
HORÁRIO da SEDE da  
Junta de Freguesia 

Secretaria 
Segunda a Sexta-Feira 

Manhã - 10h00 às 13h00 
Tarde -   15h00 às 19h00 

Espaço Internet - manhã 
Posto CTT 

Segunda a Sexta-Feira 
Manhã - 9h30  às 12h30 
Tarde -   14h30 às 17h30 

Última recolha de correio 16h45 

Igualdade não é Identidade 
 
Combaterei pelo primado do Homem sobre o indivíduo - como do universal sobre o particular. Creio 

que o culto do universal exalta e liga as riquezas particulares - e funda a única ordem verdadeira, 

que é a da vida. Uma árvore está em ordem, apesar das raízes que diferem dos ramos.  

Creio que o culto do particular só leva à morte - porque funda a ordem na semelhança. Confunde a 

unidade do Ser com a identidade das suas partes. E devasta a catedral para alinhar pedras. Com-

baterei, pois, todo aquele que pretenda impor um costume particular aos outros costumes, um povo 

aos outros povos, uma raça às outras raças, um pensamento aos outros pensamentos.  

Creio que o primado do Homem fundamenta a única Igualdade e a única Liberdade que têm signifi-

cado. Creio na Igualdade dos direitos do Homem através de cada indivíduo. E creio que a única li-

berdade é a da ascensão do homem. Igualdade não é Identidade. A Liberdade não é a exaltação do 

indivíduo contra o Homem. Combaterei todo aquele que pretenda submeter a um indivíduo - ou a 

uma massa de indivíduos - a liberdade do Homem.  

Creio que a minha civilização denomina «Caridade» o sacrifício consentido ao Homem para que es-

te estabeleça o seu reino. A caridade é dádiva ao Homem, através da mediocridade do indivíduo. É 

ela que funda o Homem. Combaterei todo aquele que, pretendendo que a minha caridade honre a 

mediocridade, renegue o Homem e, assim, aprisione o indivíduo numa mediocridade definitiva.  

Combaterei pelo Homem. Contra os seus inimigos. Mas também contra mim mesmo.  

 
Antoine de Saint-Exupéry, in 'Piloto de Guerra' 
França, Nasceu a 29 Jun 1900 -  Faleceu a 31 Jul 1944 Escritor  
          O Presidente 
                     ……………… 

           (Rui Porfírio) 
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www.facebook.com/ufcidadeguimaraes 

 
ASSEMBLEIAS DE FREGUESIA / 2018 

 

14 de Junho -  Convívio 

27 de Setembro -  20 Arautos 

20 de Dezembro - Circulo Arte e Recreio 

 

PARTICIPIE - É UM DEVER DE CIDADANIA 

www.ufcidadeguimaraes.com 
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Património —I C a p e l a s  d o s  P a s s o s  d a  P a i x ã o  d e  C r i s t o  

 Os Passos da Paixão de Guimarães são um conjunto de oratórios erigidos pela Irmandade da Consolação e Santos 

Passos no segundo quartel do século XVIII. Representavam, através de conjuntos de esculturas polícromas de madeira em 

tamanho natural, sete das estações da Via-sacra da Paixão de Cristo. Por força das alterações que as ruas e as praças da 

cidade foram sofrendo nos séculos XIX e XX, apenas uma destas capelas se encontra actualmente no seu sítio original. As 

esculturas que as preenchem foram também muito mexidas ao longo do tempo. 

 Em finais de 1993, o conjunto da Igreja e oratórios dos Santos Passos de Nossa Senhora da Consolação foi objecto 

de classificação como Imóvel de Interesse Público. Esta classificação apenas abrange, além da igreja, os quatro Passos que 

àquela data estavam de pé (Senhora da Guia, Campo da Feira, Rua de Santa Maria e Carmo), excluindo o do Largo da Miseri-

córdia, que seria reconstruído no ano seguinte ao da classificação. Continuam a faltar os dois Passos desmontados em mea-

dos do século XX (o dos Laranjais e o da Porta da Vila, que ultimamente esteve encostado à torre da igreja de S. Dâmaso). 

Nas primeiras décadas do século XVIII, os cerimoniais da Via-sacra em Guimarães, por altura da Quaresma, já eram organiza-

dos pela Irmandade da Consolação e Santos Passos. Para o efeito, distribuíam-se cruzes por diversos pontos da vila e a re-

presentação dos diferentes passos da Paixão de Cristo era feita por figurado vindo de Braga, em regime de aluguer. Em 

1726, a Irmandade lançou mãos à obra de erigir, em diferentes locais da vila, uma Via-sacra em granito, composta por sete 

capelas de pequenas dimensões, preenchidas por figurado esculpido em madeira pintada, em tamanho natural. O primeiro 

Passo a ser instalado foi o da Senhora da Guia. No ano seguinte, com autorização do Cabido, instalava-se um outro, encosta-

do à Colegiada, junto à Capela de S. Brás. Pela mesma altura, andavam em obras os Passos do Campo da Feira, de Santo 

António, do Toural e de S. Tiago. Ao todo, terão sido sete, mas temos alguma dificuldade em identificá-los a todos. Não há 

dúvidas quanto à localização de seis. 

 Para o que falta, sobram incertezas. Encontro referências aos passos de Santo António e de S. Tiago, mas devem 

nomear os santos neles representados, e não a rua ou a praça onde se ergueriam (aliás, a rua Nova de Santo António apenas 

ganhou esse nome em 1873, sendo muito anteriores as referências a este passo). O passo do Largo de S. Bento (ou de D. 

Luís I), posteriormente mudado para o terreiro da Misericórdia, referido pelo padre António Caldas e, a partir dele, replicado 

por outros autores, está por explicar. A existir, a dado momento teriam existido dois passos nos Laranjais (ou de D. Luís I),  o 

que é pouco plausível. Aparentemente, o suposto passo do largo de S. Bento será o mesmo que estava junto à torre de S. 

Bento, nos Laranjais. 

 Nas contas da Irmandade da Consolação e Santos Passos consta, em 1765, um pagamento ao carpinteiro João Bap-

tista, referente a trabalhos executados num passo localizado na rua de Valdonas. Provavelmente, será este o sétimo passo.  

Aqui se transcreve o texto do Padre Caldas em que trata dos Passos da Paixão: 

 Oratório dos Santos Passos. São sete pequenas capelas, todas de pedra, compondo a Via-Sacra, com sete passos da 

Paixão de Jesus Cristo, com o figurado em madeira do tamanho natural e de boa escultura. Foram levantados a expensas da 

irmandade, e são todos os anos visitados pela procissão de Lázaro, no respectivo domingo, e pela Via-Sacra, que costuma 

sair de S. Francisco em todos os domingos de quaresma depois do sermão, nesta igreja. São igualmente visitados no decurso 

da quaresma por muitas Vias-Sacras, particulares, e por grande número de fiéis, que se entregam a estes exercícios de pie-

dade. O primeiro destes passos, que representa a primeira queda do Redentor, fica ao lado direito da capela da Senhora da 

Guia, encostado à antiga muralha; o segundo encosta-se à capela de S. Brás, nos claustros da Oliveira; o terceiro em Santa 

Clara; o quarto no largo do Carmo, fronteiro à igreja; o quinto na rua de D. Luís I, noutro tempo chamada, neste ponto, largo 

dos Laranjais; o sexto na rua Nova de Santo António, encostado à antiga muralha, para onde veio, do Campo da Misericórdia, 

em Março de 1879, tendo estado antes disso no largo de S. Bento, hoje também rua de D. Luís I; o sétimo finalmente encos-

ta-se à igreja de S. Sebastião, sobre o adro, a norte. 
 (António José Ferreira Caldas, Guimarães – Apontamentos para a sua história, 2.ª ed., SMS/CMG, 1996, p.p. 384-385) 

O Padre Caldas inúmera os sete Passos da Paixão tal como os conheceu e como existiam no momento em que escreveu 

(início da década de 1880). Vários deles já tinham sido transplantados para lugares diferentes daqueles em que foram inici-

almente erguidos. Da minha leitura dos documentos conhecidos, inclino-me para que, originalmente, as capelas dos passos 

estivessem distribuídas pelos seguintes lugares: (1) Senhora da Guia; (2) Oliveira (junto à Capela de S. Brás); (3) Santa Clara 

(em frente ao Convento); (4) Terreiro do Carmo (o mesmo que seria pintado por Roquemont); (5) Porta da Vila (junto à torre 

de S. Domingos, no Toural); (6) Torre de S. Bento (Laranjais); (7) Rua de Valdonas. 
             

Origem: http://www.http://araduca.blogspot.pt/2011/09/os-passos-da-paixao-de-guimaraes.html, de Dr. António Amaro das Neves 
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 Joaquim Roberto de Carvalho nasceu na cidade de Guimarães, na freguesia de S. Sebastião, a 3 de Maio de 1893 e faleceu no 

Porto a 27 de Novembro de 1944, com algo mais de 51 anos de idade. Frequentou o Seminário-Liceu até ao 5º ano, de 1907 a 1911. Ao mesmo 

tempo, estudou na Escola Industrial Francisco de Holanda, escola onde fez os cursos de Desenho, Química e Física. Foi para a cidade do 

Porto em 1911, matriculou-se no Liceu Rodrigues de Freitas, onde fez em 1911-1912 o 6º e 7º anos conjuntamente. Em 1912 passou à Faculdade 

de Ciências onde cursou o F.Q.N.. De 1912 a 1918 frequentou a Faculdade de Medicina. Em 1919, a 30 de Julho, defendeu tese de doutoramento 

na respectiva Faculdade com “estereoradiografia”, além de ter tomado parte em várias discussões de outras, de entre elas as quais numa 

delas falou sobre a primeira mielografia praticada no Porto e um outro trabalho sobre “O valor de Radiologia ureteropielorenal” em que 

obteve a classificação de M.B. (dezanove valores). Há, até esta fase, dois factos que merecem ser sublinhados. O primeiro refere-se à 

frequência da Escola Industrial Francisco de Holanda. O segundo diz respeito à circunstância de, ainda estudante de Medicina,  por decreto 

de 17 de Agosto de 1917, ter sido nomeado 2º assistente do Laboratório e Museu de Anatomia Patológicas e seu preparador em Julho de 1919. 

A frequência da Escola Industrial Francisco de Holanda favoreceu-lhe o despertar de aptidões que tiveram repercussão evidente no seu 

futuro; o segundo, endereçou-o no sentido da Radiologia e da Faculdade de Medicina. Roberto de Carvalho era dotado de raras aptidões musculares, cultivadas desde a infân-

cia, as quais ficaram registadas em trabalhos do Prof. J. A. Pires de Lima , num dos quais referindo-se-lhe diz “que adquiriu uma agilidade extraordinária e uma aptidão notá-

vel para delicados trabalhos manuais. É um distintíssimo radiologista – a observação refere-se à idade de 31 anos de Roberto de Carvalho – toca piano e violino, desenha, e 

tem acentuado espírito inventivo e grande habilidade para trabalhos mecânicos. Imaginou um novo modelo de fonendoscópio e um engenhoso aparelho de anestesia e manipu-

la ao torno os instrumentos que inventa ou aperfeiçoa. Recordar a figura do insigne radiologista que, do ponto de vista profissional, foi portuense, mas que nunca esqueceu a 

sua terra de origem, como o demonstrou por palavras e actos até à hora do seu falecimento. A descoberta dos raios X haveria de suceder a 8 de Novembro de 1895, portanto 

cerca de 2 anos e meio depois do seu nascimento, justamente num período em que decorriam investigações aturadas sobre as descargas eléctricas em tubos de gás rarefei-

to e que haveriam de conduzir à descoberta dos raios X, culminando assim trabalhos de mais de dois milénios. Consequentemente, Roberto de Carvalho nasceu e fez-se Médi-

co na fase inicial do desenvolvimento da radiologia médica, isto é, no seu primeiro quarto de século, fase esta em que os médicos de todo o mundo seguiam com alvoroço o 

alargamento das possibilidades de aplicação dos raios X à Medicina. Não admira, pois, que Roberto de Carvalho se interessasse e apaixonasse, como veio a suceder, por este 

ramo da Medicina em pleno desenvolvimento. Logo que Roberto de Carvalho se instalou, dispunha dos melhores recursos da época nas áreas do diagnóstico e da terapêutica, 

de tal maneira que, como lembra Cerqueira Gomes no artigo já citado, “o aparecimento dos seus trabalhos provocara um momento de emoção; em boa verdade começava 

entre nós a radiografia. Eram novas aquelas imagens; não estávamos habituados a recortes assim vivos, ao mesmo tempo que começávamos a ouvir entre nós falar das 

bexigas e úteros que deixavam de sangrar pelos raios X, e dos tumores que fundiam ou regressavam debaixo de uma ampola de Coolidge”.  

 E pela vida fora, aliás curta que coube viver a Roberto de Carvalho, sempre actualizou a sua aparelhagem, tal como seguiu as reuniões médicas dedicados à radio-

logia, tais como cursos e congressos, seja como assistente, seja como participante, ao mesmo tempo que mantinha uma colecção de revistas e livros que lhe permitiam 

perfeita actualização dos progressos de radiologia mundial. É de registar que Roberto de Carvalho demonstrou desde cedo aptidões para fora da Medicina que o podiam ter 

conduzido a outra orientação profissional. Assim, as suas tendências no domínio da Física e Química, adivinhavam-se já, dado que sabemos que desde muito novo experimen-

tava os efeitos dos choques eléctricos nos focinhos dos gatos, quando estes procuravam a manteiga que ele, ainda menino, colocava sobre chapas de lata ligadas à corrente 

eléctrica, gerada por pilhas que ele próprio preparava, ou experimentava reacções químicas autorizadas pelo seu mestre na Escola Industrial de Francisco de Holanda. A par 

desta predilecção pela físico-química também o seduzia a música. Estudou violino, piano e harmónio, A este propósito, na loja paterna, ainda criança, fazia a demonstração à 

clientela das possibilidades dos instrumentos que o pai também vendia e assim ajudava no negócio. Mais tarde, já estudante de Medicina ou mesmo licenciado, não abandonou 

esta predilecção. Com efeito, sabemos que durante o seu treino no Banco de Urgência no Hospital de Santo António, abandonava por momentos esta sua actividade e ia ao 

Teatro de Carlos Alberto, situado bem perto, tocar entre cenas o número que lhe competia, para regressar de seguida ao trabalho hospitalar. E é sabido também que dirigiu 

orquestras em vários teatros, durante os seus estudos, trabalho este que lhe permitia a sua independência, ainda que não tivesse verdadeira necessidade disso. E, a par 

desta actividade quási profissional, deleitava, nas suas horas vagas, os amigos, com o seu acordeão. Assim, por exemplo, entrava na casa do Prof. Hernâni Monteiro abraçado 

naquele instrumento, tocando as mais variadas melodias e, como recordou o Prof. Marques dos Santos, durante o estágio que efectuara em Bordéus, entretinha o seu Mestre 

Bergonié com as mais belas rapsódias minhotas. A mesma predilecção é ainda lembrada pelo Prof. M. Cerqueira Gomes, quando ass inala que, a par de executante, também 

compôs música para peças de teatro, que aquele seu condiscípulo escrevia e Roberto de Carvalho musicava, peças destinadas a certas festas de alunas de Colégios e que os 

dois ensaiavam. Roberto de Carvalho tinha rara aptidão para solucionar problemas mecânicos: concertava relógios, máquinas de projecção, fonendoscópios, que muito úteis 

foram durante a 1ª guerra.  

 Um dos seus trabalhos sobre as “Revelações dos raios X nos quadros antigos” – foi publicado na Revista de Guimarães, revista que a Sociedade Martins Sarmen-

to, prestimosa instituição edita e da qual Pedro Vitorino era um assíduo colaborador, tendo aqui dado à estampa, entre 1921 e 1944 – ano do seu falecimento – 34 estudos, 

sobretudo na secção “Museus, galerias e colecções”. Roberto de Carvalho não era um apaixonado pelo literatura. Nas horas livres, que eram muito poucas, gostava de teatro, 

de cinema e particularmente de circo. Como professor preparava as suas lições com minúcia e nas suas aulas e conferências, era um expositor preciso e um rigoroso cum-

pridor, dos seus horários. E nos exames era justo nas classificações dos seus alunos, alunos por quem era adorado e querido. Roberto de Carvalho era de uma inteligência 

clara e dotado de vincado sentido prático que se fazia sentir desde o seu modo de vestir à condução da sua actividade no consultório, onde aplicava todos os meios que per-

mitissem trabalhar com mais eficácia e com menor dispêndio de tempo. Desde o fecho “éclaire” nos fatos e sapatos, até ao registo ao “dictafone” dos seus relatórios ou o 

uso do microfone para transmitir dos solos escurecidos para serem dactilografados em  espaços iluminados as observações radioscópicas, tudo isso era usado como rotina. 

Era ao mesmo tempo um homem bondoso, dotado de bom coração, ao contrário do que poderia parecer numa análise superficial. A este propósito bastará lembrar os valio-

sos legados que fez a todos as instituições de solidariedade social da cidade onde nasceu e os modos diversos como os distribuiu; lembrar ainda que criou na Faculdade de 

Medicina do Porto, o prémio Roentgen-Curie, destinado ao aluno que melhor aplicação mostrasse pelos estudos radiológicos, prémio criado em 1938 e para o qual mais tarde 

(1943) doou uma importância a partir de cujo rendimento o prémio fosse mantido após a sua morte, como ainda hoje acontece; lembrar ainda que outras dádivas fez à Facul-

dade, em aparelhagem; e lembrar finalmente, o modo generoso como recompensou aqueles que ao longo dos anos o serviam ainda na hora da morte.  

Toponímia —Rua Dr. Roberto de Carvalho —Radiologista 

Origem: www.csarmento.uminho.pt/docs/ndat/rg/RG104       Imagem de Dr. Roberto de Carvalho foi cedida pela Real Irmandade de Nossa Senhora da Consolação e Santos Passos 



CANDEEIROS APAGADOS 
Se na sua Rua existem candeeiros apa-
gados ou intermitentes, não hesite ligue 
para: 

253 414 667 
Comunicando o número de porta mais 
perto desse candeeiro. 

TELEFONES ÚTEIS 

Bombeiros Guimarães……..253 515 444 

Hospital Guimarães………….253 540 330 

Hospital Privado AMI………..253 420 300 

Polícia Judiciária……………...253 255 000 

P. S.P. Guimarães…………….253 540 660 

Polícia Municipal………………253 421 222 

G.N.R………………………………253 422 575 

Brigada Trânsito……………...253 262 460 

Câmara Guimarães………….253 421 200 

EDP geral……………………..…253 005 100 

Vimágua geral……………….…253 439 560 

Informações 
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FICHA TÉCNICA 
Propriedade: União das Freguesias de  

Oliveira, São Paio e São Sebastião 

Impressão: nunesdesign@sapo.pt  

Tiragem: 3000 

Distribuição: Gratuita 

Periocidade: Semestral 

 

Alameda S. Dâmaso - Edifício  

S. Francisco Centro, 65 

4810-286 GUIMARÃES 

 

Tel:  253 414 667 

Fax: 253 408 268 

Correio electrónico: geral@ufcidadeguimaraes.com 

Coordenadas GPS: N 41º 26’29.62’’/ W 8º 17’30.09’’  

 

VISITE OS NOSSOS MONUMENTOS 
No 1º domingo de cada mês é dia de entrada gratuita nos monumentos nacionais. Não fique 

em casa, aproveite e faça uma visita aos monumentos da nossa freguesia: CASTELO DE GUI-

MARÃES; IGREJA DE S. MIGUEL DO CASTELO E PAÇOS DOS DUQUES DE BRAGANÇA, MUSEU 

ALBERTO SAMPAIO e CASA DA MEMÓRIA. Informe-se na sede da Junta de Freguesia 

ADOTE UM CÃO OU GATO 

 Estima-se que cerca de 2,151 milhões (ou seja, 56% de lares portugueses) possu-

am, pelo menos, um animal de estimação. A alteração dos núcleos familiares e a noção, cada 

vez maior, de que os animais de estimação contribuem para o bem-estar físico e psicológico 

dos donos é uma das razões apontadas para justificar o crescente aumento de animais de 

estimação.   

 Segundo um novo estudo da GFK, em 2011, 45% dos lares em Portugal tinham, pelo 

menos, um animal; em 2013, 50%; em 2014, 54% (o que corresponde a 2,085 milhões de 

lares). Em 2015 eram 6,305 milhões os animais de estimação registados, número que baixou 

para os 6,228 milhões em 2016. Este decréscimo também se verifica na quantidade de lares 

onde coabitam cães e gatos: 10% em 2015 e 8% em 2016. 

RECOLHA DE LIXO GROSSO 
 

Na Cidade de  Guimarães a recolha de lixo 
grosso (ex. Electrodomésticos ou móveis 
em desuso, entre outros) faz-se da seguinte 
forma: semanalmente, de quinta-feira para 
sexta-feira. Nos restantes dias a recolha é 
concertada com os Serviços do Município. 
O cidadão pode solicitar directamente este 
serviço junto do Município de Guimarães, 
indicando o local de residência e o tipo de 
lixo que pretende seja recolhido. Este tipo 
de lixo pode, ainda, ser entregue no Eco-
centro de Aldão pelo próprio cidadão inte-
ressado. 

 NÃO DEIXE NA VIA PÚBLICA ENTULHO E 
LIXO FORA DOS LOCAIS APROPRIADOS.  

Origem: Jornal público -  Parte do texto de Ana Rita Carvalho • 18/06/2017  


