bem, proporcionalmente ao mal que fizeste. Há muitos de entre as tuas 
vítimas que não poderás encontrar neste mundo, mas que te perdoarão se, compensando o mal feito, praticares 
acções que te reabilitem. O momento é oportuno para o tentares. 
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Saímos dali e fomos jantar a Beja, à pensão da tia Inácia, simpática velhinha de 87 anos que, ao 
reconhecer-me, queria deixar a cadeira de rodas, que a paralisia lhe obrigava a usar. 

Ali combinámos um plano de operações, que Aníbal tem seguido escrupulosamente, esforçando--se, 
nestes seis meses, por fazer  aos outros o que desejaria que lhe fizessem. 

A minha fortuna, depositada nos Bancos do país, vai-se levantando gradualmente, para cooperar, com a 
ajuda de Aníbal, na campanha “Pelo Pão, Independência e Liberdade” do povo português. 

F I M  

Joaquim Guerrinha 

L a u r e a d o  c o m  o  3 º  P R É M I O  
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CC OO NN CC LL UU SS ÃÃ OO   

“UMA LUZ NA HISTÓRIA” é um projecto amplo que procurou dar de JOAQUIM GUERRINHA a 
perspectiva do Homem total, isto é, a sua Vida e a sua Obra nas várias direcções em que caminhou. Projecto este 
que, não foi por acaso, se fez esperar vinte e sete anos para ser concebido e mais um para chegar às mãos de 
quantos o conheceram e o amaram. 

Este facto, tem para mim um significado muito especial. Compreendo cada dia melhor que a Lei que rege 
o Universo e lhe dá equilíbrio, me preparou primeiro para que eu pudesse “tocar” com subtileza nesses diferentes 
patamares que a vida de meu Pai atingiu. 

Por isso, este trabalho não chegou tarde nem cedo! Chegou no momento próprio! 
Tal como referi na NOTA PRÉVIA, das QUATRO PARTES que compõem este livro, é a primeira delas 

que retrata a sua vida, numa permanente interligação com a sua obra. Se, na realidade os testemunhos de familiares 
e amigos foram fundamentais para reencontrar aquele fio condutor que associou factos e registou momentos, a 
verdade é que a mais substancial informação escrita com que fundamentei este trabalho, a colhi, dispersa, de entre 
os documentos de meu Pai, daqueles que tinha em meu poder e dos muitos que consegui investigar. Todos eles, 
devidamente agrupados, constituem a temática das outras três partes. 

A estrutura da obra poderá ressentir-se de algum apego a uma certa orientação pedagógica que interiorizei 
toda a minha vida e que adoptei, quem sabe, por deformação profissional, recorrendo à divisão em Partes, 
Capítulos, Notas, Sequências numéricas, Gráficos… e ao preciosismo das variantes de Letras e de Itálicos mas que, 
na minha perspectiva, conferem maior inteligibilidade ao texto. 

A variedade documental que, com muita alegria, tentei inserir no livro foi um ponto de honra do qual não 
abdiquei desde o início e que, naturalmente o enriqueceu. Se, no entanto, cada página de imagens acabou por 
resultar num produto final algo concentrado, direi que a minha pretensão era apresentar todo o material que recolhi, 
no menor espaço possível, para não tornar esta edição ainda mais dispendiosa. 

“UMA LUZ NA HISTÓRIA” é uma sequência de muitas histórias de luz, eivadas de emoção e que 
reconstituí passo a passo. Para tal, tive que penetrar no mundo interior de meu Pai, desvendar-lhe os sentimentos 
mais íntimos, adivinhar-lhe as emoções, transformar em palavras os seus sonhos de toda uma vida, dissecar as 
facetas da sua personalidade, não só quando agia individualmente, como também por entre a Família mas ainda e, 
sobretudo, no meio associativo… 

Assim foi crescendo e chegou ao seu fim! Mas, se JOAQUIM GUERRINHA, tal como alguém o definiu 
“é sempre um ponto de partida…”, isto significa que “UMA LUZ NA HISTÓRIA”é, afinal, uma história 
inacabada! 

Estou consciente, apesar da divulgação deste livro junto de algumas Câmaras e Juntas de Freguesia, de 
que os seus leitores, por se tratar de uma temática muito específica, não serão muitos. Retirando um número 
respeitável de familiares e amigos, apenas o leitor ocasional, movido por alguma curiosidade, o poderá consultar. 

A este propósito, não posso deixar de registar que nenhuma Associação ligada à Deficiência Visual, nem 
tão pouco o Secretariado Nacional para a Reabilitação e Integração das Pessoas com Deficiência se interessou por 
este Projecto, assumindo um inexplicável autismo face aos meus pedidos de patrocínio o que, diga-se, em nada 
abona a favor do princípio de que toda a carta merece resposta! 

Talvez por esta postura e por outras, paralelas… no meu trabalho de desmontar tantas informações, de 
cruzar tão grande rendilhado de sentimentos, de conjugar e de confirmar factos… o meu ânimo se terá abatido 
passageiramente e cheguei mesmo a sentir, com aumentada emoção, um narcisismo exacerbado: se, a mais 
ninguém interessar este estudo que tenho vindo a fazer, serei eu o alvo único e também o depositário singular de 
todas estas memórias! 

De qualquer modo, “UMA LUZ NA HISTÓRIA”, e refiro-me à Biografia, propriamente dita, foi 
concebida para captar a atenção e o interesse do público, num tom romanceado, mas respeitando integralmente a 
verdade. Na sua essência, podem descobrir-se mesmo todos os ingredientes do Romance e uma estrutura paralela. 

Veja-se, então: é uma narração em prosa, de extensão apreciável, com permanentes abordagens espácio-
temporais; há personagens, com mais ou menos densidade psicológica, onde se gera enredo e intriga; há um espaço 
de aventura e um herói; há um fio condutor da história, há paixão e um ideal e, o que sobretudo ressalta, é aquela 
análise ao mundo interior da personagem principal. 

JOAQUIM GUERRINHA, meu Pai, Homem determinado e de opções radicais! Foi dele que herdei esse 
sentido da entrega absoluta por causas nobres e por ideais, de que não me arrependo. 

Quando partiu definitivamente, só tinha de verdadeiramente seu as memórias de toda uma vida! 
A única coisa que lhe restava, fora o que dera aos outros! 
Mas, pela espiritualidade que vivenciara toda a vida, pela transcendência dos seus pensamentos, pelas 

suas convicções esotéricas, JOAQUIM GUERRINHA era um Homem superior que não tinha medo da Morte e a 
enfrentava com serenidade, como se ela, a Irmã Morte, fora a porta aberta para a continuação da VIDA, DE UMA 
VIDA SUBLIME QUE JAMAIS TERMINA! 

DALILA DE JESUS GUERRINHA 
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PP OO SS FF ÁÁ CC II OO  

J O A Q U I M  G U E R R I N H A  

E se me lembro do Senhor Joaquim Guerrinha! 

O Senhor Joaquim Guerrinha, era assim que nós, os mais novos, o tratávamos. Era um optimista, 
exibindo na voz o entusiástico e envolvente colorido de um carácter forte, da alegria e do saber, nunca se rendendo 
aos condicionalismos e efeitos do facto de ser cego. Conheci-o na Liga de Cegos «João de Deus» em 1965, tinha eu 
dezasseis anos de idade. Durante cerca de uma dezena de anos, por diversas vezes privámos. Assisti a várias 
intervenções suas e manifestações de natureza investigacional e de cultura, orais e escritas, as suficientes para que 
eu lhe deva uma grande consideração e admiração. 

Honra-me e gratifica-me profundamente testemunhar algo do grande homem que foi Joaquim Guerrinha, 
com quem, aliás muito jovem, tive a feliz e frutífera oportunidade de partilhar a recepção de aulas nas áreas das 
então Secções de Letras e de Ciências do 5º ano, em que sempre emergiam as suas alicerçadas questões e densa 
sabedoria, pois, como já dizia Sócrates, «a sabedoria é a parte suprema da felicidade». 

Homem de férrea vontade, de indómita perseverança, mais um exemplo vivo do muito que pode 
conseguir-se com tenacidade, persistência e boa vontade; de uma enorme generosidade e saberes partilhantes, de 
enriquecimento e propalação da problemática e do associativismo tiflológicos (pois também estava ciente, como 
Helen Keller, de que «o maior problema que os cegos enfrentam é a falta de visão dos seus amigos que vêem»); 
nómada da razão e da inteligência emocional por ser capaz de se enquadrar nos surpreendentes contextos que por 
vezes o envolviam, possuidor de uma substancial utensilagem mental ao serviço de todos; batalhador inconformista 
e amante do progresso, já que «o conformismo», como sustentava John Kennedy, «é o carcereiro da liberdade e o 
inimigo do crescimento». 

Parafraseando Platão e Cícero, preferia estar em desacordo com o mundo todo a estar em contradição 
consigo mesmo, prevalecendo o testemunho da sua consciência em relação às opiniões alheias a seu respeito. Numa 
dimensão aristotélica, era dono da sua vontade e escravo da sua consciência. Preferia, como Séneca, «molestar com 
a verdade» em vez de «agradar com adulações». Dava a entender, comedidamente, que «três coisas nunca voltam 
atrás: a palavra dita, a seta lançada e a oportunidade perdida» (provérbio chinês que bem se lhe ajusta). 

Sempre que as circunstâncias anómalas ou adversas a isso o obrigavam, fazia-se ouvir num sorriso e 
humor sarcástico subtis, vituperando numa voz forte e bem timbrada, o correspondente,e tão caracteristicamente 
expressivo, número astronómico de «milhões de raios!». 

Às vezes, num aparente paradoxo, mesclava a vida (como se de repouso se tratasse e em sintonia com 
Samuel Butler), vivendo-a como a música, compondo-a de ouvido, com sensibilidade e intuição, abstraindo-se de 
determinadas normas rígidas, mergulhando num bom copo, se necessário fosse, agruras e utopias, sendo um nato 
lutador, estudioso, profissional, além de exímio pianista. Confúcio dizia que «estudar é como polir a pedra» e que o 
«espírito» se purifica «pela cultura». E Joaquim Guerrinha estudava, investigava, lia, para saber e não errar ou, pelo 
menos, errar o menos possível. «Quem não lê não quer saber, quem não quer saber quer errar» (António Vieira). 

A sua vida e aposta na consolidação dos grandes valores humanos constituiu uma espécie de missão na 
realização da tolerância, solidariedade e esperança da socialização humana e da pacificidade em torno do 
associativismo tiflológico e da dignificação das pessoas cegas. 

Já Jurgen Moltmann asseverava que «a meta da missão cristã não é simplesmente uma salvação 
individual, pessoal, nem tão-pouco espiritual; é a realização da esperança da socialização de toda a humanidade e 
da paz no mundo». Na verdade, «em cada um de nós há um segredo, uma paisagem interior com planícies 
invioláveis, vales de silêncio e paraísos secretos» (Saint-Exupéry). Joaquim Guerrinha vestia este semblante e tinha 
esta paisagem interior. 

Oriundo da planície alentejana, tocou, cantou, triunfou nas asas dos sonhos, num paradisíaco arco-íris 
adejante em mares e terras «invioláveis», numa profícua ponte de Lisboa à «Pérola do Oceano», eternizando-se na 
memória dos tempos e, agora, neste nobre lugar dos signos que elucidam o sentido do mundo, a sublimidade 
biobibliográfica que um dos seus «rebentos» mui dignamente juntou, para que a História registe e nunca o esqueça. 

AUGUSTO DEODATO GUERREIRO 
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CC aa pp íí tt uu ll oo     44   ––  RReeggrreessssoo  ààss  OOrriiggeennss  --  OO  MMeenniinnoo  PPrrooddííggiioo  nnaass  FFéérriiaass  eemm  FFaammíílliiaa    5511  
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22 ..   MM EE SS AA   RR EE DD OO NN DD AA ““ NN EE MM   TT UU DD OO   ÉÉ   EE SS PP EE RR AA NN ÇÇ AA ””   339900  

II VV   ––   ““ BB RR AA NN CC OO   RR OO DD RR II GG UU EE SS   EE   AA   SS UU AA   OO BB RR AA ””   PP OO RR   JJ OO AA QQ UU II MM   GG UU EE RR RR II NN HH AA   339922  

VV     ––       EE NN SS AA II OO   SS OO BB RR EE   AA   LL II BB EE RR DD AA DD EE   339988  

QQ UU AA RR TT AA   PP AA RR TT EE   

DD EE FF II NN II ÇÇ ÃÃ OO   DD EE   CC OO NN TT EE ÚÚ DD OO SS   
NN OO TT AA   EE XX PP LL II CC AA TT II VV AA   440033  

II       ––   CC AA RR TT AA SS   DD EE   AA MM OO RR   EE   SS OO NN EE TT OO SS   DD EE DD II CC AA DD OO SS   AA   CC OO NN CC EE II ÇÇ ÃÃ OO   DD EE   JJ EE SS UU SS // GG UU EE RR RR II NN HH AA   440077  

11 ..   TT RR EE ZZ EE   CC AA RR TT AA SS   DD EE   AA MM OO RR   AA   CC OO NN CC EE II ÇÇ ÃÃ OO   DD EE   JJ EE SS UU SS   440077  

22 ..   DD OO II SS   SS OO NN EE TT OO SS   AA   CC OO NN CC EE II ÇÇ ÃÃ OO   DD EE   JJ EE SS UU SS   GG UU EE RR RR II NN HH AA   442266  

33 ..   QQ UU AA TT RR OO   PP EE QQ UU EE NN AA SS   CC AA RR TT AA SS   AA   CC OO NN CC EE II ÇÇ ÃÃ OO   DD EE   JJ EE SS UU SS   GG UU EE RR RR II NN HH AA   442277  

II II     ––     AA CC RR ÓÓ SS TT II CC OO   DD EE DD II CC AA DD OO   AA   SS UU AA   FF II LL HH AA   DD AA LL II LL AA   DD EE   JJ EE SS UU SS   GG UU EE RR RR II NN HH AA   443311  

II II II   ––   DD OO II SS   PP OO EE MM AA SS   MM ÍÍ SS TT II CC OO SS   AA   SS AA NN TT AA   FF II LL OO MM EE NN AA   ––   UU MM AA   CC AA NN ÇÇ ÃÃ OO   EE   UU MM AA   PP OO EE SS II AA   443322  

II VV   ––   CC OO MM PP OO SS II ÇÇ ÕÕ EE SS   PP OO ÉÉ TT II CC AA SS   443333  

11 ..     PP RR II MM EE II RR OO SS   JJ OO GG OO SS   FF LL OO RR AA II SS   DD AA   AA .. BB .. LL .. BB ..   ––   TT RR ÊÊ SS   SS OO NN EE TT OO SS   EE   UU MM   PP OO EE MM AA   443333  

22 ..     JJ OO GG OO SS   FF LL OO RR AA II SS   DD AA   BB .. NN .. LL ..                     ––   TT RR ÊÊ SS   SS OO NN EE TT OO SS   EE   DD OO II SS   PP OO EE MM AA SS   443355  

VV     ––   OO   CC OO NN TT OO   ““ VV II NN GG AA NN ÇÇ AA   DD EE   UU MM   CC OO MM UU NN II SS TT AA ””   443388  

II NN TT RR OO DD UU ÇÇ ÃÃ OO   443388  

VV II NN GG AA NN ÇÇ AA   DD UU MM   CC OO MM UU NN II SS TT AA   443399

    

CC OO NN CC LL UU SS ÃÃ OO   444477  

PP OO SS FF ÁÁ CC II OO             444499  
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CC OO NN TT RR AA CC AA PP AA   DD OO   LL II VV RR OO  
(Poema escrito sobre uma página aberta de Diário) 

N A D A  M E L H O R  Q U E  E S C R E V E R !  

HH oo mm ee nn aa gg ee mm   aa   uu mm   PP AA II   

QQ uu ee   jj áá   pp aa rr tt ii uu ,,   ee ss tt áá   aa uu ss ee nn tt ee !!   

AA uu ss ee nn tt ee ,,   mm aa ss   bb ee mm   pp rr ee ss ee nn tt ee !!   

DD aa   mm ee mm óó rr ii aa   nn ãã oo   ss ee   ee ss vv aa ii !!   

SS ee   oo   tt ee mm pp oo   aa jj uu dd aa   aa   ee ss qq uu ee cc ee rr ,,   

NN aa dd aa   mm ee ll hh oo rr   qq uu ee   ee ss cc rr ee vv ee rr !!   

SS ee uu   nn oo mm ee ,,   (( pp oo bb rr ee   dd ee ss ee jj oo ))   

NN ãã oo   aa   uu mm   LL aa rr gg oo   oo uu   AA ll aa mm ee dd aa ,,   

MM aa ss   aa   uu mm aa   ss ii mm pp ll ee ss   vv ee rr ee dd aa   

NN oo ss   cc aa mm pp oo ss   dd oo   AA ll ee nn tt ee jj oo ,,   

SS ee uu   nn oo mm ee ,,   qq uu ee mm   dd ee rr aa   vv ee rr ,,   

PP ’’ rr aa   rr ee cc oo rr dd aa rr ,,   rr ee vv ii vv ee rr !!   

RR ee cc oo rr dd aa rr   ee   rr ee vv ii vv ee rr ……   

NN ãã oo   ff aa zz   bb ee mm   ss ee mm pp rr ee ,,   pp oo ii ss   nn ãã oo !!   

SS ee   ee nn tt rr ii ss tt ee cc ee   oo   cc oo rr aa çç ãã oo   

FF aa çç aa   oo   tt ee mm pp oo   ee nn tt ãã oo   ee ss qq uu ee cc ee rr !!   

MM aa ss   ss ee   éé   bb oo mm ,,   bb oo mm   rr ee vv ii vv ee rr ,,   

NN aa dd aa   mm ee ll hh oo rr   qq uu ee   ee ss cc rr ee vv ee rr !!   

 

A . B . C .  
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