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EDITORIAL 

P R Ó - A T I V O  

Voltou a primavera e estão a acabar os dias tristes e 

frios do inverno. Com a primavera temos mais sol, mais 

luz e até a esperança, parece que renasce. Os passari-

tos andam loucos com a mudança da estação do ano e 

cantam, chilreiam, namoram... As flores começam a 

desabrochar, os campos a ficarem mais verdes e, defi-

nitivamente, a esperança renasce.  

Para todos nós, já cheios de medidas de proteção, de 

medos, da mudança radical nas nossas vidas, da altera-

ção do nosso quotidiano, começa a haver uma réstia 

de esperança uma réstia da possibilidade da mudança. 

Só que desta vez, queremos uma mudança não evolu-

cionista, queremos o retorno às nossas vidas, ditas nor-

mais.  

Queremos sair, queremos conviver, queremos passear, 

precisamos daqueles abraços que nos fazem felizes, 

dos beijos que nos trazem esperança.  

Precisamos do conforto dos nossos amigos, dos nos-

sos familiares, de voltar a sorrir, a rir, a gargalhar, a ser-

mos felizes. Nós temos esse direito.  

Começamos todos a ver a luz ao fundo do túnel, este 

túnel escuro e tenebroso, onde temos vivido ao longo 

de mais de um ano e onde, infelizmente, alguns de 

nós, se perderam para sempre. Como lamentamos a 

sua partida, sem despedida, precipitada e quase sem 

luto.  

Mas, chegou a Primavera e com ela, espero, o fim des-

tas restrições, deste 

viver de faz de conta…  

Tal como a natureza, 

precisamos de nos 

renovar, voltar a sonhar, 

voltar a rir… rir de felici-

dade, rir de vitória. Vitó-

ria sobre esta doença 

que nos deixou aprisio-

nados, que nos obrigou 

a mudar as nossas vidas, para pior. A esperança, diz o 

nosso povo, é a última a morrer. Pois, a nossa esperan-

ça está viva, muito viva, por dias melhores, que tardam, 

mas estão a chegar.  

A manhã está a chegar, começo a ouvir alguns pássa-

ros madrugadores, de longe, ouço o cantar dum galo, 

o sol começa a aparecer no horizonte. Primeiro, uma 

pequena luz pálida, não tarda aparecerá imponente 

por entre as montanhas.  

Para todos, um novo dia, a esperança renasce.  

  Diamantino Nunes,  

Presidente da Direção  

da Associação de Melhoramentos Pró-Outeiro 

 



PROJETO + PRÓXIMO DE TODOS 

P Á G I N A  3  E D I Ç Ã O :  6 ª     A B R I L 2 0 2 1  

Há uma realidade no dia-a-dia de todos nós que, cada 

vez mais, se torna evidente sempre que saímos de casa 

e caminhamos pelas ruas da nossa “Terra”. 

 Constatamos que grande parte da população com 

que nos cruzamos é constituída por pessoas idosas e, 

pelo risco que lhes é inerente, são a população mais 

afetada pela pandemia provocada pela COVID- 19. 

O isolamento social e o sentimento de solidão são 

preocupantes e, como tal, a AMPO tenta perceber que 

tipo de serviços de proximidade podem combater o 

isolamento da nossa comunidade, surgindo daí o pro-

jeto “Mais PRÓXIMOS de Todos”. 

O objetivo deste projeto é promover e apoiar o con-

tacto entre diferentes gerações através de visitas ao 

domicílio personalizadas, realizadas por uma equipa 

multidisciplinar. 

A AMPO, enraizada na comunidade de Oliveira de 

Azeméis, considera prioritário apoiar e garantir os 

direitos dos seus associados, bem como responder às 

suas necessidades, as quais são gerados pelas mudan-

ças na sociedade. Para tal, criará e oferecerá serviços 

que correspondem às novas realidades sociais da 

comunidade envolvente. 

Juliana Fernandes 
Neuropsicóloga 

A pandemia provocada pela COVID-19 gerou diversas 

mudanças no funcionamento da sociedade: pessoas 

em quarentena, teletrabalho, escolas, universidades e 

comércios fechados, isolamento e distanciamento 

social, provocando profundas alterações no quotidiano 

das pessoas. A insegurança, a confusão, a frustração, a 

angústia, a impotência, a desorganização, a desespe-

rança e inúmeras incertezas pautaram e continuam a 

assombrar o nosso quotidiano. Não podemos abraçar, 

tocar ou beijar os nossos pais, os nossos amigos, com 

medo do inimigo invisível. A máscara retirou-nos a 

expressividade e distanciarmo-nos do outro tornou-se 

a maior demonstração de afetos. A comunicação social 

não nos deixou esquecer o medo, relembrou-nos que 

este vírus pode destruir vidas. Este desequilíbrio nas 

nossas vidas provocou alterações na nossa forma de 

estar, sentir e viver.  

O que podemos fazer do ponto de vista psicológico 

para minimizar as perdas, a dor, o medo, ou simples-

mente viver uma vida saudável? 

É fundamental conversar sobre o que não está a correr 

bem, reservar espaço para o descanso, lazer, e tempo 

de sono, priorizar escolhas alimentares saudáveis, 

investir na prática de exercício físico, reforçar a resiliên-

cia e a ideia de que, como em qualquer outra crise, 

trata-se de um estado transitório, onde é necessário 

refletir, reinventar, reorganizar e transformar. 

 

 

SAÚDE MENTAL EM TEMPOS DE PANDEMIA 

Sandra Resende, 

Diretora Técnica Serviço de Apoio Domiciliário 
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VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, 

NA ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA PESSOAS IDOSAS (ERPI) 

O ano que passou foi deveras difícil e desafiante nos 

mais variados níveis. Desde o primeiro dia de março de 

2020 que a Associação de Melhoramentos Pró-Outeiro 

sofreu inúmeras alterações, passando pela necessidade 

urgente de se adaptar à nova realidade devido à Covid-

19. Contudo, sempre tendo como prioridade, a prote-

ção e segurança dos nossos utentes.   

Após longos meses de combate à pandemia, no dia 24 

de novembro, o vírus invadiu a “nossa casa”. A partir 

desse dia, vivenciaram-se momentos angustiantes. Na 

ERPI, dos 25 utentes, 9 ficaram infetados, tendo sido, 

até aos dias de hoje, os únicos casos positivos na insti-

tuição. No entanto, a luta continuou e continua a ser 

diária e o cuidado, a proteção e o esforço constantes.  

O dia 12 de janeiro de 2021 foi repleto de esperança, 

após a notícia de que os utentes de ERPI iriam ser vaci-

nados, sendo que no dia da vacinação, foi visível o alívio 

e o sorriso no rostos de todos. Sabendo que os cuida-

dos têm de ser mantidos de igual forma, esta vacina 

trouxe com ela algum conforto e tranquilidade, mas ain-

da não nos proporcionou a tão desejada “liberdade”. 

Contudo, saber que num futuro, ainda incerto, tudo isto 

poderá melhorar, transmite-nos algum alento e sereni-

dade.  

Agradecemos profundamente a todos os profissionais 

da Associação de Melhoramentos Pró-Outeiro pela 

dedicação, esforço e espírito de equipa e ter sempre 

presente o bem-estar dos nossos utentes.  

Márcia Silva,  

Diretora Técnica da ERPI 

Sr. José Ribeiro – “Soube muito bem saber 

que ia apanhar a vacina, para o COVID não 

me pegar outra vez. Depois de tomar a 2ª 

dose doía-me o corpo todo e fiquei com 

febre, mas agora estou bem.” 

D. Madalena Costa – “Senti-me bem quando 

soube que tinha a possibilidade de tomar as 

duas doses da vacina.” 

D. Elisa Tavares – “Eu pensei que se a vacina vai 

ser administrada às pessoas é porque vai fazer 

bem. Foi um privilégio termos esta oportunidade. 

O nosso país e o mundo estão a melhorar!” 

Sr. José Júlio – “Fiquei satisfeito ao saber 

que iria apanhar a vacina. É uma esperan-

ça!” 

D. Guiomar Oliveira – “Fiquei com medo 

quando soube que ia apanhar a vacina, 

porque fiquei com receio que me fizesse 

mal, mas graças a Deus correu tudo bem.” 
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As redes sociais são um instrumento de atualização de conhecimentos e uma ferramenta que atualmente possibilita 

um acesso rápido à informação e à comunicação nestes tempos de isolamento. Assim, a sua utilização frequente 

permite aproximar a família e os amigos, o que se traduz num elemento de proximidade para idosos e pessoas mais 

isoladas, o que facilita um mais adequado envelhecimento ativo e uma melhoria significativa na sua qualidade de 

vida. 

 

Aplicações gratuitas: 

 

 

WHATSAPP 

Para conversas em grupo ou individuais. Sem qualquer custo. Envie mensagens, fotografias, contactos, 

documentos ou a sua localização. Faça daqueles que estão longe, a sua companhia mais próxima. 

 

SKYPE 

Ligue-se à sua família, amigos e faça chamadas e videochamadas individuais ou de grupo. Junte-os a 

todos num só lugar. Não importa se estão em Portugal ou no estrangeiro, o Skype junta todos na mes-

ma sala. 

 

MESSENGER 

A forma mais fácil de entrar em contacto com os seus amigos do Facebook. Envie mensagens e fotogra-

fias, faça videochamadas e muito mais. Converse com quem está longe de forma fácil e rápida. 

 

INSTAGRAM 

Através do Instagram, partilhe fotografias e vídeos de alguns dos seus momentos especiais. Siga os 

seus amigos e familiares. A partilha de experiências à distância de uns cliques. 

 

FACEBOOK 

O Facebook permite-lhe estar em contacto com as pessoas que fazem parte da sua vida de diversas 

formas. Permite-lhe ainda navegar e conhecer toda a oferta de algumas marcas e produtos.  

 

Aprenda a utilizar estar aplicações em: 

https://www.somostodasdigitais.pt/aplicacoes-de-

comunicacao.php#aplicacoes-de-comunicacao-go 

IMPORTÂNCIA DAS NOVAS TECNOLOGIAS EM TEMPOS DE COVID-19  

Luís Leite,  

Chefe de Serviço 

https://www.somostodasdigitais.pt/aplicacoes-de-comunicacao.php#aplicacoes-de-comunicacao-go
https://www.somostodasdigitais.pt/aplicacoes-de-comunicacao.php#aplicacoes-de-comunicacao-go
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O QUE FAZER PARA ALIVIAR O IMPACTO DO ISOLAMENTO  
EM TEMPOS DE PANDEMIA 

A COVID-19 trouxe implicações em diferentes áreas do nosso quotidiano, como por exemplo, a nível motor, 

uma vez que não se pode sair de casa com a mesma frequência e liberdade para dar um passeio ou estar com 

amigos/vizinhos.  

Segundo a Direção Geral da Saúde (DGS), reduzir substancialmente a atividade física e/ou aumentar o compor-

tamento sedentário pode ser prejudicial para a saúde, bem-estar e qualidade de vida das pessoas. É recomen-

dada a realização de 30 minutos diários de atividade física de intensidade moderada que promovam o desem-

penho cardiovascular e o reforço muscular. 

Agora, mais do que nunca, é imprescindível encontrar diferentes estratégias para se manter o mais ativo possí-

vel, como andar pela casa, realizar atividades domésticas, tratar do jardim/horta, fazer uma caminhada perto de 

casa, entre outros.  

Para complementar todas estas atividades apresentamos algumas sugestões de exercícios que poderá realizar 

com objetos que facilmente terá em casa como, por exemplo, cadeiras, pacotes de leite, pacotes de massa e 

garrafas de água. 
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Com a evolução da pandemia, para além das implicações a nível motor, também se foram perdendo alguns hábi-

tos  e rotinas que eram fundamentais para a manutenção da nossa saúde mental.  

A falta de interação entre amigos e familiares e a consequente diminuição do bem-estar podem levar a proble-

mas cognitivos graves e, até mesmo, à depressão.  

No sentido de reverter esta situação, é fundamental a realização de atividades do seu interesse e que se mante-

nha cognitivamente ativo. Para isso, crie novos hábitos, leia livros/jornais, mantenha o contacto com os seus fami-

liares e amigos, aproveite para experimentar as novas tecnologias. 

Sugerimos ainda a realização de algumas atividades de estimulação cognitiva que apresentamos de seguida:  
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Frederica Valente, Psicomotricista 
Joana Couras, Terapeuta Ocupacional 

A D. Deolinda Costa Santos Sousa, nascida e criada em 

Santiago de Riba-Ul, tem 83 anos e é utente da Asso-

ciação de Melhoramentos Pró-Outeiro há um ano.  

Desde muito cedo que a paixão da D. Deolinda pelo 

crochê se manifestou e, segundo a mesma, está pre-

sente na sua vida desde os 20 anos. Tudo começou por 

iniciativa da utente que, nos tempos livres e “para 

ganhar algum dinheirito”, aprendeu com uma vizinha 

esta arte tão bela.  

Desde jogos de panos, toalhas, roupas, a colchas com 

renda de 5 agulhas, a D. Deolinda faz de tudo um pou-

co. E claro que aqui na AMPO não é exceção, até por-

que a sua ajuda na costura é muito valiosa.  

No Atelier de Partilha de Saberes, inserido nas ativida-

des dinamizadas na AMPO, cujo objetivo é aumentar a 

autoestima, a autoconfiança, o sentimento de utilidade 

e valorização pessoal dos utentes, a D. Deolinda tem 

conseguido partilhar o gosto pelo crochê e ensinar 

diversas formas de o fazer.  

Neste momento, a D. Deolinda está prestes a terminar 

uns carapins para o bisneto e um pano para as netas 

que tanto adora. É assim que se sente realmente feliz e 

realizada, uma vez que segundo a mesma, “o que nos 

faz feliz, faz-nos bem”. 

CANTINHO DOS SABERES 

Frederica Valente,  
Animadora Sociocultural 
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CONSIGNAÇÃO DO IRS 
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É sabido que mais de metade da população 

mundial tem animais de estimação, sendo que em 

Portugal, a percentagem da população que tem 

animais em casa é de 54%. 

Há estudos que demonstram 

que os animais de estimação 

têm um papel fundamental na 

regulação emocional dos 

adultos e crianças. A alegria 

que transmitem e que 

conseguem despertar nas 

pessoas promove a libertação 

de uma substancia no nosso cérebro que se chama 

endorfina. Esta substância causa nas pessoas uma 

sensação de bem-estar, relaxamento, e contribui 

para regular a pressão sanguínea e o sono. Para 

além disso, também é sabido que pessoas que têm 

animais de estimação apresentam menor 

probabilidade de virem a ter problemas 

relacionados com alergias, colesterol, alterações da 

pressão arterial, depressão e doenças cardíacas.  

Entre as inúmeras opções de animais de estimação, 

os cães e gatos encontram-se entre os preferidos. 

Em Portugal estima-se que existam cerca de 6,2 

milhões de animais, sendo 36% cães e 22% gatos, 

em mais de 2 milhões de casas portuguesas.  

Já lá diz o ditado que “o cão é o melhor amigo do 

homem”, pois é fiel, companheiro, carinhoso e, em 

alguns casos, representa a única companhia diária 

da pessoa que cuida dele.  

Devido à pandemia provocada pelo vírus da Covid-

19 e segundo dados do Instituto Nacional de 

Estatística (INE), cerca de 1 milhão de portugueses 

está a passar por esta quarentena sozinho. Neste 

período, o isolamento social e a drástica alteração 

das rotinas diárias podem potenciar ou até mesmo 

originar determinadas fragilidades psicológicas, 

nomeadamente a ansiedade, o stress ou a 

depressão. Contudo, as pessoas que, estando nesta 

situação, se encontram acompanhadas por um 

animal, podem minimizar este impacto negativo 

encontrando nele uma fonte de afeto, companhia e 

conforto.  

 

OS BENEFÍCIOS DA COMPANHIA DE UM ANIMAL DE ESTIMAÇÃO 

P R Ó - A T I V O  
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O contacto com a natureza e com os animais é parti-

cularmente benéfico para a promoção da saúde física 

e mental.  

Estando diariamente confinados às nossas casas, a 

presença de um animal funciona como um elo de liga-

ção com a natureza. Sabe-se que a interação com os 

animais desencadeia emoções positivas, sendo estas 

particularmente necessárias em tempos de ansiedade 

e isolamento para fazer frente às emoções negativas 

que possam surgir. Só assim poderemos manter a 

esperança e a força para superarmos esta situação. 

As pessoas idosas fazem parte 

do grupo mais afetado nesta 

pandemia, e por isso a compa-

nhia de um animal é particular-

mente importante. A sua sim-

ples presença pode funcionar 

como uma motivação para se 

levantar todos os dias, pois a 

responsabilidade de ter a seu 

cargo um animal de estimação pode dar um sentido à 

sua vida e uma motivação para continuar a ter ânimo. 

Aqui na AMPO também temos o nosso animal de esti-

mação, a tão famosa e acarinhada por todos:  

VIOLETA! 

A Violeta já faz parte desta casa e das nossas vidas há 

5 anos. É na companhia dela que passamos muitos 

momentos divertidos. Se antes desta pandemia já era 

uma fonte de estimulação e 

energia para nós, nos tempos 

que correm, a Violeta, repre-

senta uma grande mais-valia. 

Com ela fazemos inúmeras 

atividades nas quais desenvol-

vemos as nossas competências 

sociais, motoras, cognitivas e 

emocionais.  

Gostamos muito de a ter connosco, obrigada Viole-

ta!!!  

Joana Couras,  
Terapeuta Ocupacional 
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À CONVERSA COM… DR. TIAGO ALPOIM CORREIA 

Quais as maiores dificuldades no tratamento de doen-

tes COVID-19 dentro de uma ERPI? 

Sendo a transmissão do SARS-CoV-2 (agente causador 

da COVID-19) fortemente facilitada em espaços fecha-

dos, como habitações residenciais e Estruturas Resi-

denciais Para Idosos (ERPIs), uma das principais dificul-

dades destas instituições para lidar com esta doença 

passa pela necessidade do rápido isolamento da(s) 

pessoa(s) infetada(s), de modo a evitar o contágio dos 

restantes utentes. 

Outra grande dificuldade é o facto destas instituições 

necessitarem de trabalhar com equipas em espelho, de 

modo a poderem garantir a substituição de funcioná-

rios doentes, o que implica que as equipas sejam mais 

reduzidas que o habitual, sobrecarregando os profissio-

nais. Para além desta maior carga de trabalho, os pro-

fissionais têm de usar equipamento de proteção indivi-

dual, para evitar contagiarem-se e contagiarem os res-

tantes utentes, mas que traz dificuldades físicas acresci-

das. 

Numa ERPI, a maioria dos utentes são pessoas de ida-

de mais avançada e com várias doenças associadas, o 

que lhes confere maior risco de desenvolver uma doen-

ça mais grave. Para além disso, vários utentes apresen-

tam dificuldades para comunicar e expressar os seus 

sintomas (por exemplo por uma demência avançada), o 

que dificulta bastante o processo de diagnóstico e tra-

tamento da doença e dos seus sintomas.      

No geral, que sequelas são mais evidentes após a infe-

ção? 

O simples facto de uma pessoa com COVID-19 ter que 

cumprir vários dias de isolamento num quarto, pode 

por si só alterar bastante o estado de saúde física e 

mental. Um idoso de uma ERPI ao ficar confinado ao 

seu quarto, fica inevitavelmente menos ativo, o que 

condiciona por exemplo, perda de massa muscular, 

diminuição do equilíbrio e diminuição da condição físi-

ca geral. Por sua vez, a falta de contacto social traz con-

sequências a nível mental, com instalação ou agrava-

mento de sintomas depressivos e de ansiedade, e nos 

utentes com algum tipo de demência, pode agravar 

sintomas como a confusão e a desorientação. 

Para além das sequelas provocadas pelo isolamento 

necessário, a própria doença, pode deixar algumas 

sequelas. As sequelas a longo prazo provocadas por 

esta nova doença ainda não são totalmente conhecidas 

nem compreendidas, no entanto está descrito um fenó-

meno denominado por "Covid longa", ou de longo 

prazo (long covid). Este termo refere-se a situações que 

vão para além das doze semanas após o diagnóstico 

inicial de COVID-19 e cobre uma grande variedade de 

sintomas. Os mais comuns são a fadiga e dificuldades 

respiratórias, mas podem ocorrer sintomas como dores 

no peito e dores de cabeça, sendo que algumas pes-

soas queixam-se de uma "névoa mental" (brain fog), 

com dificuldades de concentração. Sendo esta, uma 

doença que afeta vários órgãos, estão descritas algu-

mas sequelas como problemas cardíacos, dores muscu-

lares e alterações gastrointestinais. 

Quais as consequências emocionais do utente após 

recuperar da infeção? 

Como referi anteriormente, o isolamento durante o 

período de infeção pode ter consequências a nível da 

saúde mental para o utente, que podem ser mais ou 

menos duradouras após recuperar da infeção.  

É natural que após a infeção o utente desenvolva medo 

e ansiedade de vir a contrair a doença e passar por 

todo o processo novamente.  

Qual o impacto da vacinação na qualidade de vida dos 

utentes? 

A vacinação traz esperança! Esperança de um regresso 

a um novo normal, esperança de um alívio das restri-

ções a que os utentes de uma ERPI estão sujeitos. 

P R Ó - A T I V O  
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NUTRIÇÃO NA 3ª IDADE 

A base de uma boa saúde e bem-estar consiste em ter 

uma adequada alimentação e hidratação. Todas as ida-

des envolvem necessidades nutricionais específicas, des-

de a infância à terceira idade. No envelhecimento, o ris-

co de ter uma alimentação inadequada é maior, porque 

alguns hábitos alimentares podem perder-se ou deterio-

rar-se, tal como a capacidade de mastigar bem os ali-

mentos. Em paralelo, é comum haver falta de apetite.  

Todas estas mudanças podem levar a uma diminuição 

da ingestão de alimentos e de água, comprometendo 

um adequado estado nutricional, que é tão importante 

preservar à medida que se envelhece! Como tal, é fun-

damental adaptar a alimentação, comendo mais deva-

gar, preferindo alimentos mais fáceis de mastigar, fazen-

do várias refeições ao longo do dia, e variando os ali-

mentos.  

De forma a colmatar todas estas mudanças, apresenta-

mos de seguida um exemplo de um “menu” nutricional-

mente saudável e variado, que poderá facilmente imple-

mentar na sua vida diária, adaptando às suas necessida-

des: 

 

SOPA DE LEGUMES  

São uma ótima fonte de hidratação e nutricionalmente  

muito interessantes pelo seu 

teor em vitaminas, minerais e 

fibras. 

PRATO  

As refeições principais 

devem ser completas, equili-

bradas e variadas.  

Metade do prato deve ser 

composto por verduras e/ou 

legumes,  

¼ por carne/peixe/ovo/

leguminosas e ¼ por arroz/

massa/batata. 

ÁGUAS AROMATIZADAS 

 Para quem refere não ingerir 

água natural, as águas aromatizadas são uma agradável 

alternativa, podendo adicionar pedaços de fruta da épo-

ca a gosto, hortícolas ou eravas aromáticas. 

Ana Jorge,  

Nutricionista  

Para já, a vacinação dos utentes diminui o risco de con-

traírem a doença e sobretudo de contraírem doença 

grave que obrigue a internamento hospitalar e que 

aumenta muito o risco de morte. 

Para já nada muda, são necessários na mesma os cuida-

dos de distanciamento social, uso de máscara, higiene 

respiratória e higiene das mãos, mas o simples facto 

dos utentes estarem vacinados traz alguma tranquilida-

de e permite, por exemplo, que estes procurem cuida-

dos de saúde (seja no centro de saúde, seja no hospital 

ou numa clínica privada) com menos receio, o que tra-

rá ,sem dúvida, um aumento da sua qualidade de vida.  

 

Com o aumento da vacinação na comunidade, como se 

prevê os próximos tempos? 

 A esperança é que, com o aumento da vacinação na 

comunidade, se possa atingir imunidade de grupo, e 

com isso melhorar substancialmente a situação epide-

miológica, permitindo aliviar muitas das restrições a 

que estamos atualmente todos sujeitos, principalmente 

para os utentes das ERPIs. No entanto, para já é apenas 

esperança, pois a duração da eficácia das vacinas dis-

poníveis ainda é desconhecida, o que pode condicio-

nar a imunidade de grupo . 

Dr. Tiago Alpoim Correia,  
Médico da Instituição  
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    ALÍPIO BRANDÃO  - UM ARTISTA INSIGNE  

 

 O artista Alípio Brandão nasceu em 2 de Agosto de 

1902, no lugar do Outeiro, da freguesia de Santiago 

de Riba Ul.   

 Pouco depois de concluir a instrução primária, quan-

do contava apenas 13 anos de idade, teve de envere-

dar pela vida prática escolhendo o ofício de entalha-

dor.  

 Deixemos que ele próprio nos relate como se fez 

artista mostrando-vos a confidência das suas aspira-

ções e das suas desilusões efetuada em 1935 ao his-

toriador A. G. da Rocha Madail e publicada na revista 

do Arquivo Distrital de Aveiro – I volume – pág. 103-

110:  

  «Fiz a  minha aprendizagem com António da Silva 

Tavares que tinha a sua oficina no lugar de Lações, da 

freguesia e concelho de Oliveira de Azeméis.  

 Aos 16 anos fui para a cidade do Porto, com a inten-

ção de me aperfeiçoar na arte que havia preferido 

abraçar como modo de vida.   

Um dia, entrei para ao atelier do grande Mestre Pin-

tor, ARTUR LOUREIRO, como auxiliar do oficial enta-

lhador que fora encarregado de ornamentar uma 

moldura em estilo gótico desenhada pelo mesmo 

pintor, moldura que serviu para a célebre tela “O 

Senhor da Pedra”. O que então ali vi deixou-me 

maravilhado e fez nascer em mim o desejo, que nun-

ca mais me abandonou, de ser também pintor. Essa 

ideia passou a constituir a maior preocupação do 

meu espírito e o motivo dos meus sonhos.   

Mantive-me no Porto até 1925 e voltei então para a 

minha terra, onde montei uma pequena oficina de 

entalhador, enviando os meus trabalhos para Coim-

bra e Porto e, algumas vezes, para Lisboa.   

 

Em 1927 decidi ir até Coimbra e nesta cidade me 

estabeleci também com oficina de entalhador, numa 

casa do Largo da Sé Velha. A ideia da pintura conti-

nuava a preocupar-me e, nas horas vagas, ia-me aba-

lançando aos primeiros ensaios. Os trabalhos que eu, 

anos antes, vira no atelier de Artur Loureiro continua-

vam a exercer cada vez mais a sua influência no meu 

espírito. Na minha terra já havia tentado a pintura. Em 

Coimbra continuei mas a falta de conhecimentos de 

desenho não deixavam que eu fizesse mais que uns 

quadrinhos ingénuos e sem arte. 

 Estive durante seis meses em Coimbra, após o que 

retirei de novo para a minha aldeia porque alguém 

me havia prometido o lugar de mestre entalhador 

numa nova Escola Industrial que dentro de algum 

tempo iria ser posta a funcionar em Oliveira de Aze-

méis. Contra o que esperava dessa promessa, tive 

que me apresentar a um concurso por provas práticas 

com outros concorrentes. Outrem se apresentou con-

venientemente “apadrinhado” e, não obstante o meu 

trabalho ter sido o que melhor satisfez os requisitos 

dos pontos a executar, fui preterido. 

 Decidi voltar novamente ao Porto e para lá transferi 

mais uma vez a minha oficina. Continuava obcecado 

pela ideia da pintura, que então praticava quase sem 

regras.  

 Um dia tive um feliz encontro com o ilustre pintor 

JOSÉ DE BRITO e com ele recebi a primeira lição, no 

dia 4 de Maio de 1929, que me foi ministrada no seu 

atelier, no edifício da Escola das Belas Artes o qual 

frequentei durante cerca de três meses.   

CURIOSIDADES DA NOSSA TERRA… 

P R Ó - A T I V O  
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As dificuldades da vida assoberbavam-me e forçaram-

me à desistência dessas lições, pois as não podia 

pagar. Ocorreu-me visitar ARTUR LOUREIRO  e devido 

a sua interferência passei a frequentar as aulas notur-

nas de desenho da Escola de Faria Guimarães, onde 

lecionavam os pintores JOAQUIM LOPES e MANUEL 

RODRIGUES:     

Em 1932 expus pela primeira vez, na Sociedade das 

Belas Artes e numa exposição de conjunto, alguns 

óleos e desenhos. O acolhimento havido deu-me âni-

mo a novos cometimentos. Era o meu sonho a tornar-

se realidade.     

 Em 7 de Janeiro de 1933 fiz a minha segunda exposi-

ção, desta vez no salão do Ateneu Comercial do Porto 

e em conjunto com o caricaturista Joaquim Gomes 

Mirão. A crítica ocupou-se já dos meus trabalhos com 

bastante interesse e, em regra, de maneira elogiosa. 

Em 17 de Fevereiro de 1934 exponho individualmente 

no Salão Silva Porto e recebo um acolhimento desva-

necedor. Porém o resultado material deixou muito a 

desejar.  

Nesse mesmo ano, em 12 de Maio, abro exposição em 

Coimbra, num salão da Câmara Municipal, com traba-

lhos de pintura a óleo, desenhos e talha. Coimbra 

recebeu-me galhardamente e compensou-me do 

esforço que empregara. Ainda nesse ano, em Outubro, 

exponho alguns trabalhos na Figueira da Foz, com 

resultados satisfatórios e elogio da crítica.   

Em 20 de Abril de 1935 volto a expor em Coimbra, 

apresentando trabalhos de pintura a óleo, desenhos, 

talha e escultura decorativa em madeira (miniaturas), 

com sucesso quase absoluto.  

Mais tarde, com uma bolsa do Instituto de Alta Cultura, 

hoje Instituto Camões, em 1950, foi percorrer Espa-

nha , Itália e França e em 1951 foi contratado para res-

taurar a Igreja de Nossa Senhora do Carmo, em Luan-

da e outros monumentos .  

 Em 1956, por ter ficado cego de um olho, voltou ao 

Outeiro, onde permaneceu até ao resto dos seus 

dias.    Era uma pessoa simples, despretensiosa, de 

fácil trato.   

Ia frequentemente para o Gerês e pagava a sua estadia 

com os quadros que aí pintava. 

Tem obras na Casa-Museu Guerra Junqueiro, no Porto 

e em Bragança; expunha também em Coimbra. Che-

gou a executar, a pedido do seu amigo Capitão Henri-

que Galvão, uns painéis de 9m por 3m versando assun-

tos angolanos.  

Numa dessas exposições, em Lisboa, foi-lhe comprada 

a peça “Cristo”, que hoje se sabe estar exposta num 

museu dos Estados Unidos da América. É de realçar 

que a maioria das suas obras, estão nas mãos de cole-

cionadores particulares, aos quais o nome de Alípio 

Brandão não é desconhecido.  

Galeristas nacionais tem-no em conta como aguarelista 

de mérito, os “marchands” (mercadores de arte) 

estrangeiros têm a sua obra em grande estima.   

Alípio Brandão faleceu em 4 de Junho de 1965, no 

lugar do Outeiro, freguesia de Santiago de Riba Ul, 

sendo sepultado no cemitério paroquial local.  

Seu filho, Anselmo Dias Brandão, discípulo do pai, 

dedicou-se principalmente à escultura de interpretação 

antiga e logrou muito bom nível.   

Outra filha, Dª Ema Brandão (nascida em 1931), igual-

mente sua discípula, viveu em Luanda uns dezassete 

anos, onde fez várias exposições de pintura, vindo mais 

tarde a fixar-se em Lisboa.   

P R Ó - A T I V O  

Joaquim de Pinho e Costa, 
Cidadão Oliveirense 



Viva Melhor, Viva Feliz!  

VISITE-NOS! 


