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ANTÓNIO JOAQUIM VIEIRA
o homem e A oBrA
1926-2015
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As frases que encimam esta nota de abertura são
da autoria de António Joaquim Vieira que, ao longo de
cinquenta anos, consagrou a sua vida, o seu tempo e
empenho em prol da construção de um projeto único
que hoje se subsume àquilo que conhecemos como o
Colégio de Lamas.
As vicissitudes dos tempos, as dificuldades de variada ordem que sempre afligem e entravam os ideais foram, podemos dizer, contornadas pela determinação e
força de caráter da figura do Fundador.
O seu papel de Professor e, depois, de Diretor, marcou muitas gerações de jovens que neste espaço fizeram as suas aprendizagens e cresceram enquanto cidadãos dotados não apenas do conhecimento inerente
à instituição escolar, mas também enformados pelo
espírito humanista que sempre acompanhou a firme
vontade do Senhor Dr. Viera. Na verdade, a formação
global do aluno terá sido, porventura, uma das suas
mais constantes preocupações, preparando-o para ser
Pessoa. Nas mais diversas situações, a sua postura, o
seu olhar atento, a sua oportuna intervenção, sinalaram centenas de jovens – hoje adultos – com uma
consciência humana e cívica inestimáveis.
O Projeto Educativo do Colégio nasce, precisamente,
da visão humanista do seu Fundador e é, também, o
seu legado. A determinação, a necessidade de cumprir
abnegadamente a missão de educar nas demais vertentes constitui-se como um dos traços indeléveis de uma
pessoa que, desde cedo, se preocupou com uma educação abrangente, que encarasse o indivíduo no seu todo
- uma Educação para os Valores.
Hoje, tanto tempo volvido desde a longínqua primeira turma, o Projeto Educativo do Colégio é um projeto
forte, assente em pilares bem consolidados, cuja base e
ponto de ancoragem são ainda os princípios humanistas que nortearam a ação do Senhor Dr. Vieira.

Este número do Entrelinhas, uma edição especial, vem, pois, prestar uma homenagem especial ao
Fundador do Colégio de Lamas.
É tarefa difícil traduzir em palavras e imagens a
grandeza da pessoa que, ao longo de décadas, marcou
de forma indelével esta comunidade educativa. E muito
ficará por referir, naturalmente. Esta edição, não obstante, nasce da necessidade de distinguir e honrar a memória do Senhor Dr. Vieira.
Assim, importa realçar que uma significativa parte deste número se fundamenta no pensamento do
Fundador. E o Entrelinhas, ao longo dos anos, foi o
órgão, na escola, de eleição para o Senhor Dr. Vieira,
que nele verteu o seu pensamento, as suas reflexões,
as suas perplexidades, preocupações e anseios. As suas
notas de abertura instituem-se, pois, como textos de
forte pendor doutrinal. Se as imagens selecionadas focam a pessoa nas mais variadas situações, as citações
são parte do seu pensamento - um modo de encarar o
mundo e a vida assentes nos pilares fundamentais do
ser humano, que são os valores humanistas.
E talvez uma forma distinta de findar esta nota de
abertura obrigue à recuperação de uma frase que o
Senhor Dr. Vieira lavrou numa nota de abertura, no
número cinco deste jornal, em 1998, na qual afirmava que “Educação com caráter é a educação integral,
ou seja, a que visa desenvolver, orientar e dar sentido
a todas as componentes, faculdades, apetências e dimensões do ser humano.”
Lembremos as suas excecionais qualidades humanas e profissionais e honremos o extraordinário legado que nos deixou, respeitando-o e dando-lhe continuidade. Como ele, devotemo-nos a essa tarefa de
alma e coração.
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1944 Aos 16 anos, como escuteiro.

1963 Foto de conjunto de alunos e professores da Telescola.

1963 Na Casa do Povo.

1950 Como estudante Universitário.

1969 Edifício cedido pela Casa do Povo para funcionamento do
Colégio..

António Joaquim
Vieira é um herói
que já aprendemos
a admirar.

1928
Nasce, em 5
de maio, em
S. Vitor, Braga,
em 1928.

Humanista e homem das humanidades, dedicou toda a sua vida às causas
sociais e pedagógicas. Professor, Filósofo,
Teólogo e Linguista, serviu com o seu
saber e mestria a nobre missão de educar
e formar os jovens na ciência e na virtude
do bem. Descentrado de si mesmo, a
sua prioridade foram sempre os outros,
que acolheu com um sorriso de bonomia
e dedicação. Figura incontornável na
história cultural e social da freguesia de
Santa Maria de Lamas e na do Concelho
de Santa Maria da Feira, ficará na memória geracional de um sem número de
famílias que reconhecem e reconhecerão
para sempre o nobre valor da trajetória
da sua missão e o seu grande tributo à
sociedade.

1950
Faz os estudos
preparatórios e
secundários nos seminários da mesma
cidade e conclui
a licenciatura em
Filosofia e Ciências
na Faculdade de
Filosofia da Universidade de Braga.

1961 No dia do seu casamento.

1972 Discursando aos alunos, junto de Henrique Amorim e dos
professores do Colégio.

1958
Inicia a carreira
docente no ano letivo de 1958/59, no
liceu Latino Coelho,
em Lamego, onde
leciona as disciplinas de História,
Filosofia, Literatura,
Latim e Grego.

1960
Fixa-se em Lisboa,
onde desenvolve
atividades burocráticas no Ministério
das Cooperações
e Previdência
Social, pasta então
ocupada pelo Dr.
Henrique Veiga
de Macedo, que o
incumbe de organizar e pôr a funcionar, em Santa Maria
de Lamas, a Casa
do Povo e Fundação Integrada, em
cujas finalidades de
promoção humana
se virá a integrar
o Colégio Liceal
de Santa Maria de
Lamas.

1961
Casa-se com Ofélia
Rodrigues Cunha,
professora do Ensino Primário, natural
de Moimenta da
Beira.
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1977 Junto dos seus professores, no Dia do Colégio, 5 de maio.

1982 No pavilhão do União de Lamas.

1996 Dia do Colégio, dirigindo-se à comunidade escolar.

1990 Discursando no primitivo edifício do Colégio.

1972 Junto dos alunos, assinalando o Dia do Colégio.

1962
Inicia, então já no
Concelho da Feira,
um percurso de 14
anos consagrado à
educação e ao ensino
na então Escola
Industrial e Comercial
de Espinho. A expansão do Colégio leva-o
a deixar a docência
para se dedicar, em
exclusividade, à sua
obra e missão educativa.

1963
Implanta, em Santa
Maria de Lamas, um
posto de receção do
Curso Unificado da
Telescola, que se alarga a outras freguesias
do Concelho, num
total de dezanove
salas de aulas.

1969 Na Casa do Povo.

2010 No auditório António Joaquim Vieira.

1969
Dá continuidade ao
projeto Telescola,
a nível do ensino
preparatório, criando
o Externato Liceal
de Santa Maria de
Lamas, conhecido
pela designação,
ainda que não oficial,
de Colégio de Cristo
Rei, que funciona
num edifício cedido
pela Casa do Povo. É
grande a adesão, por
parte das famílias,
ao ideário filosófico
e axiológico do Projeto Educativo desta
Escola.

1974
Sob a sua supervisão,
o Externato Liceal
ocupa as novas instalações, no edifício
anexo ao Museu
de Santa Maria de
Lamas. Por despacho
do Ministério da
Educação Nacional,
é fixada a lotação do
Externato em 460
alunos.

1975
Consegue autorização
de funcionamento dos
Cursos Noturnos do
Ciclo Preparatório e do
Ensino Liceal. A lotação
é fixada em 920 alunos.

1977 No gabinete da Casa do Povo.

1981
Graças à sua intervenção, celebra-se
Contrato de Associação entre o Estado e
o Externato Liceal, ao
abrigo do Decreto-Lei
nº 553/80. O Externato
integra a rede pública
de educação e os seus
alunos frequentam-no
em regime de gratituidade, em igualdade de
circunstâncias com os
do ensino estatal.
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CAMPUS DO COLÉGIO DE LAMAS

BLOCO ADMINISTRATIVO Integra biblioteca, auditórios e secretaria.

COMPLEXO DESPORTIVO Vista exterior.

1993 Bloco III

COMPLEXO DESPORTIVO Vista interior sobre as piscinas.

1991 Bloco II, primeiro edifífio construído de raiz (em construção).

PAVILHÃO POLIDESPORTIVO.

1984
Atribui ao Externato
Liceal de Santa Maria
de Lamas uma nova
designação oficial, a
de Colégio Liceal de
Santa Maria de Lamas.

1989/90
Lança a primeira pedra
do primeiro edifício
construído de raiz, que
vai corresponder à
primeira fase de um ciclo
de obras que se prolongará até 2008.

1995 Homenagem de alunos no Dia do Colégio.

1999
Comemora, com a sua
comunidade educativa,
os 30 anos do Colégio e
é homenageado com a
atribuição do seu nome
ao Grande Auditório,
no Edifício dos Serviços
Administrativos.

2002
Já depois de concluídos os três edifícios de
salas de aula e laboratórios, um Pavilhão
Gimnodesportivo e
um edifício destinado
a Serviços Administrativos, Auditórios
e Biblioteca, o êxito
imparável da obra do
carismático fundador
continua com a entrada em funcionamento
do Complexo Desportivo do Colégio, cujo
principal atrativo é a
sua piscina olímpica,
que coroa a sexta fase
do ciclo de obras.

2003
A obra do fundador
é visível num conjunto arquitetónico
constituído por
sete edifícios, uma
verdadeira cidade
educativa, implantada numa área total
de 30.000 m2. Nela
crescem, educam-se
e formam-se para a
vida pessoal, social
e profissional 3520,
alunos pela mediação
de um corpo docente
constituído por 225
professores.

2004
Sob a sua égide, é
celebrado protocolo
com a Universidade Católica, Centro
Regional do Porto, no
sentido do desenvolvimento de um
projeto de recuperação do Museu de
Santa Maria de Lamas.
Graças a esse protocolo, o Museu sofre uma
intervenção de fundo
que vai promover a
valorização do seu
espólio.
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BLOCO IV Integra salas de aula e laboratórios.

BLOCO V Concluído em 2008, integra salas de aula,
salões multifuncionais e refeitório.

MUSEU Sala da estatuária.

2009 Registo do corpo docente.

2008
Comemora, em 5 de maio, os oitenta anos, sendo cunhada uma medalha comemorativa para assinalar a data. A
comunidade escolar reúne-se em jantar festivo, tendo como
objetivo homenagear o homem, a missão e a obra. Inaugura-se o último edifício do complexo escolar, um bloco de
complemento curricular e multifuncional.

2009
Comemora, na semana de 5 maio, com a
sua comunidade educativa, os 40 anos de
existência da instituição que fundou: o Colégio de Lamas. É cunhada uma medalha
comemorativa deste evento.

2014
Celebra, com a sua
comunidade educativa, os 45 anos de
existência da instituição que fundou.

2015
No dia 13 de junho,
deixou a todos os
seus colaboradores a
responsabilidade da
continuação da sua
missão educativa e
formativa.
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30 Anos de Paixão pelo Ensino
Amando foi abrindo seu caminho,
Navegando águas prenhes de ideais.
Toma as rédeas do poder, subtilmente
Ordena com carinho, suavemente.
No sendeiro negro e escuro, é tocha ardente,
Ilumina, leva ao Alto com bravura,
Onde mora Seu Senhor Mestre Supremo.
Jamais haverá ódio ou desamor
Onde poisar sua mão, seu doce encanto.
Altruísta, acolhe sempre o pecador,
Quem procura um ombro amigo, um protector.
Um coração grande, humilde e abnegado,
Ilumina o rosto, espelho de bondade.
Mão divina que se sente em cada abraço.

Viverá p’ra além da obra o coração,
Inundando tantos outros sua luz,
Entre os quais, qual pastor, leva e conduz.
Irmão, companheiro, pai, amigo,
Raio de Sol, suave imagem do Além,
Alma nobre que nos mostra o Paraíso.
Teresa Margarida
(assinalando os 30 anos do Colégio de Lamas)
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no

or.

1963 Dr António Joaquim Vieira com a primeira turma.

UMA ESCLARECEDORA ENTREVISTA NA PRIMEIRA PESSOA
O ENTRElinhas recupera, para esta edição especial, segmentos de uma
entrevista (junho de 2008) ao Senhor Dr. Vieira
Não sendo natural de Santa Maria de Lamas, a sua vida passou-a
aqui. Pode contar-nos como foi isso possível?
Vim para Santa Maria de Lamas em 1962, por sugestão e proposta
do eminente Dr. Henrique Veiga de Macedo, que Deus haja, com quem
me encontrava em Lamego, onde eu era professor, e aonde ele, então
Ministro do Estado Novo, se dirigia, com certa frequência, em visita ao
tio de sua excelentíssima esposa, o grande bispo de Lamego, D. João
de Campos Neves. Bispo que tinha por mim alguma consideração, sobretudo por motivo das frequentes presenças no então Liceu Nacional
de Latino Coelho, onde eu lecionava, a fim de presidir às várias sessões
comemorativas de eventos que aí se realizavam no decorrer do ano
escolar, nalgumas das quais, por incumbência da Reitoria, eu tinha que
usar da palavra, o que merecia sempre as felicitações do Senhor Bispo,
que, já em sua residência, não deixava de tecer comentários a propósito, com o ilustre visitante, Dr. Henrique Veiga de Macedo, conforme
suas revelações.
Dois anos de docência nessa Escola não me cativaram o suficiente
para decidir, definitivamente, assumi-la como profissão, pelo que me
perguntava se não haveria coisa melhor. Foi este desencanto que tive

Dr. Henrique Veiga de Macedo, seguido do Sr. Padre Zé e do Dr. Vieira.
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BLOCO V em fase de construção.

ocasião de exprimir ao Dr. Henrique Veiga de
Macedo, em mais um encontro com ele, em
Lamego, o que o levou a dizer-me que tinha
no seu Ministério serviços que seriam, certamente, do meu pleno agrado. Fiquei radiante
com uma nova vida em Lisboa, onde estive
dois anos exercendo funções burocráticas, o
tempo suficiente para me convencer de que,
efetivamente, era para a carreira de professor
que me sentia predisposto e vocacionado,
o que não deixei de transmitir ao meu mui
ilustre Amigo, quando, em Lisboa, tive oportunidade de com ele conversar. Foi então que
o Dr. Henrique Veiga de Macedo me falou,
entusiasmado, do Projeto que tinha sido implementado, na sua terra, Santa Maria de Lamas, que consistia na doação à Casa do Povo,
criada para este efeito, de um importante
conjunto de bens, mediante escritura pública,
autêntico contrato com várias condições, ao
abrigo do qual todos os bens e suas finalidades estavam protegidos para sempre. Falou-me também o Dr. Veiga de Macedo do doador desse notável conjunto de bens, o grande
benemérito Henrique Alves de Amorim, que
Deus haja. Só era preciso tratar do funcionamento de tal Instituição, de harmonia com as
normas impostas, que alargavam a sua ação a
todos os domínios da promoção humana.

Interessado na minha colaboração para
o desenvolvimento deste Projeto, pediu-me
o Dr. Veiga de Macedo que viesse visitar S.M.
de Lamas e que decidisse. Gostei do que vi e
ouvi, tendo resolvido, por várias razões, corresponder à sua tentadora proposta.

Entre os alunos.

Discursando, junto do benemérito Henrique Amorim.

SALA DE AULA da Telescola na Casa do Povo.

Num discurso proferido há pouco
tempo, rejeitava a ideia de Fundador
do Colégio. Porém, todos reconhecem
que foi o grande impulsionador deste
projeto e o encaram realmente como o
Fundador. Pode explicar-nos o porquê
dessa rejeição?
Na verdadeira aceção da palavra, não há
dúvida de que fui o Fundador do Colégio, embora nunca o quisesse em meu nome, como

foi sugerido por algumas entidades, mas sim
no nome da Instituição criada pela referida
escritura da doação, que é a Casa do Povo e
Fundação Integrada, visto que, deste modo, o
Colégio tinha sempre garantias de perpetuidade, em quaisquer circunstâncias. Fui eu, é
certo, quem tratou de obter licenças, autorizações e alvarás para que tudo funcionasse, mas
contando com o apoio do benemérito Henrique Alves de Amorim, no que concerne a um
mínimo indispensável de instalações, como
o salão nobre da Casa do Povo e o prolongamento do Museu, que ele facultou com entusiasmo. Foi exatamente por isto que entendi
associar, de algum modo, o grande Henrique
Amorim à Fundação do Colégio.
Tem uma vida dedicada à pedagogia
e ao ensino. Quando e porquê decidiu
tornar-se professor?
Efetivamente, toda a minha vida gira à
volta da temática “Pedagogia e Ensino”, nela
se inspirando convictamente. Frequentei, do
princípio ao fim, os Seminários de Braga, de
onde sou natural, concluindo todos os seus
cursos, em nada menos que catorze anos, não
contando, é claro, a então instrução primária.
Nunca deixei de ajudar o Pároco da minha
freguesia, S. Vítor, cidade de Braga, em trabalhos de catequese e escrituração de livros de
registos vários. Terminados estes estudos, e
não tendo decidido assumir as responsabili-
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sor de Filosofia, sabedor das dificuldades com
que se debatia o Reitor em conseguir professor de línguas clássicas, não obstante dispor
de docente do 8º Grupo A, fiz-lhe saber que
também estava preparado para o ensino dessas línguas, Latim e Grego, fundamento da
nossa língua materna, o que o deixou muito
satisfeito.

EDIFÍCIO DO MUSEU e seu prolongamento, que acolheu
as tumas do Colégio.

Já em S.M. de Lamas, fui abordado pelo
Diretor da Escola Industrial e Comercial de Espinho, que insistiu comigo para aceitar ser aí
professor, ao que acedi, durante catorze anos,
enquanto dispunha de tempo para isso.

que o Colégio poderia tornar-se um
projeto autónomo e que tipo de apoios
recebeu?
O Colégio gozou sempre da indispensável
autonomia, como era de razão e de justiça,
dispondo sempre de uma direção profundamente conhecedora das dificuldades e problemas suscetíveis de obstarem ao seu progresso,
assim como profundamente empenhada na
criação das condições que favoreçam a sua
implantação como escola digna da preferência
dos pais que se preocupam com a educação
de seus filhos. Contamos com o apoio financeiro do Estado para os alunos abrangidos pela
gratuitidade do ensino (…)
Essa evolução trouxe também um
acréscimo de alunos, de professores, de
instalações... num acréscimo de trabalho.
Como conseguiu resolver essa questão,
passando tantas decisões por uma só
pessoa?
À custa de muita canseira e trabalho, não
deixando de recorrer, quando necessário, ao
concurso de colegas.

Concluído este curso, tal como todos os
outros, orientado para o ensino e educação,
concorri a um lugar de professor no já referido
Liceu de Lamego, no ano letivo de 1958/59,
ano em que, aí, começou o Ensino Secundário. Apesar de ter sido enviado como profes-

E, agora, o que prevê para o futuro da
instituição?
A sua continuação perpétua ao serviço
dos nossos jovens, procurando e promovendo empenhadamente a sua formação em
todos os domínios, como pessoas de caráter,
conscientes, responsáveis, úteis à Sociedade.

Comunidade escolar, em dia festivo.

Após essa primeira turma, veio a
segunda e a terceira... Quando sentiu
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ficha
técnica

dades inerentes ao estado sacerdotal, resolvi
fazer uma pausa, que aproveitei para, como
estudante-trabalhador, realizar mais um curso, desta vez a licenciatura em Filosofia, na
Faculdade da Companhia de Jesus, a primeira
da Universidade Católica, ao mesmo tempo
que exercia funções de prefeito e de alguma
docência no Internato Anexo ao Liceu Nacional de Sá de Miranda, em Braga, única escola
estatal, no País, com Internato.
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Dr. António Joaquim Vieira

Mentor do “Projeto de
Reorganização Museográfica do
Museu de Santa Maria de Lamas”

las (Sala de Nossa Senhora do Ó, Sala da Capela e Sala dos Evangelistas), e do espaço de
acolhimento, até então inexistente.

Quando a Escola das Artes da Universidade Católica Portuguesa (UCP) foi abordada no
sentido de promover o relançamento do Museu de Santa Maria de Lamas (MSML), estava
longe de calcular a riqueza e a complexidade
da obra proposta.
Num estado de “semi-adormecimento” desde 1977, data que marca o desaparecimento
do seu Fundador – Henrique Alves de Amorim (1902-1977) -, o “Museu”, que mais parecia
um armazém, apresentava graves problemas
de desadequação às exigências da museologia atual, padecendo de desconhecimento do
seu acervo efetivo, de alterações substanciais
à sua organização inicial, de tratamentos cientificamente pouco corretos na superfície das
obras, de problemas diversos de conservação
preventiva. E, sobretudo, de uma ausência de
plano para a sua valorização e interpretação.

O Fundador do Museu, Henrique Amorim, seguido do
Dr. Vieira.

Gabinete das Ciências Naturais

Tal tratamento, inteiramente pioneiro, visava
o alcance de objetivos essenciais para o sucesso do projeto e para o futuro a curto, médio e longo prazo do Museu, nomeadamente:

Inauguração da estátua de Henrique Amorim, homenagem de alunos e professores do Colégio Liceal de Santa
Maria de Lamas (1972)

Em síntese, um espólio diverso e admirável,
espalhado por dezasseis salas de dimensões e
ambiências distintas, corria o risco de ultrapassar um ponto de degradação, de que seria impossível recuperar. Em virtude desta “situação
limite”, revelando um profundo sentido de interesse e responsabilidade perante o “património
da terra”, o Dr. Vieira teve um papel decisivo na
celebração do protocolo com o Departamento
de Arte da Universidade Católica Portuguesa em 2004 foi o grande mentor do início do “Projeto de Reorganização Museográfica do Museu
de Santa Maria de Lamas”.
Desde o lançamento do projeto, este “homem de valor e com valores” fez questão de
acompanhar, de forma muito próxima, a equipa multidisciplinar oriunda da UCP. O trabalho
começou e, atendendo à vastidão do Museu,
em obras e espaços, foi proposto, numa fase
preliminar, o tratamento das três primeiras sa-

Conhecimento / Avaliação / Diagnóstico;
Definição de Públicos / Projeto de Exposição / Divulgação; Proteção / Conservação
/ Restauro.
As linhas orientadoras do trabalho estavam
traçadas e, desde logo, ficou clara a vertente de
“Homem de acção” que o Dr. Vieira possuía. Na
liderança e execução de todos os seus projetos, sobretudo naqueles de maior complexidade e aparentemente mais “rebuscados”, aplicava, de forma peculiar, um empenhamento total
e incansável, verdadeiramente motivador para
quem o acompanhava, não sucumbindo perante dificuldades, obstáculos ou incompreensões. Exemplo de superação, levava até ao fim,
com entusiasmo e tenacidade, todas as tarefas
a que se propunha. Exigente, com uma visão
de futuro e renovação constante de objetivos,
fomentava em todos aqueles que com ele acediam às tarefas mais complexas, uma ânsia de
vencer a dificuldade, de concretizar e de ultrapassar cada etapa.
Entre maio e junho de 2005, os primeiros
resultados deste projeto começaram a ganhar
forma. O tratamento das três primeiras salas
do Museu e do espaço de acolhimento ao vi-
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sitante estava concluído e confluía na primeira apresentação pública dos resultados materializados, concretizada através da exposição
“Imaginária Feminina na Arte Sacra Portuguesa: Processos de Conservação e Restauro”. Patente na Casa Museu Guerra Junqueiro (Porto)
entre Junho e Setembro de 2005, esta mostra,
a primeira realizada com parte do espólio do
Museu, academicamente estudado e devidamente tratado, foi o corolário de uma primeira fase do projeto e do seu relançamento no
panorama cultural português, levando-o para
fora de portas, dando a conhecer a sua verdadeira valia patrimonial e criando condições
para a captação de novos públicos.

Espaço de acolhimento ao visitante do MSML em 2004.

Atual receção do Museu.

venção, na qual, com o seu saber característico, fez questão de aclarar que “apesar da proximidade do término do protocolo com a UCP,
o projeto de recuperação e relançamento do
Museu iria continuar”. Tal afirmação tornou-se
um facto, iniciando-se de imediato a criação
de um quadro técnico especializado, ao qual
confiou a responsabilidade de corporizar e
dar continuidade à implementação do Plano
Museológico e a toda a intervenção, estudo,
conservação, restauro e promoção deste singular Museu.

Dr. Vieira e Prof. Dr. Carvalho Guerra (à época presidente
da UCP-Porto) no dia da inauguração da exposição “Imaginária Feminina na Arte Sacra Portuguesa: Processos de
Conservação e Restauro” - Casa Museu Guerra Junqueiro
(Porto), exterior.

Sala de Nossa Senhora do Ó em 2004.
Dr. Vieira, restantes membros da direção da Casa do
Povo de Santa Maria de Lamas e público na inauguração
da mesma exposição.

Sala de Nossa Senhora do Ó na atualidade.

Estruturada a exposição, no momento da
inauguração, o entusiamo era evidente em
todos aqueles que tinham percorrido um exigente e exaustivo caminho para lá chegar. A
par de visíveis em todos os técnicos e académicos especializados envolvidos neste projeto, a felicidade, o entusiasmo e o sentido de
“dever cumprido” eram por de mais evidentes
no rosto do seu principal mentor, Dr. António
Joaquim Vieira. Tais sentimentos ficaram bem
patentes nas palavras proferidas na sua inter-

A partir de setembro de 2005, o modelo
aplicado nas primeiras salas recuperadas,
em termos de estudo e intervenção prática,
estendeu-se aos restantes espaços expositivos situados ao nível do piso superior deste
complexo (Sala dos Presépios, dos Oratórios e

Sala da Estatuária

Galeria do Fundador), bem como a um conjunto de quatro salas do seu piso inferior (Salas da
Capela de Delães, da Estatuária, da Etnografia e
ao Gabinete das Ciências Naturais), viabilizando
a reabertura do Museu ao usufruto da comunidade, devidamente conservado, estudado e
reorganizado.
Concretizando os seus intuitos, a partir daí,
o Museu tornou-se um espaço de reflexão,
estudo e investigação de uma realidade que
moldou a história de uma terra. Um espaço
socialmente ativo, cultural e pedagogicamente relevante, pela evocação de “histórias
e estórias”, contribuindo, dessa forma, para
aprofundar e divulgar o conhecimento do património português.
Ao tornar-se o mentor do projeto de recuperação deste complexo museológico, o Dr.
António Joaquim Vieira zelou pela continuidade do cumprimento da vontade de abertura deste espaço à fruição da comunidade
que Henrique Amorim, o seu colecionador e
fundador, deixou bem vincada. Deste modo,
sempre que este Museu se consiga renovar,
afirmar, ou alcançar os objetivos traçados,
mais do que uma justa homenagem ao seu
Fundador inicial, será também um grande tributo à vontade, interesse pessoal e legado do
Dr. Vieira.
Susana Ferreira
Conservadora do Museu

Intervenção do Dr. Vieira na inauguração da exposição referida acima.
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O que dele ouvimos e aprendemos...
Ao longo dos anos, número a número,
edição após edição, a colaboração do Senhor Dr.
Vieira nas páginas do ENTRElinhas tornou-se um
dado incontornável, espaço que ocupava na sua
conhecida e reconhecida Nota de Abertura. São
valiosos textos que encerram o pensamento do
Fundador e a sua argúcia, pois espelham a visão
de um homem que dedicou a vida à causa do
ensino, constantemente escorada pelos valores
humanistas que sempre o nortearam.
O trabalho de pesquisa que se impunha
permite dar a conhecer algumas frases de cunho
acentuadamente didático, de preocupação com
os valores, com a moral, a vida e o amor.
A sua (re)leitura revela o espírito que as
animou, denotando um permanente cuidado
em relação ao que considerava a “educação
integral”.

EDUCAÇÃO
• “Toda a nossa ação educativa tem uma fundamentação e direção axiológicas...”
• “Educação com caráter é a educação integral...”
• “A tarefa de educar é árdua, exigente, compreensiva, persistente...”
• “É sabido quanto os pais se preocupam, hoje em
dia, com a educação de seus ﬁlhos, e, por isso,
com a escola que os há de receber...”
• “A escola é também um precioso espaço de
formação da personalidade, pelo estímulo e
despertar de aptidões e potencialidades como
preparação para viver plenamente a própria
vida...”
• “Uma escola não existe apenas para fornecer
conhecimentos; existe sobretudo para formar
pessoas...”
• “A escola não é apenas para fornecer conhecimentos, numa função meramente utilitarista...”

• “Um estabelecimento de ensino que só se preocupe
com o rendimento escolar dos seus alunos nem tal
rendimento consegue obter...”
• “A maior permanência dos alunos na escola é
uma medida que visa suprir a falta de tempo dos
pais para estarem com os seus ﬁlhos...”
• “Ensino e educação complementam-se, estão
interligados...”
• “Os professores, (...) sabem estar ao serviço dos
alunos...”
• “Um professor autoritário nunca foi um bom
professor...”
• “Geralmente, ninguém tem saudades de professores autoritários...”
• “Com o autoritarismo não se educa, mas com a
ausência de autoridade também não...”
• “É uma ingenuidade bastante perigosa imaginar
que podemos educar sem autoridade...”
• “Nós, professores, não somos mais do que sim-

“Uma das mais elevadas
tradições do Colégio, se não
a mais elevada, é justamente
a dedicação e o empenhamento totais na missão essencial de uma escola, que é
a educação integral e autêntica dos seus alunos...”
“São grandes os desaﬁos que,
neste início de milénio se apresentam à humanidade que se
encontra numa das maiores,
se não a maior, encruzilhada
da sua história, consequência
da avassaladora crise de valores com que se debate...”
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ples delegados dos pais..”
• “Regista-se um confrangedor alheamento relativamente ao crescimento integral dos discentes...”
MORAL E VIDA
• “Os cidadãos sentem-se desnorteados e perdidos, à deriva...”
• “O futuro da Humanidade e do Planeta que é a
nossa única casa, (...) está, de facto, ameaçado
pelo (...) homem...”
• “São curtos e negros os horizontes da Humanidade nos tempos convulsivos que vão correndo...”
• “Se lançarmos um rápido olhar pela atualidade, depressa notaremos que Deus está, não em
silêncio, mas (violentamente) silenciado...”
• “São muitas as forças que frequentemente nos
diﬁcultam a caminhada. Mas apenas diﬁcultam,
não impedem...”
• “O ser humano é capaz de se transcender (sair
de si, abrir-se), dirigindo-se aos outros e a Deus...”
• “Pensar, enquanto atividade que exprime o homem e todos ou enquanto atividade totalizante,
é o modo de se ser livre...”
• “No espírito humano, as noites são longas e a
escuridão predomina...”
• “Deus estava em Auschwitz, como está em todas

as chacinas e morticínios, deportações e campos
de refugiados, não silencioso, mas silenciado...”
• “Jesus Cristo, o Príncipe da Paz, ainda não nasceu
para muitos…”
• “Jesus marcou o mundo...”
• “Está nas nossas mãos ver em cada rosto o olhar
de Jesus Cristo...”
• “De nada adiantam dissertações sobre a morte.
É das poucas certezas que temos ao longo da
nossa caminhada...”
• “Não é tao penoso o nosso percurso quanto o do

Monte Calvário...”
• Mais do que frio no corpo, o que vou sentindo,
por isso, nestes dias, são verdadeiros calafrios na
alma...”
• “Nada me dizem os natais das festas de Natal, das
canções sem mensagem, das luzes sem brilho, das
compras sem controlo, do consumo sem freio...”
VALORES
• “Nunca são difíceis as tarefas a que nos devotamos de alma e coração ...”
• “É necessário e urgente uma nova cultura – a
cultura da responsabilidade...”
• “Temos de ser responsáveis perante a vida...”
• “A consciência é o conhecimento que temos dos
nossos atos...”
• “A consciência bem formada, humana e cristãmente, é como que o Norte, o farol da nossa vida...”
• “A grande e prioritária tarefa a cumprir e que o
novo milénio reclama é a de salvar da derrocada
esta civilização...”
• “Parece que, em tudo, transportamos connosco
um sério problema de produtividade...”
• Com o duplo desenraizamento das sociedades
hodiernas, corremos (…) o risco de fazer com que
a nossa vida seja apenas mais uma.”
AMOR
• “Amar é fazer o bem a quem nos faz bem e a
quem nos faz mal...”

“Amar é romper todas as
cadeias de preconceitos e
discriminações, fabricados pelo
egoísmo humano, e dar-se
desinteressadamente a todos...”
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5 DE MAIO DE 2008 Na festa de celebração dos oitenta anos.

Algumas palavras de reconhecimento...

“Ao ouvirem o meu nome levantam-se, em simultâneo, o aluno, o
professor e o assessor unidos pelo mesmo respeito, admiração e gratidão para com uma mesma pessoa, o Sr. Dr. António Joaquim Vieira.
E, se bem interpreto o sentimento comum, de igual modo se levantam, para o aplaudirem, os milhares de alunos e as centenas de professores que consigo estudaram e trabalharam, no Colégio Liceal de Santa
Maria de Lamas. De entre estes últimos, professores da minha/nossa memória, permita-me que recorde, aqui, com saudade, a Drª Cesaltina, o Dr.
Zeferino, o Eng. Vítor Costa e o meu Mestre em Filosofia, o Dr. Saldida.
Sr. Dr. Vieira - porque é assim que sempre a si nos dirigimos - tanto
quanto possível, vou, agora, deixar aqui o seu retrato:
• cultor por excelência da língua portuguesa;
• homem de carácter firme e princípios enraizadamente humanistas;
• pessoa dotada de iniciativa e espírito empreendedor incomuns;
• cristão fervoroso;
• trabalhador entusiasmado, é esse o termo, “com Deus”, em Quem
se inspira e a Quem pede os meios para a realização da obra.
Não, meus senhores, como é bom de ver, para o Sr. Dr. Vieira, a
educação não é uma paixão, não é “passione”, sofrimento.
O que o caracteriza não é a inação, a abulia da vontade, o entorpecimento, a retórica do discurso.
O que o caracteriza é a ação, o gesto, a atitude, o património.
Para mim, o Colégio chama-se Colégio Dr. António Joaquim Vieira.”

“A mensagem que, em nome de todos os presentes, venho hoje
aqui deixar-lhe, prezado amigo Dr. António Vieira, neste maravilhoso dia de encontro, de festa e de celebração de vida, é sumamente
mais do que um feixe de palavras ou proposições enfáticas e apologéticas de reconhecimento e gratidão pelo tanto quanto, ao longo
da sua vida que hoje perfaz 80 harmoniosos anos tem vindo a fazer
em prol dos outros...
Na verdade, no “ventre” sintático, semântico e pragmático de cada
uma das palavras que lhe dirijo, existe muito mais do que elas significam quando, por mim, são simplesmente pronunciadas... É que as
palavras que habitam o nosso pensamento, a noésis de cada um de
nós, têm a vida, a expressão, a emoção, enfim, a virtude... e a metafísica
que nelas colocamos...
Assim, Dr. António Vieira, nosso aureolado amigo, o que digo ou quero dizer-lhe, com virtude, neste augusto momento da sua vida, embora
não dispense a mediação da “palavra” mais comum... transcende-a.
Caríssimo amigo, já muito para além do momento em que dei início a
este discurso, confesso-lhe que aquela emoção inicial persiste, teimando
em sobrepor-se à minha razão... e isto acontece como previ, ilustríssimo
Dr., pois, frente à sua pessoa, um verdadeiro profissional do pensamento
e esteta da palavra, a expressão do que se lhe diz ou do que se lhe quer
dizer não é fácil...
Elogio, elogiamos com alegria a sua capacidade de trabalho bem
plasmado no fervor que sempre devotou à causa educativo-formativa de
muitos e muitos jovens, à causa da verdadeira educação que é a que prima pela preservação dos valores humanos mais nobres e semper ascendens, os únicos que podem garantir a emergência de um mundo melhor
que todos desejamos.
O “nosso” Colégio, um entre outros projetos-alma que têm a sua
assinatura empreendedora é, em meu entender, um reflexo dessa capacidade e fervor quase transcendentes, próprios de quem, como o Sr.,
possui o dom de enfrentar os desafios mais complexos, transformando-os em esperança e futuro... para os outros.”

Excertos do discurso proferido pelo Professor Joaquim Gautier, no dia 5 de dezembro de 2003, na homenagem ao Senhor Dr. Vieira pelo Rotary Clube da Feira.

Excertos do discurso proferido pelo Professor Américo Couto, no dia 5 de
maio de 2008, celebrando o octogésimo aniversário do Fundador.

O reconhecimento do mérito e valor do Senhor Dr. Vieira está na origem de diversas manifestações públicas de apreço. Aquela personagem discreta, aprumada, sempre presente, deixou, a quantos com ela
conviveram, a imagem límpida da retidão e força de caráter.

