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                CENTRO DE RECREIO POPULAR 

PÁGINAS DE OUTROS TEMPOS

 A Fundação Jorge Antunes, no âmbito do seu amplo campo de acção cultural, 

elaborou um pequeno opúsculo que retrata, na medida dos dados disponíveis, o surgi-

mento, a acção e as vicissitudes de uma instituição bairrista que nasceu em Vizela nos 

primórdios da década de cinquenta do século passado e teve vida efémera: o centro 

de Recreio Popular. 

Este organismo, para obter forma legal de existência, inseria-se no quadro político-ins-

titucional de então que preconizava o recreio e a boa utilização dos tempos livres dos 

trabalhadores. 

Contudo, a acção do Centro de Recreio foi muito além dos princípios regulados no 

seu estatuto, e deste modo surgiram meritórias acções no âmbito da música, do teatro 

amador, do desporto, quiçá inicipientes, e da preservação de tradições populares, que 

deixaram na Vila uma bem vincada marca. 

Estas iniciativas surgiram pelo empenho e dinâmica de um grupo de jovens, animados 

pela vitalidade e ilusões dos verdes anos e liderados pela figura popular e muito querida 

que foi Joaquim Ribeiro Ferreira. 

Será, talvez, de pôr em evidência que a herança maior legada pelo Centro de Recreio, 

dever-se-á à circunstância de ter sido no seio deste grupo que se gerou o embrião das 

então designadas Festas da Vila que para realização dos festejos adotou um figurino 

festivo até então nunca ensaiado em Vizela. 

Mas a vida de Centro de Recreio foi breve; a sua actividade e dinâmica foram pouco a 

pouco esmorecendo e, a breve trecho, mergulhou num vazio total, com a perda abso-

luta da sua dinâmica. Ensaiou-se, então, a transferência do grupo para a Casa do Povo 

de Vizela, para quem se transmitiu o reduzido espólio material do Centro, na esperança 

de que as iniciativas de outrora tivessem continuidade. Contudo, tal não aconteceu; a 

capacidade realizadora e a vitalidade do grupo não mais se manifestaram. Em breve, 

o Centro de Recreio Popular desapareceria. 

        

                    João Madureira, agosto, 2016
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 INTRODUÇÃO
 Recordar e dar a conhecer feitos e acontecimentos do passado é construir a 
identidade da terra e de cada um de nós. Vizela sempre foi uma grande terra feita com 
o suor, empenho e criatividade dos seus filhos, dos vizelenses e relembrar esses dias é 
sinónimo de uma justa homenagem a todos quantos trabalham e trabalharam de forma 
voluntária em prol da comunidade e simultaneamente fortalecer e reforçar os laços de 
cada vizelense com a sua terra. Um exemplo do amor à terra e da vontade de a dar 
a conhecer além-fronteiras foi o dos jovens que criaram o Centro de Recreio Popular. 
Desconhecido de muitos, este foi o embrião dos maiores e mais brilhantes eventos 
culturais realizados em Vizela e em especial das Festas da Vila, agora designadas por 
Festas de Vizela. 
 O presente trabalho pretende trazer ao conhecimento público o que foi o Centro 
de Recreio Popular de Caldas de Vizela, quais os seus objetivos, atividades e os homens 
por detrás da instituição. Foi realizado com recurso a pesquisa de jornais da década 
de 50 de Vizela e Guimarães e entrevistas pessoais a membros ou participantes das 
atividades do Centro de Recreio Popular - Alexandre Sousa, Armando da Silva Antunes, 
Armando Alves Teixeira, Américo Osvaldo, Augusto Amaral, João Madureira, Manuel 
Marques Guerra. A falta de documentos associados à criação e às atividades do centro 
dificultam o aprofundamento desejado desta temática. Foi contatado o Inatel, na 
altura FNAT e não possuem qualquer documento de criação da associação nem dos 
seus estatutos. Um agradecimento especial a Augusto Amaral e a Fernanda Ferreira 
pela cedência das fotos presentes neste trabalho e a Armindo Videira pela insistência 
em que o mesmo se realizasse e pela pesquisa contínua acerca da história de Vizela. 

Fig. 1. Reunião de convívio com antigos membros do CRP em agosto de 2016 na Fundação Jorge Antunes. Da esq. para a dir., 
Alexandre Sousa, Américo Osvaldo, Armando da Silva Antunes, Armando Alves Teixeira, Augusto Amaral e João Madureira.
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A ORIGEM

  Por volta de 1950, a Praça da República era o 

epicentro de Vizela e ponto de encontro de um grupo 

de amigos, cerca de 40, com idades entre os 16 e os 

18 anos. Nesse grupo de amigos, distinguia-se Joaquim 

Ribeiro Ferreira, um jovem com espírito empreendedor 

e qualidades de líder, que uniu em sua volta a juventude 

da Praça e arredores, jovens dinâmicos e com muito 

amor a Vizela, que professavam dos mesmos ideais. 

Este distinto grupo de jovens reunia na sua sede, 

que mais não era que um barracão nas traseiras da 

Casa de Pão de Ló Primor, hoje Padaria Celeste, na 

Praça da República, pertencente ao tio de Joaquim 

Ribeiro Ferreira, o conhecido Quim do Lindo. Os serões 

eram lá passados, dia após dia, e lá se começaram 

a forjar, com cheiro a Pão-de-ló e a pão, em amena 

cavaqueira de amigos, os planos, os ensaios, os sonhos 

e desejos para Vizela. 

 Eram eles: Abílio Faria, Alexandre Sousa, Alfredo Coutinho, Américo Osvaldo, 

António Freitas Pinto, António Silva Peixoto, Armandino Fernandes, Armando Alves 

Teixeira, Armando Antunes, Augusto Amaral, Bernardino Oliveira Alves, Carlos Ferreira, 

Domingos da Costa (Zun), Eduardo Leite Faria, Crau Eleutério, Gabriel Ribeiro Coelho, 

Joaquim Ribeiro Ferreira, João Madureira, Jorge Almeida, José Costa Antunes, José 

Cunha Freitas, Mamede Valença, Manuel Guerra, Orlando Teixeira Pedrosa, Reinaldo 

Augusto Amaral, Renato Costa, Sérgio Capela, Silvino Teixeira Pedrosa, entre outros. 

 Mais tarde, em 1954, esse mesmo grupo de amigos 

evoluiu para a criação de um Centro de Recreio Popular, 

com ligação à FNAT, Fundação Nacional para a Alegria no 

Trabalho, hoje Inatel. Os ideais expressos da FNAT definiam o seu 

âmbito como um complemento da fábrica, depois das horas 

de trabalho. Consideravam que todo o homem necessita de 

repousar as forças com alegria, de cultivar o espírito e cuidar 

da saúde física. Educação moral através da educação cultural 

e física eram os propósitos perseguidos. 

Figura.3. Cartão de Sócio do CRP.
Fonte Augusto Amaral
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Figura 2. Joaquim Ribeiro Ferreira. Fonte Fernanda Ferreira.                    
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Figura 4. Alvará de Aprovação de Estatutos do Centro de Recreio Popular de Caldas de Vizela, 1954. Fonte Casa do Povo de Vizela
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 Foi composta uma direção, pois assim obrigavam os estatutos, composta por: Jo-

aquim Ribeiro Ferreira (Presidente), José Luís de Almeida (Presidente do Conselho Fiscal), 

José Ribeiro da Costa Antunes, Américo Osvaldo Fernandes, Gabriel Ribeiro de Castro, 

Renato Antunes da Costa Campelos.

 Com a criação do Centro veio também uma nova sede, novamente um em-

préstimo do tio de Joaquim Ribeiro Ferreira. Das traseiras da Casa do Pão de Ló Primor 

passaram para o andar cimeiro, com vista para a Praça da República, bem no centro 

do coração da cidade. Esta nova organização ditou a angariação de sócios, cerca de 

50, que pagavam uma quota e assim usufruíam dos serviços da sede. Foi comprado um 

rádio, considerado um luxo, livros e para além destes, era possível jogar damas, xadrez, 

dominó, matraquilhos e bilhar. João Madureira era o “chefe das bebidas” e tesoureiro. 

As noites e as horas livres eram assim passadas na Sede, como lhe chamavam, entre 

um joguito e uma amena cavaqueira. O último a sair fechava a porta e ficava com a 

chave. 

 Em maio de 1957 são eleitos novos corpos gerentes cuja constituição é a seguin-

te. 

 Direção – Presidente – Joaquim Ribeiro Ferreira, Salvador Caeiro Braz, Abílio 

Teixeira Faria, Joaquim da Silva, Armando da Silva Antunes, José da Cunha Freitas e 

Orlando Faria. 

 Assembleia Geral -Presidente – José Otílio Cardoso Pinto, Artur de Sousa Martins e 

Alexandre Pereira de Sousa. 
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Figura 5. Direção do Centro de Recreio Popular, 1954. Fonte Fernanda Ferreira.
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 Conselho Fiscal – Presidente – José Luís de Almeida, Gualter Vidal da Cruz e Silvino 

Videira Monteiro. 

 Este novo corpo diretivo encabeçado pelo reconduzido Presidente Joaquim 

Ribeiro Ferreira comandou o barco da jovem associação até 1959, e nesse ano, o 

Centro de Recreio Popular passa para a alçada da Casa do Povo de Vizela, em virtude 

de uma norma que impedia a existência de duas instituições semelhantes na mesma 

localidade. Essa passagem ditou o seu lento desaparecimento. 

 Em 1960, aos 27 anos, a morte de Joaquim Ribeiro Ferreira, grande vizelense e 

mentor das Festas da Vila veio mergulhar Vizela e os seus amigos numa tristeza profunda. 

A sua morte ditou o desaparecimento lento do Centro de Recreio Popular. 

 “Foi Deus servido de chamar à sua augusta presença a alma nobre deste ainda jovem 

Vizelense que deixou mergulhados na mais pungente dor os seus familiares e inúmeros amigos. 

Vizelense e cem por cento bairrista, o saudoso extinto, dedicou todo o seu carinho, amor e 

saber ao progresso da terra que lhe foi berço. Sócio fundador do Centro de Recreio Popular foi 

também um dos principais obreiros das Festas da Vila... O seu funeral que constituiu uma grande 

manifestação de pesar, pois nele se incorporaram os Bombeiros Voluntários de Vizela, diversas 

confrarias e muito povo, realizou-se no sábado para o cemitério de s. Miguel das Caldas....

Paz à sua alma”.

 Em vésperas da realização das Festas da Vila os amigos prestam uma justa 

homenagem. 

“...um grupo de jovens, patrocinado pela comissão de festas da vila, vai prestar postumamente 

uma sentida homenagem de saudade ao saudoso Joaquim Ribeiro Ferreira, que a morte tão 

prematuramente arrebatou, ao convívio dos seus entes queridos, dos seus amigos e tantos são 

eles que a sua simpatia, o seu coração magnânimo e o seu nobre caráter soube conquistar”.

 Em perene gratidão e imensa saudade os amigos do Centro de Recreio Popular 

descerraram uma lápide junto da sua morada eterna com a mensagem abaixo: 

 

    “não será nunca olvidado o teu generoso sacrifício e amor às causas da tua e nossa terra” 

                         Vizela, 28-08-1960 

                  Os teus amigos 

   O Conquistador, pp.5-6, 19 maio 1960  
   O Conquistador, pp.6, 25 agosto 1960 
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Fig. 6.  Da esq. para a dir. -  Sérgio Capela, Joaquim Ribeiro Ferreira, Alexandre Sousa, Toninho da Gentil.  Em frente à antiga Pastelaria Primor. 
Fonte  Fernanda Ferreira.

Fig. 7.  Da esq. para a direita (de pé) -  José Luís Almeida (Rosquilho), Américo Barbosa, Silvino Videira, Orlando Pedrosa, Silvino Pedrosa e  Jorge Almeida. 
Foto Em Baixo - Armando Teixeira (Sapo), Mamede Valença e Sérgio Capela. Fonte Fernanda Ferreira.
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 As atividades desenvolvidas pelo Centro de Recreio Popular foram muitas e diversas, 

tocando os mais diversos níveis, desde o cultural ao social passando pelo desportivo e não 

obstante a sua curta vida marcaram a década de 50 em Vizela e criaram uma nova realidade 

cultural na vila. A música e o teatro foram sempre uma das constantes do Centro de Recreio.

 Inicialmente foi criada uma orquestra onde participavam José da Costa Fernandes, no 

clarinete, Sebastião e Joaquim Antunes no saxofone e Renato Costa no trompete. Criada a 

orquestra faltava quem cantasse e assim, nasce o Grupo de Variedades, do qual faziam parte 

João Madureira, Manuel Cavaco e Renato Costa entre outros. Posteriormente, em Outubro de 

1954 é criado um Orfeão, coro misto sob regência de Renato Costa, tendo como solistas João 

Madureira e Silvina Madureira. Passado algum tempo o Orfeão passou por alguma inatividade 

e em Março de 1957 é revitalizado com orientação de Padre José de Sousa Monteiro. A 

indumentária escolhida foi a seguinte: saia preta e blusa branca para as raparigas e calça e 

gravata preta e camisa branca nos rapazes.

 A apresentação oficial do Orfeão aconteceu a 20 de março de 1957 no Cine-Parque e 

contou com casa lotada sendo que marcaram presença o Presidente da Câmara Municipal de 

Guimarães Dr. Castro Ferreira e vereadores. A elevada procura de bilhetes para o espetáculo 

justificou que se realizasse uma segunda vez e novamente com casa cheia. Não faltaram os 

convites para atuar em diversas localidades contribuindo assim para levar mais longe o nome 

de Vizela.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
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Fig. 8. Orfeão do CRP - espetáculo na Lixa, 195?. Da esq. para a dir. , Ana Carvalha, Maria Pereira, Luísa Amaral, Silvina Madureira, Renato Costa, Augusto    
Amaral, Henrique Campelos e Manuel Rosas Carvalho.
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 No âmbito musical o CRP promoveu ainda uma escola de cavaquinhos que 

tinha como professor Silvino Pedrosa e foi também o embrião, em 1957 do conhecido 

grupo Vizela a Cantar cuja missão era a de criar e preservar melodias de Vizela ou de 

músicos vizelenses. Dele faziam parte: António Gomes no acordeão, Augusto Amaral 

no violoncelo, Silvino Pedrosa na bateria e Manuel Marques na viola. O grupo Vizela 

a Cantar ganhou raízes e foi sobrevivendo no tempo, tendo dando origem a outros 

grupos como o Trio de harmónicas Todos menos um, Conjunto Alegria e Luar de Prata.

 

Fig. 9. Vizela a cantar. Da esq. para a dir. - António Gomes, Augusto Amaral, Silvino Perdosa e Manuel Marques.
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A par dos grupos musicais com orientação de Jerónimo Martins surgiu também um 

grupo cénico que fez as delícias de todos com inúmeras peças teatrais. Para além 

destes grupos de música e teatrais que se apresentavam nos inúmeros saraus de arte 

promovidos, o centro de recreio levava a cabo as Noitadas de São João e São Pedro, 

que aconteciam numa garagem na Rua da Rainha, que pertencia ao Sr. Ribeiro e à D. 

Belinha dos Belos Ares, ou no Parque das Termas que sempre incluíam arraial e atuações 

com variedades. Num destes arraiais realizado no Parque, recorda Augusto Amaral, 

antigo membro do CRP, que o tempo lhes pregou uma partida e choveu a cântaros. 

À espera do público que não aparecia estavam empregados de mesa vindos de Santo 

Tirso, um grupo musical do Porto, cerca de 500 frangos e panelas de caldo verde a 

perder de vista. Face ao orçamento envolvido e à falta de clientes foram os próprios 

membros do CRP que tiveram de pagar as despesas.
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Fig. 10. Feirinha no Jardim. Maria Joaquina Salgado na apresentação e à               
esquerda Maria Fernanda ao microfone. Fonte Augusto Amaral.

Fig. 11. Gincana de Bicicletas Motorizadas. Fonte Augusto Amaral.

 Famosa na altura e promovida pelo Centro de Recreio Popular era ainda a 

Feirinha do Jardim. Neste evento, o jardim era tapado com panos azuis e no cimo das 

escadas era colocado um arco decorativo. O palco, situado onde hoje se encontra o 

lago, era decorado com flores e não faltavam as barracas com comes e bebes. Eram 

promovidos espetáculos de variedades com entrada paga. 

 Na área desportiva o CRP organizou ainda diversas gincanas e  criou um clube 

de futebol, que de acordo com relatos chegou a jogar na Constituição contra o Porto, 

classe de juniores. O campo de treinos era o jardim ou anteriormente a lameira, hoje 

Praça da República. 
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A homenagem aos ilustres da terra não passava em vão e logo em 1954, em setembro, 

acontece uma Homenagem ao Dr. Joaquim Pereira Caldas. Na companhia de 

Francisco Costa, a homenagem ao sábio arqueólogo, matemático e escritor vizelense 

incluiu visita à Sociedade Martins Sarmento, visita ao Balneário Romano das Taipas e 

Citânia de Briteiros, visita ao Bom Jesus e Sameiro, concentração frente ao Liceu de 

Braga, descerramento de uma lápide e discursos junto ao seu jazigo.

 Sensíveis ao estado da nação e face aos avanços da União Indiana, em 1954, o 

Centro de Recreio Popular promove também uma manifestação que juntou centenas 

de pessoas nas ruas de Vizela.

 “A convite da jovem agremiação «Centro de Recreio Popular de Caldas de Vizela», 

toda a Vila e seus subúrbios, se reuniram na Praça da República, no último sábado pelas 21 

horas, para se manifestarem energicamente contra o vil atentado realizado pela união Indiana 

à nossa soberania em terras portuguesas da India. As milhares de pessoas ali concentradas, 

acompanhadas pelas bandas, Filarmónica Vizelense e Bombeiros Voluntários, todo o corpo activo 

dos Bombeiros e uma Delegação dos Voluntários de Fafe…   tendo esta massa enorme de povo 

como comando a querida bandeira Nacional, ladeada e precedida por dezenas de cartazes, 

onde se lia; «Portugal e a India é somente Portugal», «A India é carne do nosso corpo», «A India 

é nossa» … poz-se em marcha na direcção ao Quartel dos Bombeiros Voluntários, cantando a 

Portuguesa …  tomaram a palavra, o director da nossa secção, Sr. Telémaco João Vaz, e os Srs. 

José Luís de Almeida, quartanista liceal e em nome da M.P. Vizelense, José Guilherme Sampaio 

de Faria, Comandante dos Bombeiros Voluntários de Fafe e Francisco da Costa, tendo todos os 

oradores feito afirmações de Fé Patriótica e apelando para todos num cerrar de fileiras, quando 

soar a hora da luta, todos unidos como num só bloco se lançarem na luta para honra desta 

nossa ditosa Pátria, que nunca morrerá. 

O povo Vizelense apinhado na rua Dr. Abílio Torres, onde o trânsito esteve interrompido durante 

quase duas horas, sem olhar a cores políticas ou credos religiosos, manifestou ruidosamente o 

seu protesto formal, escrevendo nos anais da sua vida uma página patriótica cheia de glória 

que os anos dificilmente apagarão da nossa memória.

No final da manifestação muitos grupos de populares continua, dando vivas e, cantando a 

Portuguesa, percorrendo as Ruas da nossa vila”. 
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VAZ, Telémaco João - “Antes a morte que a desonra”, O Conquistador, agosto 1954. 
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         OS SARAUS

 Foram inúmeros os Saraus de Arte realizados no Cine-parque sendo compostos 

na sua maioria por 3 partes: atuação do Orfeão do CRP, apresentação de peça 

histórica e ato de variedades. Eram dezenas os envolvidos nos saraus, desde os músicos, 

atores, figurantes, dançarinos e pessoal técnico, assim como os colaboradores, que 

ultrapassavam normalmente largas dezenas. Esta capacidade de mobilização e 

implicação da juventude nas atividades culturais desenvolvidas atesta a dinâmica 

e importância de que se revestia o Centro de Recreio Popular na década de 50. O 

pormenor e a perfeição da organização destes saraus, aliados à qualidade dos 

músicos, atores e figurantes, dos guarda-roupas e cenários, e demais, faria, nos tempos 

de hoje, rivalizar com os melhores espetáculos promovidos nas grandes cidades. Estes 

saraus não se circunscreviam a Vizela mas ultrapassavam as fronteiras da vila sendo 

promovidos também em concelhos vizinhos. A solidariedade e a ajuda aos demais 

estava intrinsecamente ligada aos saraus de arte promovidos sendo que em quase 

todos eles parte ou a totalidade da bilheteira revertia em prol de nobres causas sociais. 

 “Estão a ultimar com o maior calor os preparativos para a primeira récita do Centro 

de Recreio Popular das Caldas de Vizela, cuja receita se destina aos Bombeiros Voluntários de 

Vizela. A parte musical está a cargo do sr. Renato Antunes da Costa e a parte de Talma, ao sr. 

Professor Francisco A.P. da Costa, mestre e artista de requintado valor nestes assuntos. – C.” 

No final do espetáculo os aplausos foram muitos e intensos, testemunho do orgulho dos vizelenses 

e forasteiros pelo Centro de Recreio Popular e os elogios não se fizerem esperar.

“ A secção cultural do Centro de Recreio Popular Vizelense levou a efeito um Sarau de Arte no 

Cine-Parque local atraindo a esta casa de espectáculos uma enorme assistência que a encheu 

completamente. Todo o espectáculo agradou notando-se em tudo o cuidado e inteligência dos 

ensaiadores para que o actôr tirasse o melhor e o maior partido de si mesmo em cêna, estando 

ensaiados e ensaiadores de parabéns. É justo destacar os nomes deste últimos, os srs. Armindo 

Francisco Pereira da Costa e Renato Antunes da Costa, para quem endereçamos os nossos 

aplausos e votos de incitamento para que o seu honesto trabalho continue. O Centro de Recreio 

Popular tenciona levar o seu conjunto cultural a Felgueiras e Amarante muito oportunamente, e 

depois … portas abertas, e a nossa Vila, representada nesta jovem e dinâmica organização irá 

de abalada a toda a parte, e levará o sorriso da sua mocidade …” 
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Notícias de Guimarães, 12 de setembro de 1954.

O Conquistador, 14 de outubro de 1954.
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Fig. 12. Cartaz do 1º sarau de arte do CRP, 1954. Fonte Augusto Amaral
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Fig. 13. Elenco da peça de teatro “O Condestável”, 1957. Rogério Campelos, Augusto Amaral, Ramiro Guimarães e José Teixeira. Fonte Augusto Amaral.

 A 20 e a 23 de março de 1957 encontramos um novo sarau, que incluiu, na 

primeira parte, a apresentação oficial do Orfeão do CRP, como já referido e que teve 

como ex-libris o Coro dos Caçadores, Avé-Maria e Rapsódia Portuguesa. Na segunda 

parte atuou o grupo cénico com a peça O Sonho do Condestável e para complemento 

o skecth Dança da Moda. Orlando Pedrosa, que media 1,90 m interpretava o papel de 

Condestável. A 3ª parte contou com “a apresentação luxuosa do frizo elegante e gentil 

do sexteto vocal feminino, o dueto entre Maria de Lurdes Oliveira e Renato Costa, a 

atuação de Silvina Madureira, e por fim, a desfolhada que foi um quadro bem vivo do 

nosso folclore” i. Contados os participantes no sarau estes são cerca de 60.

 A 10 de outubro 1957, com repetição a 12 de outubro o CRP leva ao palco do 

Cine-parque de Vizela outro Sarau de Arte, com parte da verba a reverter para a Igreja 

Paroquial de São Miguel das Caldas. A direção artística pertence a Padre José de Sousa 

Monteiro, Jerónimo Gomes Martins e Renato Antunes da Costa. Locução de Manuel da 

Costa Campelos.

 O espetáculo foi constituído por 3 partes e a honra de abertura coube ao Orfeão 

do CRP (coro misto), onde predominou a música sacra, sob regência de Padre José de 

Sousa Monteiro. 
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O sarau de arte no Cine-Parque de M.O. O Conquistador de 28 de março de1957.
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O Sexteto vocal feminino e Orquestra do Centro Recreio orientados por Renato Costa 

foram os números seguintes e o sarau terminou com a marcha que no palco escreveu 

as iniciais CRP.

 Após este sarau e durante quase um ano o grupo cénico e de variedades entrou em 

inatividade. A 4 de Julho de 1959 estreia um novo espetáculo. Já não é contudo o 

Centro de Recreio Popular o responsável mas sim a Secção Cultural e Recreativa da 

Casa do Povo, fruto da passagem do CRP para a Casa do Povo de Vizela.

Fig. 14 -  Sexteto vocal feminino no Cine-Parque. Da esq. para a dir. Ana Carvalha, Maria de Lurdes Oliveira, Silvina Madureira, 
Celsa ou Gusta Rambana, Maria Pereira e Palmira Salgado. Na orquestra da esq. para dir. Renato Costa, José Costa, Sebastião 
e Joaquim Antunes, Domingos Chicória. Apresentador Manuel Campelos.Fonte Augusto Amaral.                  

 Na 2ª parte o público assistiu à apresentação do drama em 1 ato Abençoada 

Hora e Por causa de um sobretudo, farsa de 1 ato. Cabe dizer que todos os artistas 

estiveram à altura dos seus papéis mas o destaque foi para Bernardino de Oliveira Alves, 

Augusto Marques e Orlando Gaio que arrancaram grandes gargalhadas à plateia e 

uma grande salva de palmas no final.
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Fig. 15. Folheto de Sarau artístico, 4 julho de 1959. Fonte Augusto Amaral
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 A partir de 1950 encontramos nos periódicos de Guimarães referências à 

necessidade de se criar em Vizela uma comissão responsável por promover as Festas 

da Vila com capacidade de atrair visitantes e fomentar a economia local mas é só em 

1954 que se lê a tão esperada notícia: as Festas da Vila vão acontecer pela mão da 

jovem associação Centro de Recreio Popular.

 O que para muitos era um sonho vai tornar-se realidade provando que quando 

as ideias nascem do coração nada é impossível. Animados de um profundo bem-

querer a Vizela e uma forte vontade, este grupo de bravos jovens, liderado por Joaquim 

Ribeiro Ferreira, vai mudar para sempre a vila de Vizela. 

 

 

 

Sem olhar a canseiras e aborrecimentos lançaram-se numa tarefa que muitos davam 

como perdida e a todos deram uma lição de bairrismo.
“com amor à Grei e dinamismo se encontram os Senhores: Joaquim Ribeiro Ferreira, José Ribeiro 

da Costa Antunes, Américo Osvaldo Fernandes, José Luís de Almeida, Gabriel Ribeiro de Castro, 

Renato Antunes da Costa Campelos, todos os sócios a coadjuvá-los, merecendo destaque, 

entre todos, o Sócio Bernardino Gonçalves de Oliveira obreiro incansável e que em todos os 

momentos críticos, sempre na brecha, se encontrava”.  

 O programa completo é anunciado em Agosto de 1954:

“ Sábado 28

14 horas abertura de uma grande feira de gado, bovino, cavalar e suíno, patrocinada pela 

Bovina Vizelense.

De manhã e à tarde percorrerão as ruas grupos de Zés Pereiras e cabeçudos havendo à

noite arraial noturno abrilhantado por uma banda de música.

Domingo 29

Às 8 horas, alvorada e arruamento por uma banda de música.

Às 9 horas, recepção ao Orfeão de Matozinhos e embaixada.

Às 10 horas, no Campo Agostinho de Lima manhã desportiva com atletas de colectividades 

vimaranenses e locais.

Às 15 horas, grande sarau pelo Orfeão de Matozinhos no Parque de Vizela.

À noite, de sábado e domingo, haverá sessões de fogo e serão queimadas vacas de fogo. 

Na noite de domingo, além de um arraial noturno, haverá um conserto por duas bandas de 

música.” 

AS FESTAS DA VILA
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 Figura 16. 8 julho de 1954. Fonte “O Conquistador”
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O Conquistador, 02 de setembro de 1954. 
O Conquistador, 19 de agosto de 1954. 
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Fig. 17.  Festas de Vizela 1959.    Fonte Augusto Amaral

 A acrescer ao programa, a Vila de Vizela foi decorada e colocada uma iluminação 

feita com gambiarras  desde a Rua Dr. Abílio Torres até ao antigo casino.    

Interpelado por um banhista, alojado na Pensão das Termas, sobre o motivo de não se 

estender a iluminação pelo menos até à ponte, Alexandre Sousa, membro do Centro 

de Recreio Popular, respondeu que tinha acabado o dinheiro. O referido banhista 

prontificou-se a pagar o que faltava, mas teria de ser feita uma deslocação à Póvoa de 

Varzim para ir buscar o responsável da iluminação e não haviam carros disponíveis. Mais 

uma vez, o banhista se disponibilizou a emprestar o seu veículo, conduzido por Gabriel 

Ribeiro, o único que tinha carta de condução na altura, e assim se iluminou o resto da 

rua.

 “À noite realizou-se um arraial minhoto que foi deveras animado na Praça da República e antigo 

Largo do Prado, onde funcionaram os abarracamentos de toda a espécie, uma visão de sonho 

e beleza, pois tudo se encontrava coalhado de gente. As duas bandas de música locais deram 

dois concertos, sendo queimado muito e e lindo fogo, género de distracção muito apreciado no 

nosso meio e que causou muito sucesso…. 
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Pelas ruas e largos da vila o movimento e animação foi enorme, sendo grande, 

também, o movimento em todos os abarracamentos e casas de comes e bebes e 

cafés, registando-se satisfação geral. … às 11 horas vário fogo de artifício, lançamento 

de cincoenta balões, sendo dez, carregados com fogo de artifício e novamente, mais 

duas vacas de fogo que causaram o sucesso habitual”.  

 O número de ouro destas festas foi sem sombras de dúvidas o Orfeão de 

Matosinhos, cujo presidente era o vizelense Fernando da Costa, com cerca de 

100 membros, que se deslocou a Vizela num comboio especial acompanhado 

de centenas de amigos, entre os quais Dr. Quelhas Lima, vice-presidente da 

Câmara e Tenente Silveira, representante da Capitania do Porto de Matosinhos. 

No Largo da estação foi promovida uma brilhante receção onde marcaram 

presença todas as agremiações da vila e que culminou com um cortejo até ao 

quartel dos Bombeiros Voluntários de Vizela. 

 As primeiras festas de Vizela foram um sucesso e trouxeram à vila muitos 

visitantes que se deliciaram como a programação.

 “A nossa vila assistiu, pela primeira vez da sua história ao maior número de 

visitantes vindos de perto e de longe e nos mais variados meios de transporte, registando-

se azáfama em todas as casas comerciais”. 

 O ímpeto dos jovens do Centro de Recreio Popular não esmoreceu e em 

1955 voltam ao trabalho com a 2ª edição das Festas da Vila.

 “ Este ano, o mesmo centro, numa iniciativa verdadeiramente louvável, vai levar 

a efeito, novamente, as referidas festas, para o que iniciou já os seus trabalhos e marcou 

já a data – 26, 27 e 28 de agosto – com um programa que certamente agradará a 

todos. Para que o brilhantismo das mesmas seja um facto, preciso é que não lhe falte 

a necessária colaboração do comércio e da indústria, principalmente das casas que 

melhor proveito tiram de tais realizações. O exemplo da mocidade do Centro de 

Recreio Popular deve contaminar toda a população vizelense, a fim de que possamos, 

realmente, ser dignos do nome de bairristas. Um pouco de sacrifício de cada um será o 

suficiente para se levar com satisfação o nome da nossa terra a todo o Portugal”. 

Entre alegrias e algumas tristezas, durante 6 anos, de 1954 a 1960, as Festas da 

Vila foram realizadas com sol e chuva fruto do trabalho dos jovens do Centro de 

Recreio Popular, que sempre iam vencendo os obstáculos que iam aparecendo, 

normalmente relacionados com a falta de verba e Vizela foi crescendo em 

movimento de turistas e granjeando grande honra por Portugal fora. Na década 

de 50 as Festas da Vila foram sem sombra de dúvidas um dos ex-libris  da Rainha 

das Termas.
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O Conquistador de 02 de setembro de1954.

Notícias de Guimarães de 20 de março de1955.
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“As honras destas brilhantes festas são incontestavelmente pertença da Direcção do Centro de 

Recreio Popular que é presidida pelo dinâmico Exmo. Sr. Joaquim Ribeiro Ferreira. Escolher entre 

a direcção um ou outro elemento, seria uma imjustiça, porque o seu trabalho em bloco, foi uno, 

e quanto um se sacrificava todos os acompanhavam”. 

 Várias peripécias ocorreram nos 1ºs anos de realização das festas. Uma delas, de 

acordo com Alexandre Sousa, prendeu-se com a badalada largada de balões de S. 

João, feita a partir da casa-escola dos Bombeiros Voluntários de Vizela, na Rua Dr. Abílio 

Torres. A ideia original veio de Rogério Alves e do Sr. Rates, funcionário dos CTT, que 

tratara dos preparativos. Cerca da meia-noite, eram inúmeras as pessoas à espera da 

largada de balões, e espera que espera, e, nada.  Nem um balão subiu o suficiente 

para ser visto. Todos arderam.

Em 1958 Alexandre Sousa relembra a noite do fogo-de-artifício. A Praça da República e 

o Jardim Manuel Faria estavam repletos de gente, à espera do fogo, anunciado para 

a meia-noite. Bateram as 24 horas, a 1 da manhã, as 2 da manhã e nada de fogo. 

As pessoas, insatisfeitas, foram abandonando a festa. Por volta das 2 da manhã, os 

membros da organização das festas perguntavam-se se o homem do fogo teria morrido. 

Resolvem ir ao São Bento verificar o ocorrido e encontram-no a dormir o sono dos anjos. 

O fogo acabou por ocorrer por volta das 3 da manhã para um grupo muito reduzido 

de resistentes.

 Em Agosto de 1960 ainda se encontra uma referência às Festas de Vizela no 

Comércio de Guimarães que noticia uma deslumbrante sessão de fogo preso e aquático 

no Jardim D. Maria do Resgate Salazar, hoje Jardim Manuel Faria.

A partir de 1060, fruto da passagem do Centro de Recreio Popular para a alçada da 

Casa do Povo de Vizela e da morte do jovem Joaquim Ribeiro Ferreira, o mentor de 

tudo, as Festas da Vila sofrem uma paragem.
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12 O Conquistador de 29 de agosto de1957.
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Fig. 18.  Mª Joaquina Salgado na apresentação, Luísa Amaral na voz, Renato Costa no acordeão e nas violas Machado Vilaboa e  
Silvino Pedrosa.

Fig. 19. da esq. para a dir., Conceição Salgado, Anita Pereira, Gabriela Coelho, Mizé Costa, Aninhas Peixinha, Luísa Amaral, Ângelo Costa, 
José Peixoto, Armindo Eduardo, Adão Manuel, José Maria (Sra. Eva), Bernardino Alves na apresentação e atrás Augusto Amaral. Fonte 
Augusto Amaral.

GALERIA DE  IMAGENS
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Fig. 20.  Bernardino Alves e Maria Pereira. Noa acordeão José Gomes, contrabaixo Augusto Amaral, bateria Silvino Pedrosa e na 
viola Manuel Guerra. Fonte Augusto Amaral.

Fig. 21.  Da esq. para a dir., Conceição Salgado, Emília Teixeira, Luísa Amaral, Armindo Eduardo, José Maria (Sra. Eva), Quim do Abel, na 
bateria Silvino Pedrosa e na viola Manuel Guerra. Fonte Augusto Amaral.
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Fig. 22.  Rui Almeida no microfone e Augusto Amaral no contrabaixo. Fonte Augusto Amaral

Fig. 23.  Da esq. para a dir., Conceição Salgado, Emília Teixeira, Luísa Amaral, Armindo Eduardo, José Maria (Sra. Eva), Quim do Abel, na  
bateria Silvino Pedrosa e na viola Manuel Guerra. Fonte Augusto Amaral.
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Figura 24.  Fernandes, Augusto Amaral, Manuel Almeida (Cavaco), Luísa Amaral, ERmelinda Guimarães, Elisa Pereira e Ana Carvalha.
Fonte Augusto Amaral.

Fig. 25.  Renato Costa ao microfone. Da esq. para a dir., Jerónimo Martins, Ermelinda Guimarães, Palmira Salgado, Henrique Campelos, 
Fernandes, Augusto Amaral, Maria Elisa, Maria de Lurdes Oliveira, Manuel de Almeida (cavaco), Luísa Madureira. Na orquestra, 
Domingos Chicória, Zeca(Lélé), Silvino (Africano), Manuel Guerra, Renato (foliona) e  Luís Madureira. Fonte Augusto Amaral.
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Fig. 26.  Da esq. para a direita -  Armando Camelo, Agostinho Santos Neto, Armindo Ribeiro Macedo, Mendonça Pinto, 
Joaquim Ribeiro Ferreira e José Ribeiro Ferreira.
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RECORTES DE JORNAL

1954-07-08 | O Conquistador



                CENTRO DE RECREIO POPULAR 

RECORTES DE JORNAL
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1954-08-19 | O conquistador
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RECORTES DE JORNAL
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1954-10-14 | O Conquistador

1954-11-19 | Comércio de Guimarães
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RECORTES DE JORNAL
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1955-03-03 | O Conquistador

1955-09-15 | O Conquistador
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RECORTES DE JORNAL
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1956-06-07 | O Conquistador

1956-07-19 - O Conquistador

1955-07-29 |Comércio de Guimarães
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RECORTES DE JORNAL
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1956-08-26 | Notícias de Guimarães 1957-06-20 | O Conquistador



   CENTRO DE RECREIO POPULAR

RECORTES DE JORNAL
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1957-03-28 | O Conquistador
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RECORTES DE JORNAL
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1959-01-29 | O Conquistador

1959-04-23 - O Conquistador

1959-07-16 | O Conquistador
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RECORTES DE JORNAL



CASA MUNICIPAL DE CULTURA JORGE ANTUNES






