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MENSAGEM DO PRESIDENTE DA 
CÂMARA MUNICIPAL DA MEALHADA

“Carnaval é o evento 
mais transversal em 
termos sociais, culturais 
e geracionais”

Já passaram 50 anos desde os primeiros fes-
tejos de Carnaval!… E que melhor forma - es-
pecialmente num contexto difícil de pandemia, 
que impossibilita a celebração desta data de 
forma normal - do que um livro para assina-
lar meio século de um evento tão importante 
que já se tornou um ícone da Mealhada, um 
ativo que vai muito para além da diversão e 
que tem implicações a nível cultural, social e 
até económico. 
Não nos foi permitido, em 2021, assistir ao des-

file e à narrativa de cada um dos enredos, mas ser-nos-á possível, através desta obra 
perene, revisitar tantas “estórias” de outros tempos, recordar protagonistas, momentos 
bons - e também os difíceis -, rir das nossas fotos enquanto participantes, enquanto co-
munidade que se une em torno desta festa. 
Da minha parte, recordo o momento em que a ACB propôs à Câmara a posse do 
Pavilhão da Mealhada, uma obra que estava a dar os primeiros passos, mas que a 
Associação   não conseguia terminar. Uma dificuldade que se tornou uma oportunidade: 
as escolas  Sócios da  Mangueira, Batuque e Juventude de Paquetá ficaram no antigo 
quartel de bombeiros e a  autarquia terminou o pavilhão, resolvendo também o problema 
do Hóquei Clube da Mealhada.   
Recordo, também, uma época em que eu próprio fiz parte dos órgãos sociais da ACB, no 
final dos anos 90, dadas as dificuldades que a associação atravessava e que ultrapassou. 
E tem sido sempre assim: dificuldades existem, mas estas vão sendo ultrapassáveis, com 
apoios, com entrega, muitas vezes com discussão do melhor caminho a seguir.  
E o que fica, e sobressai nestas páginas, são também as grandes recordações de alegria, 
de encontro. 
Recordo os grandes bailes e o primeiro ano do evento, quando o “Cerejo” foi o Rei do 
Carnaval. É que o Carnaval da Mealhada – Carnaval Luso-Brasileiro da Bairrada – é isso 
mesmo: é um ponto de encontro de centenas de pessoas ao longo de vários meses, é o 
companheirismo que se experiencia nas escolas de samba, é uma cultura já enraizada 
nas nossas terras, que vai passando de pais para filhos, de geração em geração. É um 
momento sem paralelo no concelho da Mealhada e, merece, por isso, atenção redobrada 
da parte do poder autárquico. Com equilíbrio, sim, com ponderação, com o cumprimento 
de normas que sempre defendi nos executivos que liderei, estando em causa dinheiros 
públicos. 
Encontremo-nos, todos, este ano, através destas páginas que celebram os 50 anos do 
Carnaval da Mealhada, na expectativa de que, em 2022, possamos sair à rua com toda a 
folia que nos caracteriza e que a Mealhada transmite ao país.
Os meus sinceros parabéns a todos quantos fizeram este caminho de 50 anos.

Rui Marqueiro
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50 ANOS DE CARNAVAL LUSO 
BRASILEIRO DA BAIRRADA Um prefácio

Se há coisa que a Pandemia do ‘COVID-19’ nos ensinou a todos, enquanto comunidade, 
parece ter sido a da valorização da importância da dimensão cultural e lúdica nas nossas 
vidas – em cada um de nós e no coletivo como conjunto de indivíduos. Porque sentimos 
falta, em primeiro lugar – do encontro, do riso, do abraço e do prazer e felicidade que a 
cultura permite e proporciona. E isso causou-nos sofrimento. Depois, ainda, porque fomos 
obrigados a ouvir os relatos jornalísticos da situação económica e social em que caíram 
os agentes culturais de um dia para o outro: Sem espetáculos, sem trabalho, sem sustento. 
Afinal, a Cultura é coisa séria… E se na hora da decisão, se optou pela distinção entre o 
essencial e o não-essencial, a verdade é que até o lúdico é essencial na vida de alguém. 
E isso causou-nos preocupação.

Há muito tempo que usamos – na nossa 
vida profissional, em várias posições e 
responsabilidades, e na nossa vida ínti-
ma, no que nos envolvemos ou desaba-
famos – o chavão de que «Na Mealha-
da, o Carnaval é coisa muito séria!». E 
acreditamos nisso, de facto.
«Na Mealhada, o Carnaval é coisa muito 
séria!» porque é o meio que mais aces-
so proporciona à Cultura, e muito espe-
cialmente por parte de jovens. É atra-
vés do Carnaval que um número muito 
grande de cidadãos com menos idade 
tem acesso à música – tocando e can-
tando –, à dança, à cenografia, e até à 
dramaturgia. E ao trabalho colaborativo, 
a metodologias de projeto e de grande 
envergadura.  

O Carnaval é coisa muito séria! porque envolve pessoas e faz econo-
mia. Porque gera emprego, gera fluxos financeiros, atrai pessoas, mo-
biliza setores da economia com forte pendor manual e até artesanal. O 
Carnaval divulga o território e para além de encher restaurantes gera 
nas pessoas a vontade de nos visitar, mesmo que noutra data.
É coisa muito séria! porque, especialmente na nossa comunidade, não 
deixa ninguém indiferente. Há os que gostam e os que não gostam, 
há os que concordam com o investimento e os que não concordam. 
Dentro dos que gostam há os que preferem a escola de baixo e os que 
veneram a escola de cima. E dos que não gostam de nenhuma, uns 
apoiam a de mais longe ou a de ainda mais longe. Não há os indiferen-
tes – mesmo que o finjam ser…
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Nuno Castela Canilho
07JUN2021

É séria! porque, apesar de ser uma festa com muitas centenas de obreiros, com 
muito trabalho na sede das escolas, nas oficinas improvisadas, fora da casa de 
cada um, é um fenómeno que junta famílias. No orgulho de filhos e pais, na 
satisfação de ver que são felizes os que mais amamos. Neste livro encontra-
mos muitos – mesmo muitos – relatos de pais, de filhos e de netos, de irmãos, 
cunhados, que numa espécie de teia de parentescos encontraram uma ligação 
(talvez) mais forte que do a do sangue: A da satisfação pessoal na Alegria do 
Carnaval.
 
«Na Mealhada, o Carnaval é coisa muito séria!» porque é identidade. Porque 
faz parte de nós. Como portugueses, em primeiro lugar, mas também como 
bairradinos e do concelho da Mealhada. Há mais de 100 anos que, documen-
tadamente, ‘brincamos ao Carnaval’. Pelo amor ao Vinho, à diversão, até ao 
improviso e à ânsia de brilhar. Pelo desejo de ser feliz, mesmo vestidos de outra 
coisa qualquer… Somos (mais) nós! 

Este livro prova que «Na Mealhada, o Carnaval é coisa muito séria!». Demons-
tra-o de uma forma inegável e irrefutável. E de um modo absolutamente bri-
lhante. Ao ler este livro – na formalidade do suporte e do registo, mas com a 
irreverência e leveza do tema – sentimos que na Mealhada o Carnaval (os 
festejos do Carnaval, neste estilo luso-brasileiro de paixão pelo Samba e pelo 
modelo carioca, melhor dizendo) não é um epifenómeno, não é uma moda. É 
um processo, é uma construção sólida de evolução permanente e esforço de 
melhoria e superação. 

Há saudosismo de modelos e tempos anteriores? Claro que 
há… não fosse esta uma história de portugueses mealhaden-
ses… E há, ainda, orgulho pelo percurso feito, e vontade de o 
continuar a trilhar! 

«Na Mealhada, o Carnaval é coisa muito séria!» porque é uma 
história comunitária com meio século de vida. Começou nou-
tro milénio e noutro século, começou noutro regime político. 
Passou por décadas de prosperidade, por décadas de crise, 
por revoluções e renovações, por ditaduras de maioria, dita-
duras de minoria, ditaduras silenciosas e grandes explosões de 
silêncios vazios. E está para durar, na incerteza do futuro, mas 
na garantia da Esperança.

É o Carnaval, é uma forma de ser Pessoa e Verdade na ilusão, no engano, no 

excesso e na Liberdade maior, que é a de Ser Feliz!
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A TRADIÇÃO (ANCESTRAL) DOS
FESTEJOS DO CARNAVAL DA MEALHADA

A primeira vez, em que se encontra documentado, um festejo de Carnaval na Mealhada 
terá sido em 1908. Na monografia «Mealhada – A escrita do tempo», de António Breda 
Carvalho, o autor refere, na página 187, que «compulsando os jornais de imprensa do con-
celho da Mealhada, a primeira referência a estas iniciativas de carácter isolado surge no 
ano de 1908, nas páginas da Bairrada Elegante (N.º 3, 1916)».
Mas não ficou por aqui, na mesma monografia, lê-se ainda que «é possível recuar até 
ao ano de 1914 e dar notícia da realização de um célebre cortejo carnavalesco, tal como 
o documenta o jornal A Mealhada»: «(…) Em todas as casas notava-se qualquer coisa de 
extraordinário. Era o desejo de verem na rua “Momo”, o deus folião, envergando as suas 
farpelas garridas e guizalhantes. (…) rapaziada alegre, num luzido e engraçado cortejo, 
que teve o aplauso da multidão que por toda a parte soube rir e divertir-se, acompanhan-
do-os na sua festa carnavalesca, olhando com interesse os seus carros de charge, feitos 
com graça e espírito finíssimos (…)».
Manuel Santos, um dos elementos da comissão organizadora do primeiro Carnaval da 
Bairrada, afirmou, numa entrevista ao Jornal da Mealhada publicada a 6 de fevereiro 
de 2008, que também, em Sernadelo, em 1940/41, houve «uma entremez de Carnaval, 
representado com um formato de revista», que «foi realizado por iniciativa da família das 
“Tecedeiras” – a Ti’Maria Tecedeira e os seus filhos que eram naturais da Palhaça, terra 
onde haveria também esse costume». 
Segundo um trabalho da sua autoria, também publicado na monografia «Mealhada – A 
escrita do tempo», em 1957, «com os reduzidos meios de que dispunham, os famigerados 
Ramos, António Oliveira (“Macaca”), António Castanheira, Fernando Silva, António Cruz 
(“Macarrão”), Ricardo, Horácio, “Jarreto” e “Caldeireiros” da Póvoa propuseram-se a rea-
lizar um Carnaval “de arromba”. (…) um numeroso grupo de escoceses, com as caracte-
rísticas saias de xadrez, boina e respetiva jaqueta, comandados pelo chefe Leefkick – o 
“Macaca” – que formavam a guarda de honra dos reis do Carnaval, personagens repre-
sentadas pela Alice “Caldeireira” e pelo António Breda – o “Champã”. (…) Após a volta ao 
candeeiro do chafariz, o cortejo seguiu até junto do edifício onde então era a sede do 
Grupo Desportivo da Mealhada – a casa Marques, na Rua Dr. José Cerveira Lebre. (…) Daí o 
cortejo retomou a marcha até ao campo de futebol, onde se iniciou renhido desafio entre 
o GDM e a “equipa escocesa”» .
E a festa prosseguiu no ano seguinte, como confirma o quinzenário Sol da Bairrada, de 
10 de fevereiro de 1958. «O Grupo Desportivo da Mealhada promove no domingo, 16 de 
Fevereiro, uma Festa de Carnaval. Respigamos do programa saída a público dos aponta-
mentos seguintes:
Dia 16, às 15,15 – chegada à Mealhada em comboio especial, via Vilar Formoso – Pampilhosa – Mealhada, de suas 
Altíssimas Pessoas Reais “Majestades do Carnaval” que presidem ao empolgante espectáculo. Da caravana real 
fazem parte artistas mexicanos, e, riquíssimos trajes de gala, cavalos brancos com arneses dourados, garbosos 
cavaleiros, campinos, forcados, seis arrogantes feras, Palhaços animadores, a Xaranda “Ora-vai-tu”, etc… etc…
O cortejo segue rumo ao Campo do Desportivo. Ali em redondel apropriado haverá além de mais 12 – Pegas à unha 
e ao Ramo – 12.
Estas pegas serão levadas a efeito pelo célebre trio mexicano PÉ-GÁ-KI… A-LI E A-CU-LÁ (…) Uma organização 
séria ao serviço do Riso, produto de uma imaginação inédita. Venham à “Mealhada, a única terra da Bairrada que 
festeja ruidosamente o Carnaval”.
P.S. – Há leitão!... Leitão!!... Leitão!!!...
Entrada grátis a todos quantos nessa data completarem 100 anos!

Ponto final: Tudo isto em benefício do Grupo Desportivo da Mealhada».

1 Páginas 187 a 192 da Monografia «Mealhada – A escrita do tempo» de António Breda Carvalho
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BREVE CONTEXTO HISTÓRICO….

Como surge a ideia de um Carnaval na Mealhada?
«Como é do conhecimento público, as festas à Senhora Santa Ana, padroeira da vila de 
Mealhada, tiveram este ano um grande brilhantismo, o que ultrapassou bastante todas as 
outras que se realizaram, depois do desaparecimento da Praça de Touros há já bastantes 
anos, mas por motivos sobejamente conhecidos, tiveram que ser suspensas».

O primeiro desfile do Carnaval Luso Brasileiro da Bairrada remonta a 1971, depois de no 
ano anterior, um grupo de pessoas – 
onde estavam Luís Bernardino Mar-
ques, Manuel Santos, Cesário Cervei-
ra, Álvaro Xabregas, Albino Saldanha, 
Carlos Pereira e Joaquim Luís – verem 
suspensos os festejos de Sant’Ana, 
devido ao falecimento de António 
de Oliveira Salazar, a 27 de julho de 
1970, na segunda-feira da festa. Nes-
se ano, a festa religiosa da padroeira 
da vila da Mealhada seria a maior de 
sempre com duração de quase uma 
semana e uma panóplia de aconte-
cimentos - provas de ciclismo, muita 
música e uma garreada -, mas devido 
ao falecimento do Chefe do Governo 
da Ditadura, o evento, que até então 
estava a ser um sucesso, teve que ser 
interrompido.
Com a não realização completa dos 
festejos, e enquanto decorria a prova 
de ciclismo da festa, foi Luís Marques 
quem colocou o desafio aos colegas 
de se fazer um Carnaval, «como o 
que acontecia em Ovar», depois de o 
professor Manuel Santos ter dito que 
a Avenida Dr. Manuel Louzada seria 
um excelente circuito para um desfile 
carnavalesco. Estava lançado o desa-
fio que, não só se realizou de 1971 a 75, 
como ainda ininterruptamente de 1978 a 2020.
À equipa da organização dos festejos de Sant’Ana de 1970 – do qual também fazia parte 
José Castanheira − juntaram-se elementos de um grupo de «snooker», assim como indiví-
duos conhecidos da vila. Eram eles, António Costa, António Alves, João Peres, Manuel da 
Cruz, Cesário Cerveira, António Fernandes, António Castanheira de Melo, António Ferreira, 
António Inácio, Zé Flauta, Valeriano Cardeira, Manuel Coleta, António Machado, Carlos Jai-
me (responsável pela primeira Comissão de Bailes em 1972), António Lopes, João Penetra 
Saraiva, Fernando Melo, António Gradim, entre outros.
Começam assim os preparativos para a primeira edição do Carnaval Luso Brasileiro da 
Bairrada.

Sol da Bairrada de 25 de setembro de 1970

1.º cartaz do Carnaval Luso-Brasileiro da Bairrada
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O primeiro corso do Carnaval Luso Brasileiro da Bairrada

A 14 de fevereiro de 1971 (Domingo Magro), e segundo a monografia «Mealhada – A escrita 
do tempo», de António Breda Carvalho, «(…) o Rei Momo e a sua Rainha chegaram final-
mente à estação do caminho-de-ferro da Mealhada. O papel de rei era desempenhado 
pelo Cerejo, conhecido farrista inveterado, noctívago, bom copo e funcionário da Junta 
Nacional dos Vinhos»2. «O Cerejo era do Rosmaninhal (uma freguesia do concelho de 
Idanha-a-Nova), mas trabalhava no laboratório do I.V.V. (Instituto da Vinha e do Vinho) na 
Mealhada. Era um “bom vivant”, uma pessoa bem-disposta, muito sociável e um homem 
vistoso. Era alguém que estava cem anos à frente do tempo, naquela altura. Não havia 
muita gente a querer desempenhar o papel de Rei, mas para ele não havia problema ne-
nhum», descreve Maria da Conceição Rosmaninho, antiga colega de trabalho do primeiro 
rei do Carnaval da Mealhada.
«O papel de rainha era representado por uma jovem de Arcos (Anadia) – Maria da Encar-
nação Martins Henriques −, que Luís Marques tinha conhecido e convencido a dar a sua 
contribuição. (…) Com a banda de música atrás e o gaiteiro à frente, o carro real seguiu até 
ao largo dos Paços do Concelho. Aí o rei recebeu as saudações e vassalagem dos prínci-
pes de Anadia e de Cantanhede (…). Por entre palmas e sorrisos, dirigiu-se para a Praça de 
Touros, nos terrenos da família Couto, junto ao Hospital (novo), a fim de presidir à Garraiada 
de Gala»3 , lê-se na monografia já citada. 

O ansiado cortejo realizou-se no Domingo Gordo, 21 de fevereiro de 1971, tendo os partici-
pantes partido do armazém do Grémio da Lavoura para a Avenida Dr. Manuel Louzada. 
Iam no desfile Gaiteiros - Zés Pereiras das Carvalheiras, mas também da Quinta do Va-
longo e de Ribeira de Frades - ; as Caldeireiras da Póvoa da Mealhada; o carro de Casal 
Comba; o carro Foguetão (que abria caminho para a imaginação das crianças); carros 
da Pedrulha e da Casa Gilinho (um veículo blindado de combate); o grupo «Macacu» com 
uma numerosa equipa de índios cuja crítica, cómica, sem filtros, fez deste agrupamento 
um marco do Carnaval da Mealhada; o carro de Sepins com um rancho folclórico local e 
estudantes do Instituto Liceal e Técnico Sant’Ana (Colégio da Mealhada); dois carros das 
Caves Messias com uma enorme garrafa de espumante − «que dava vinho rosé, branco, 
tinto e espumantes aos turistas»5 − ; um carro «sala de restaurante» de Sernadelo ela-
borado por Manuel Martins Vaz, Carlos Alberto Castela e Carlos Gradim − «“Restaurante 
Cartola” que davam sandes de vitela regada com vinho da casa Pedro» −6 ; um grupo a 
cavalo de Ventosa; e um carro da imprensa. 

«“Meninos púdicos” da Mealhada e suas redondezas»  4

2 Página 193 da Monografia «Mealhada – A escrita do tempo» de António Breda Carvalho
3 Página 193 da Monografia «Mealhada – A escrita do tempo» de António Breda Carvalho
4 Referência a este grupo na página 3 do «Sol da Bairrada», n.º 201, de 10 de março de 1971
5 1.ª página «Sol da Bairrada», n.º 201, de 10 de março de 1971
6 1.ª página «Sol da Bairrada», n.º 201, de 10 de março de 1971
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O mais aguardado «era uma camioneta de caixa aberta, cedida 
por César Carvalheira, com uma estátua em gesso, da autoria de 
Augusto Mamede, de Casal Comba, que representava um alegre 
folião carioca. À volta dessa estátua, brasileiros da Universidade de 
Coimbra (responsáveis por o evento se designar «luso-brasileiro») 
cantavam e dançavam»7 . Descreve também o «Sol da Bairrada» 
que «dezenas de estudantes brasileiros (rapazes e raparigas), to-
cando e batucando os mais diversos instrumentos, deram vida, cor 
e alegria e fizeram com que a assistência tomasse parte no corso, 
também dançando e cantando modinhas brasileiras»8 .
Desfilava ainda uma charrette e, por fim, o carro real com o Cerejo, 
o Rei Momo, e toda a sua corte. Foram dadas três voltas ao circuito: 
Avenida Dr. Manuel Louzada, Pedrinhas, Rua Visconde do Valdo-
eiro, Rua Dr. José Cerveira Lebre e Rua Eduardo Alves de Matos. 

«O desfile demorou várias horas, sempre com grande anima-
ção por parte dos figurantes como do público, que se podia 
avaliar em perto de quatro mil pessoas», Sol da Bairrada, de 
25 de fevereiro de 1971
 

Nessa noite, depois do jantar no Restaurante Floresta, realizou-se 
o primeiro baile do Carnaval, no Armazém do Grémio da Lavoura 
(«Palácio do Real Adubo»), com a presença dos músicos brasilei-
ros e que só terminou, segundo registos noticiosos, às 6 horas da 
madrugada. O desfile repetiu-se na terça-feira, 23 de fevereiro de 
1971, tendo o evento dado um saldo positivo global de 33.170$009.

«Carro foguetão», na rua onde hoje é a Caixa Geral de Depósitos Jornal Sol da Bairrada, n. 200, 
de 25 de fevereiro de 1971

7 Página 195 da Monografia «Mealhada – A escrita do tempo» de António Breda Carvalho
8 Página 3 do «Sol da Bairrada», n.º 201, de 10 de março de 1971
9 Informações na página 196 da Monografia «Mealhada – A escrita do tempo» de António Breda Carvalho
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Foi também nesse ano que foram criadas 
as Majoretes da Mealhada, «um concei-
tuado grupo, embaixador por todo o país 
da vitalidade da juventude mealhadense», 
ressalva Manuel Santos, um dos fundado-
res do Carnaval, num artigo publicado no 
Jornal da Mealhada em janeiro de 1991.

Página 3 do «Sol da Bairrada», n.º 201, 
de 10 de março de 1971

«Manuel Manco» com «Azeitona», em 1972. 
Ao lado Fernando Pires

Sol da Bairrada, n.º 236, 30 de 
novembro de 1972

Jornal de Notícias de 3 de março de 1973

10  Página 198 da Monografia «Mealhada – A escrita do tempo» de António Breda Carvalho

Em 1972, consegue-se a mo-
bilização das populações das 
oito freguesias do concelho 
da Mealhada, tenho sido o 
Rei Momo, nos desfiles de 13 
e 15 de fevereiro desse ano, o 
conhecido «Manuel Manco». 

1972

1973
Em 1973, à Comissão do Car-
naval juntam-se nomes como 
os de José Coleta, Carlos Bre-
da e Fernando Melo. O papel 
de Rei Momo cabe a Cipria-
no (funcionário das Finanças), 
de Sepins, acompanhado da 
«Alicita», da Pedrulha, que foi 
a rainha nos desfiles de 4 e 
6 de março. Nesse ano, na 
noite de sábado, 3 de março, 
o Cineteatro Messias recebeu 
o «deslumbrante espectácu-
lo de Folclore das Américas, 
pelo grupo de folclore inter-
nacional Los Indios Del Para-
guai»10 .

Anos seguintes...
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«Foi com pleno êxito que se re-
alizou mais uma grande festa 
de Carnaval, que se prolongou 
por muitos dias». É assim que 
descreve o Sol da Bairrada de 
10 de março de 1974, referindo-
-se aos desfiles de 24 e 26 de 
fevereiro desse ano do Carna-
val da Mealhada, que continua: 
«Quem terá dúvida de que fo-
ram grandes essas horas que a 
Mealhada viveu? Alguém teria 
feito melhor sem qualquer au-
xílio, excepto os 2 500$00 da 
Comissão de Turismo do Luso 
e um bocadinho de boa vonta-
de do sr.º Presidente da Câma-
ra, sem a qual, aliás, talvez os 
festejos não pudessem ter sido 

uma realidade? Houve uma verdadeira maratona para a efectivação desta grande festa, 
mas a comissão tudo venceu, e às vezes, já prestes a sucumbir, lá vinha um clarão, luz 
que restabelecia os ânimos! Sempre, por caminhos cheios de espinhos e algum sangrar 
pelas “chicotadas” que aqui e ali iam levando – pois em toda a parte existem aqueles que 
nada fazem nem deixam fazer – nada conseguiu interromper a sua marcha. Após 4 anos 
consecutivos de festas, cada vez mais brilhantes, parece-nos que está suficientemente 
demonstrada a utilidade do Carnaval para prestígio da nossa querida Mealhada».

Carro dos Índios do Paraguai construído pelo construtor de carros alegóri-
cos de Felgueiras, José Lobo

Sol da Bairrada, 20 de fevereiro de 1974

Também em 1973, José Lobo, de Felgueiras, foi 
contratado como ornamentista e preparador dos 
carros alegóricos dos desfiles do Carnaval (o que, 
aliás, acontece com regularidade até aos dias de 
hoje), ano em que o evento contou com a pre-
sença de milhares de pessoas, «muito perto de 
dez mil», segundo descreve o quinzenário Sol da 
Bairrada, de 10 de março de 1973. 

«Sobre os lucros referen-
tes aos anos de 1972-1973 (…), 
além de uma reserva de 100 
contos para os festejos de 1974, 
o resto ficou distribuído do 
seguinte modo:

50 contos para a construção do 
Pavilhão Gimnodesportivo.

3 contos para o Hóquei Clube 
da Mealhada

2 contos para o Grupo Despor-
tivo da Mealhada

1 conto para a Colónia Balnear 
Infantil.

1 conto para a Juventude Unida 
da Mealhada

500 escudos para a Secção de 
Ténis de Mesa».

1973
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O evento de 1975 «sofreu alguma perda de qualidade, motivado pela instabilidade que a 
mudança política do 25 de Abril instaurou no país e, durante esta época conturbada, os 
Carnavais de 1976 e 1977 não aconteceram», lê-se na monografia «Mealhada - A Escrita do 
Tempo». Durante estes anos da Revolução de Abril, e segundo o professor Manuel Santos, 
um dos fundadores do Carnaval, «muitas das pessoas que faziam parte da comissão do 
Carnaval estavam implicadas no processo político em curso e não dispunham de tempo 
para outras tarefas».

Em 1977, Maria Odete Isabel, presi-
dente da Câmara da Mealhada de 
então (primeira mulher eleita presi-
dente da Câmara em 197611), solicitou 
a Luís Marques que retomasse a re-
alização dos festejos do Carnaval Lu-
so-Brasileiro da Bairrada, ressurgindo 
assim em 1978 com uma inovação 
bastante saliente. «Aproveitando o 
entusiasmo febril que as telenovelas 
brasileiras lançaram em Portugal, e 
em concomitância com as caracte-
rísticas do carnaval mealhadense, a 
Comissão decidiu integrar no cortejo, 
representando o papel de Rei, o ator 
(brasileiro) Jaime Barcelos, o perso-
nagem Doutor Ezequiel Prado na te-

lenovela “Gabriela, Cravo e Canela” (em exibição na RTP, que era a única estação de te-
levisão existente em Portugal)», pode também ler-se na obra da autoria de António Breda 
Carvalho, que acrescenta que «o sucesso foi estrondoso (…)12».

Grupo da Vimieira

 
Jaime Barcelos, primeiro ator brasileiro a desfilar como rei no 
Carnaval da Mealhada em 1978. Na foto com «senhor Rolo» e 

dois dos seus três filhos, no restaurante «Floresta»

1975

1977

11  «Eu fui sempre considerada a primeira mulher eleita porque eu era candidata pelo PS, que foi o partido que ganhou essas eleições, 
as primeiras livres em Portugal. Além disso, eu, que era do distrito de Aveiro, fui a primeira a aparecer nos resultados. A Maria de 
Lurdes Breu dizia sempre “tu não foste a primeira, fui eu. Porque no distrito de Aveiro quem ganhou foi o PPD”. Só que Portugal é muito 
maior do que Aveiro! Por isso eu continuo a ser a primeira mulher eleita. Com muita honra», Maria Odete Isabel ao Diário de Notícias 
a 16 abril de 2021.
11 Página 200 da Monografia «Mealhada – A escrita do tempo» de António Breda Carvalho
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A loucura do ano de 1979

1979

O ator brasileiro Tony Ramos, na altura 
conhecido do público principalmente 
pela sua personagem «Márcio» em «O 
Astro» (telenovela emitida em 1977 e 
1978)13, é o rei do Carnaval Luso Brasi-
leiro da Bairrada em 1979, numa altura 
em que em Portugal era também já 
transmitida a sua personagem «André 
Cajarana» na telenovela «Pai Herói».

Numa época, em que os portugueses «paravam» nos horários em 
que as telenovelas brasileiras eram transmitidas pela televisão por-
tuguesa, a vinda de Tony Ramos representou a presença de milha-
res de pessoas na Mealhada, havendo até relato de alguns episó-
dios arrepiantes de como as pessoas se sentiram «encurraladas» 
pelas ruas da vila.

13 Nesta telenovela, Tony protagonizou o primeiro nu masculino em telenovelas brasileiras, apesar da censura existente no regime 
militar da época
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«Sonho» de um Pavilhão na Mealhada «apressou» constituição 
da Associação

A ideia da construção de um Pavilhão Gimnodesportivo na Mealhada começa logo em 
1971. Com uma secção de basquetebol da Juventude Unida da Mealhada a jogar em 
campeonatos oficiais, mas sem local para jogar e treinar, e uma equipa de hóquei em 
patins que treinava numa eira e jogava no Pavilhão de Sangalhos, Luís Marques propõe à 
Comissão de Carnaval serem aplicados os lucros do evento nessa construção, tornando-se 
público a partir daí o objetivo dos festejos.

Em 1978 com o lucro do Carnaval a ter «ultrapassado os mil contos» 
e, em 1979, com um resultado positivo de mais de três mil a comis-
são adquire um terreno junto ao campo de futebol da Mealhada 
e inicia-se a construção do Pavilhão. A constituição da Associação 
de Carnaval da Bairrada serviu, nessa altura e fundamentalmente, 
para que fosse uma personalidade jurídica a proprietária do terre-
no adquirido, bem como a responsável pela construção da infraes-
trutura. 

Em 1979, o grupo de amigos responsáveis pela organização do Carnaval era grande, mas 
apenas seis estiveram presentes na escritura realizada no Cartório Notarial da Mealhada, 
no dia 5 de maio desse ano, a fim de constituírem «uma associação de cultura e recreio, 
denominada “Associação do Carnaval da Bairrada”»: Luís Bernardino Marques, Carlos Luís 
Matos Breda do Vale, Franklim da Silva Amorim, Valeriano Cardeira, António Coleta Gra-
dim e João Fernando Coleta Gradim.
Com sede na vila da Mealhada, a associação nasceu com a finalidade de realizar «os fes-
tejos do Carnaval da Bairrada, podendo também promover e apoiar outras atividades de 
índole recreativa, cultural, desportiva e assistencial no concelho da Mealhada ou na região 
da Bairrada em geral», com duração «por tempo indeterminado».
O empenho era de tal ordem que no artigo oitavo pode ler-se que «a Assembleia Geral, 
salvo deliberação em contrário, reunirá ordinariamente todas as quintas-feiras e extraor-
dinariamente quando o julgar necessário (…)».

Jogo de basquetebol entre equipa militar de S. Jacinto e equipa da Mealhada no pavilhão por terminar
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Se os anos de 1978 e 1979 foram estrondosos ao nível de receita, os seguintes rentabiliza-
ram proveitos inferiores e a Associação do Carnaval da Bairrada não conseguiu concluir 
a insfraestrutura. 
Com o Pavilhão Gimnodesportivo inacabado – existiam balneários e instalações sanitárias, 
mas praticamente apenas as paredes da infraestrutura estavam ao alto −, e com o Hóquei 
Clube da Mealhada a reivindicar melhores condições desportivas para os seus atletas, dá-
-se um protocolo entre a Câmara da Mealhada e a Associação do Carnaval da Bairrada, 
onde a ACB entrega o pavilhão à Autarquia, ficando esta a responsável por o terminar.
«Foi proposto à Câmara – nos inícios dos anos noventa − que comprasse à associação o 
terreno e a estrutura metálica que ela lá tinha instalado. A Câmara, então presidida pelo Dr. 
Rui Marqueiro, aceitou a proposta», refere, em entrevista ao Jornal da Mealhada, Manuel 
Santos, um dos fundadores do evento, acrescentando que «a Associação do Carnaval da 
Bairrada e a Câmara da Mealhada fizeram um contrato de comodato no qual se estabe-
lecia que a Associação do Carnaval da Bairrada poderia usufruir, para os seus fins esta-
tutários, das instalações do antigo quartel dos Bombeiros Voluntários da Mealhada (que 
saíram do quartel em outubro de 1993)».
O antigo quartel dos Bombeiros, na Rua Eduardo Alves de Matos, passa a ser sede da As-
sociação de Carnaval, mas também das escolas de samba Batuque, Sócios da Mangueira 
e Juventude de Paquetá.
Com a demolição do edifício, em 2014, a escola de samba Batuque – que, tal como a ACB, 
usufruía de um espaço naquele local −, foi deslocalizada para as instalações do antigo 
Instituto da Vinha e do Vinho, tendo a Associação do Carnaval da Bairrada prescindido 
de um local. Em 2020, atendendo a um pedido da atual direção da Associação, presidida 
por Janine de Oliveira, que defendeu uma poupança relativamente ao gasto realizado, 
até então, com as rendas da sede – situada num estabelecimento no centro da cidade −, 
a Câmara da Mealhada, cede um espaço à ACB, também no I.V.V.

«Carnaval de Verão»

Em 1979, o rei do Carnaval da Mealhada foi, como a esta altura já se sabe, Tony Ramos, 
um ator que na telenovela brasileira «Pai Herói», transmitida nessa altura em Portugal, é 
«André Cajarana», um homem frágil, criado sem mãe, que se apaixona por uma mulher 
rica e casada. A febre à volta do enredo, leva à Mealhada uma multidão de pessoas 
e muitos dos residentes recordam o «receio e pânico» que sentiram durante os corsos.
O certo é que o balanço do Carnaval desse ano foi tão positivo que os elementos da 
Associação do Carnaval decidiram apostar num evento carnavalesco, a realizar-se em 
agosto desse ano, intitulado «Festa da Cerveja – Carnaval no Verão», e onde houve 
cortejos e bailes, novamente com a presença do ator Tony Ramos. Uma aposta que 
não venceu, nem convenceu, precisamente como aconteceu mais tarde, em 2010, na 
presidência de Fernando Saldanha, altura em que a aposta também falhou.

Copos dos cortejos e bailes 
dos dias 11 e 12 de agosto 

de 1979

Carnaval de verão em agosto de 1979 com Tony Ramos e «Lili» (Elizabeth Savalla)

1979
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Escolas de samba e desfilantes

Sócios da Mangueira no desfile de 1979

Cartaz do Carnaval de 1998 alusiva à Mealhada 
como a «sala de jantar da Europa»

1978

Em dezembro de 1978, nascem os Sócios da Mangueira, a primeira escola de samba no 
concelho da Mealhada. A sua criação está associada a João de Oliveira «Macaca», um 
jovem de dezoito anos, filho de António José Madeira de Oliveira e Leontina Pereira Lopes, 
recém-chegado do Brasil que, com um grupo de amigos, decide que se o Carnaval na Me-
alhada é para ser «“luso-brasileiro”, então que assim seja». Na altura, como se chamavam 
uns aos outros de «sócio» e como os pais do «Macaca» torciam pela escola Mangueira, no 
Brasil, surgem ao público como «Sócios da Mangueira», tendo desfilado pela primeira vez 
no Carnaval Luso-Brasileiro da Bairrada em 1979.

Na linha do que aconteceu no primeiro desfile (em 
1971), com a retoma do Carnaval em 1978, diversos 
grupos de pessoas, informais, foram-se organizan-
do para desfilar. De ano para ano, uns desapare-
cem e outros aparecem, de forma espontânea, 
como por exemplo, os grupos Cleto (que se juntam 
depois ao Batuque), Velhos, Damas, Pierrots e Sa-
banas (este último que, mais tarde, se funde com 
os Sócios da Mangueira). Surgem as primeiras «co-
reografias» e os carros são feitos por José Alberto 
Lobo, todos com a mesma estrutura. 

Em 1987, nasce o Batuque pelas mãos dos filhos 
dos participantes do grupo «Cleto». A ideia parte de 
Pedro Castela, Pedro Cruz e Carlos João Oliveira 
e, em 1988, apresentam-se em cima de um carro 
com cerca de quinze elementos, onde estão, entre 
outros, Paula Graça, Carla Carvalheira, Carlos Vaz 
(«Bananas»), Miguel Coleta e Rogério Andrade.

1987
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Em 1991 nasce a Turma do Rambuque, em Casal Comba, 
que, em 1998, passa a designar-se Grupo Recreativo Es-
cola de Samba Real Imperatriz. Em 1992, surge a escola 
Juventude de Paquetá, na Mealhada, que desfila no Car-
naval Luso-Brasileiro da Bairrada de 1993 a 2009.
Com a forte ligação dos moradores das localidades de 
Murtede, Sepins e Enxofães à Mealhada, pela proximida-
de geográfica e pela participação das escolas de ensino 
primário no Carnaval da Criança de outros tempos, foi 
com naturalidade que surgiram as escolas Amigos da Ti-
juca (em 2004) e Samba no Pé (em 2005), esta última, 
entretanto, extinta em 2012. 
Para além das escolas de samba, o Carnaval da Mealha-
da sempre foi fortemente marcado pela participação de 
grupos como os do «Macacu» − cuja a sátira incidia sobre 
os problemas sociais do dia-a-dia e da política nacional −; 
e mais tarde, por exemplo, com «A Patada», uma agrega-
ção de «amigos» que utilizavam a crítica à sociedade para 
interagirem com o público durante todo o corso. Grupos 
que, nos dias de hoje, já não existem.

Grupo Macacu em 1978

1991

2001

Carnaval muda-se para Sambódromo Luís Marques em 2001 
Em 2001, com Fernanda Graça e 
José Guindeira à frente dos desti-
nos da ACB (presidente e vice-pre-
sidente, respetivamente), o Carnaval 
muda-se do centro da vila para a 
zona desportiva da Mealhada, para 
aquele que, durante muitos anos, 
seria designado de «Sambódromo 
Luís Marques». Nessa altura, os di-
rigentes da organização do evento 
entendiam que só assim este podia 
crescer.

O primeiro desfile de estreia no 
sambódromo, no domingo de Car-
naval, 25 de fevereiro de 2001, não 

correu como o esperado e, se por um lado estava a abarrotar com cerca de 20 mil pes-
soas, por outro, houve um atraso de duas horas no seu início, o que provocou uma mani-
festação popular de desagrado, que só terminou com a intervenção da GNR. Nessa altura, 
ao Jornal de Notícias, José Guindeira referiu que «uma avaria na bateria de um tractor 
que levava os transmissores sonoros emperrou o corso. Depois, com os animais parados 
(do Circo Cardinalli) e as pessoas à espera, os ânimos exaltaram-se».
Mas passada essa estreia, recordada pela negativa, o que é certo é que o Carnaval per-
maneceu na zona desportiva da Mealhada durante mais de quinze anos. É aqui que, no-
meadamente, se nota um maior crescimento das escolas de samba; e a possibilidade de 
desfilarem, em simultâneo com os grupos, carros alegóricos de grandes dimensões, como 
aconteceu quando o artista brasileiro Paulo Burian, poucos anos depois, foi contratado 
pelo Carnaval da Mealhada.

Carnaval em 2001 no Sambódromo Luís Marques
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Com a chegada de Alexan-
dre Oliveira à Associação do 
Carnaval da Bairrada, sob o 
mote «Carnaval no Centro», 
dá-se o regresso dos corsos 
ao centro da cidade da Me-
alhada, no Carnaval de 2017, 
uma decisão que,de uma 
maneira geral, foi aplaudi-
da por muitos mealhaden-
ses e pelo público que visita 
o concelho por essa altura. 
Até 2020 − em 2021, devido 

à pandemia por covid-19 o evento não se realizou −, aquando dos últi-
mos corsos do Carnaval Luso-Brasileiro da Bairrada, a época festiva, 
já sob o comando de uma outra direção, continuou a realizar-se no 
centro da Mealhada. 2017

2007

A chegada de Paulo Burian ao Carnaval da Mealhada

As pipas de vinho do Carnaval da Mealhada

Carnaval regressa ao Centro em 2017

Outra mais valia para o Carnaval Luso-Brasileiro da Bairrada foi a participação do artista 
plástico brasileiro Paulo Burian que, acompanhado de Tiago Almeida, chega à Mealhada 
em 2007 e transforma os carros alegóricos numa arte gigantesca que, até então, não 
vinha sendo hábito no evento carnavalesco da Mealhada.  
Nomes como os de José Alberto Lobo, Suzie Peterson, Fernando Antunes, Eulália Baptista, 
Inês Machado, Jorge Pires, Mariana Cidade, Gisela Oliveira, Micael Lourenço, entre outros, 
destacam-se também, pelos trabalhos apresentados, ao longo das últimas décadas.

Uma das curiosidades 
do Carnaval da Mea-
lhada eram as pipas 
de vinho, distribuidas 
por algumas ruas de 
passagem dos corsos 
e disponibilizadas pelas 
Caves Messias, empre-
sa que durante muitos 
anos participou nos 
desfiles com um carro 
alegórico da marca dos 
seus vinhos. 
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Último morto «a partir» antes do Carnaval «paga» a São Pedro

Concurso de escolas de samba

30 edições ininterruptas do Carnaval assinaladas em 2008

Carnaval sem reis

A ligação do evento ao vinho, não estivesse o Carnaval instalado na região da Bairrada, 
era tanta, que Luís Marques, antes de falecer em 1997, dizia que para o Carnaval ter 
bom tempo, o «último morto» “a partir” antes dos festejos tinha que levar uma garrafa 
da jeropiga e entregá-la a São Pedro. Em diversas ocasiões o «mito» resultou na realida-
de para alegria e regozijo dos foliões.

Em 2006, nasce o concurso de escolas de samba, organizado pelo Jornal da Mealhada, 
com Nuno Castela Canilho e Bruno Peres, que replicam um modelo idêntico ao do Brasil.
As escolas começam a profissionalizar o modelo do Carnaval do Rio de Janeiro e a 
ficarem mais perto umas das outras ao nível de espetáculo. Apesar de sempre muito 
contestado - houve dois anos em que não se realizou e num outro em que foi promo-
vido por duas entidades diferentes resultando em dois vencedores distintos -, terá sido 
esta avaliação a elevar as escolas para uma qualidade de nível «ouro».
Hoje o concurso é promovido pela Associação do Carnaval da Bairrada, numa coorga-
nização com as escolas de samba que participam no evento.

Em 2008, com Álvaro Miranda na presidência da Associação do Carnaval são assinala-
dos os «30 anos do Carnaval Luso-Brasileiro da Bairrada», em que no desfile surge um 
carro revestido com imagens dos fundadores do evento, onde iam alguns foliões dos 
grupos de então. Uma efeméride de certa forma controversa, uma vez que o evento 
nasceu em 1971 e não em 1978, mas que se explica pela comemoração das trinta edi-
ções ininterruptas do Carnaval, sendo também a partir desta data que recai sobre o 
evento a escolha de atores brasileiros como reis do Carnaval.

Em 2015 e 2016 não houve reis do Carnaval e as homenagens foram para o Leitão e 
para a Mata do Bussaco. No primeiro ano, no entanto, a enchente foi tão grande que até 
«canhotos» de bilhetes se venderam, colocando em causa a importância, ou não, de um 
rei brasileiro ou até mesmo da presença de alguém famoso. Pelo menos foi esta a ideia 
subscrita e levada a cabo pela direção da ACB de então, presidida por Filipa Varela.
Mas os reis brasileiros seguintes - Bruno Cabrerizo, Vítor Hugo, Igor Marchesi e, em 2020, 
Leonardo Vieira e Luciana Abreu – representaram, e sempre que o tempo ajudou, boas 
apostas para o Carnaval da Mealhada.

Em 2019, na presidência de Alexandre Oliveira, o carro dos reis volta a fazer alusão à 
data, lendo-se apenas «desde 1978», um slogan repetido em 2020, uma vez que o carro 
alegórico dos reis foi reaproveitado do ano anterior.
Hoje, e com as páginas deste livro, não haverá dúvidas quanto ao ano do nascimento 
do Carnaval Luso-Brasileiro da Bairrada, em 1971.
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Em 2018, com o cancelamento do desfile de domingo (11 de fe-
vereiro) – devido ao mau tempo que se fez sentir nesse dia −, 
a direção liderada por Alexandre Oliveira organiza, em apenas 
24 horas, um corso noturno na noite de segunda-feira, dia 12. 
Um novo produto que não só aconteceu em 2018, como nos 
anos seguintes 2019 e 2020.
O feito recorda os Carnavais dos anos noventa quando na noi-
te de sábado se organizavam as apresentações das escolas 
de samba, que depois passaram para a Tenda – de animação 
noturna − e que, até hoje, acontecem na noite de sexta-feira, 
dando o arranque, todos os anos, para os cinco dias de festa do 
Carnaval Luso-Brasileiro da Bairrada.

Carnaval noturno

Carnaval noturno 2018

2018
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Desfile em 1971 
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OS PAIS DO

Em 1974, conforme descreve a gravura, o sucesso do Carnaval Luso-Brasileiro da Bair-
rada estava consumado e muito se deveu à participação de estudantes, brasileiros, da 
Universidade de Coimbra, cujo o convite partiu de Luís Bernardino Marques, que com 
Manuel Almeida dos Santos e José Duarte Castanheira, foram os principais mentores do 
evento trazido às ruas da Mealhada, em 1971.

Jornal de Notícias em 1973
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LUÍS BERNARDINO MARQUES

Não era da 
Mealhada, 
mas para quase 
todos aqueles 
«que são de cá», 
Luís Bernardino 
Marques 
«foi um grande 
mealhadense» 

Natural do Louriçal do Campo, no concelho de Castelo Branco, nasceu a 20 de agosto 
de 1908, e foi aí que concluiu a 5.ª classe, ano de escolaridade instituído pela Primeira 
República. Aos 19 anos, veio para a Mealhada, como aspirante a ferroviário na estação de 
caminho-de-ferro da vila, localidade onde se instalou e residiu praticamente toda a sua 
vida, mais de sessenta anos.

Depois de uma carreira na ferrovia, Luís Marques foi comerciante – sócio-gerente de 
um armazém − e levou uma vida dinâmica muito dedicada ao associativismo. Nos anos 
quarenta foi fundador do Grupo Desportivo da Mealhada; mais tarde teve um papel pre-
ponderante na dinamização do hóquei em patins no concelho; e deu apoio às equipas 
de basquetebol da Juventude Unidade da Mealhada. Foi, entre outras coisas, um grande 
impulsionador do estudo das ruínas romanas na Vimieira e, em 1974, membro da Comis-
são Administrativa da Câmara da Mealhada em representação do Partido Comunista 
Português.

  Foi também fundador das Festas de Sant’Ana 
e é em 1970 que desafia os colegas da orga-
nização do evento religioso a levarem a cabo 
o Carnaval de 1971. Um evento que deu cartas 
(não fosse em 2021 comemorar 50 anos) e 
a possibilidade de se iniciar a construção do 
Pavilhão da Mealhada. Criou o primeiro agru-
pamento de majoretes do concelho mealha-
dense, que levou o nome da terra de norte 
a sul do país, e estava na linha da frente da 
organização do Carnaval quando se trouxe-
ram os primeiros atores brasileiros e se reali-
zaram os primeiros corsos infantis.

Luís Marques com João Peres, um grande entusiasta do Carnaval da Mealhada
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«Quando no ano de 1970 nos encontrávamos no auge dos festejos da Sant’Ana e os 
mesmos nos foram proibidos devido à morte do dr.º António Oliveira Salazar resolve-
mos então festejar o Carnaval no ano seguinte, tendo assim a sua origem no ano de 
1971».
É desta forma que Luís Marques começa por explicar o início do evento, numa entre-
vista ao Jornal da Mealhada publicada em 27 de janeiro de 1989, onde descarta para 
si «os louros» da organização do Carnaval, garantindo «ter sido o resultado do trabalho 
de um grupo», citando nomes como os de professor Manuel Santos, António Costa e 
«Zé do Chico». Também «a população da Mealhada nos ajudou com o seu esforço e a 
sua luta para que o Carnaval singrasse», referiu.

 «Até a vedação do circuito erámos nós que a pagávamos»
Na mesma entrevista, conduzida por Ana Silva, ao 
Jornal da Mealhada em 1989, Luís Marques fala 
da «publicidade ao vivo» que faziam. «Fretávamos 
uma ou duas camionetas e com o grupo de ma-
joretes da Mealhada e elementos dos grupos par-
tíamos fazendo a promoção de terra em terra», 
exemplificando que iam «aos campos de futebol 
quando se disputavam encontros com clubes de 
renome».
«Economicamente» (o evento) era suportado pelos 

elementos da organização: «Até a vedação do circuito eramos nós que a pagávamos. 
Tudo isto só foi possível graças a muito esforço e sacrifício. O objectivo era elevar esta vila 
bem alto. Tanto que os lucros do primeiro Carnaval que organizámos foram dados para 
a Capela de Sant’Ana, aos Bombeiros Voluntários e ainda para a construção do pavilhão 
desportivo».

A história da vaca «trucidada por um comboio» 

Muito conhecido pela sua faceta partidá-
ria, de «grande comunista», é fácil ouvir 
algumas das pessoas que com ele pri-
varam, recordar que ele respondia sem-
pre, a quem perguntasse porque tinham 
sido cancelados os festejos de Sant’Ana 
de 1970, que «tinha morrido a vaca». «Isto 
porque na véspera (da morte de Salazar) 
tinha havido uma garraiada (na Mealha-
da), de onde fugiu da Praça de Touros uma 
vaca, que foi trucidada por um comboio. 
E por isso, Luís Marques dizia sempre que 
o luto não era pela memória de Salazar, 
mas porque tinha morrido a vaca», conta 
Nuno Canilho, antigo elemento da direção da ACB,  recordando as histórias que foi ouvin-
do, nomeadamente enquanto foi diretor do Jornal da Mealhada.

Aborreceu-se com foto sua na sede da Comissão do Carnaval
Acerca da decisão de ter abandonado «repentinamente e definitivamente a organiza-
ção do evento, após a sua fundação e organização durante alguns anos», Luís Marques, 
na entrevista que concede ao Jornal da Mealhada em 1989, fala «no peso da idade», 
mas também pelo facto de terem colocado uma fotografia sua na sede da Comissão do 
Carnaval concedendo-lhe «os louros de algo que só foi possível realizar com o esforço e 
trabalho de um grupo».

Jornal da Mealhada de 30 abril 1994

Luís Marques ao lado de César Carvalheira
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«Não houve nenhum Carnaval que                
conseguisse suplantar o primeiro»
Sobre o futuro do evento, «o pai do Carnaval Luso-Brasi-
leiro da Bairrada», como lhe foi atribuída a designação no 
artigo, não tinha dúvidas, em 1989, quanto «ao bom cami-
nho» do mesmo, confessando, contudo, que «não houve 
nenhum Carnaval que conseguisse suplantar o primeiro, 
onde esteve presente um grupo do Paraguai que com a 
espontaneidade dos seus gestos nas danças, cor e beleza 
dos trajes conquistou o calor do público como até hoje 
não voltou acontecer». «O nome do Carnaval teve a sua 
origem não quando cá se começaram a deslocar as ve-
detas televisivas, mas sim com a euforia e esplendor que 
um grupo de estudantes brasileiros, então em Coimbra, 
lhes emprestou», rematou.

“Devemos unir esforços para que o 
Carnaval consiga a sua sede própria”
Vinte anos depois da fundação do evento, numa outra 
entrevista também concedida ao Jornal da Mealhada e 
publicada a 30 de abril de 1994, Luís Marques lamentava 
que o Carnaval vivesse «de esmolas»: «Como nos primei-
ros anos, não tem sede própria. A que tem é da Câmara 
(…). Existe realmente um pavilhão com espaço suficiente 
para também lá se fazerem os carros alegóricos, que é 
o pavilhão que o Carnaval mandou fazer junto do campo 
de futebol. Mas, como não há dinheiro para o acabar, não 
temos qualquer instalação própria para fazer os carros. 
(…) Acho que nos devemos juntar todos, unir os nossos 
esforços, para que o Carnaval consiga a sua sede própria 
e adequada e um pavilhão onde possam ser feitos os 
carros alegóricos».

Nesta altura (1994), o fundador do Carnaval Luso-Brasi-
leiro da Bairrada e primeiro presidente da direção da 
Associação do Carnaval da Bairrada, considerava que 
«o futuro do Carnaval estava em perigo». «Este ano fal-
tavam dez dias para o Carnaval começar e, se não fos-
se, a D. Alda Castela puxar pelos cordões à bolsa dela, 
o Carnaval tinha morrido. (…) Não havia dinheiro para 
levantar na alfandega os fatos e outros materiais que 
lá estavam retidos (…)», lamentou.

No final da entrevista, Luís Marques garantiu estar «sem-
pre com os olhos e os ouvidos no Carnaval», admitindo 
que se visse o fracasso de qualquer comissão estaria 
pronto para «retomar novamente» a sua organização. 
«Tenho a certeza de que todos os “velhos” que comigo 
começaram a organizar se me juntarão para que ele não 
morra», rematou.
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«Ele fez escola, ele foi lição»
A obra do Carnaval Luso Brasileiro da Bairrada não é somente de Luís Marques, contu-
do, e como destacou Manuel Santos (outro dos fundadores do evento), numa entrevista 
concedida ao Jornal da Mealhada em 2008, «ele foi sempre, nas mais diversas situações, 
e quantas delas de grande complicação e preocupação, o líder incontestado de todos 
aqueles que trabalharam para a realização dos festejos carnavalescos mealhadenses. O 
seu dinamismo, as suas palavras e atitudes, sempre de optimismo e de alento para todos, 
a sua disposição constante para trabalhar, fosse qual fosse a tarefa, a prontidão com que 
punha à disposição do Carnaval a sua pessoa, as instalações e as viaturas do armazém 
de que era sócio, para além do telefone e material de escritório, e o seu automóvel, sem 
cobrança de qualquer importância para gasolina ou desgaste de material, entre outras 
coisas, faziam dele um guia e um apoio de eleição para todos nós. Ele era a trave mestra 
da comissão. (…) Ele fez escola, ele foi lição. Outros se lhe seguiram na liderança. E tiveram 
tanto mais êxito quanto mais próximos estiveram dessa lição».

Luís Bernardino Marques 
faleceu, com 89 anos, no dia 2 
de novembro de 1997. 
Quem consigo conviveu            
destaca «o seu dinamismo 
otimista», bem como «a sua 
calma».
O nome de Luís Marques 
foi atribuído a uma rua na                  
Mealhada.
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MANUEL SANTOS 14

Morte de Salazar teve influência no surgimento do 
Carnaval da Bairrada? Sim!

Manuel Almeida dos Santos, o «professor Santos» como era conhecido na comunidade 
mealhadense e concelhos limítrofes, esteve na linha da frente da organização do Carna-
val a par com Luís Marques. Para além disso, foi o principal responsável pela organização 
do Carnaval da Criança em 1979 que, ininterruptamente, se realizou durante duas décadas 
nos mesmos moldes da primeira edição.

A 6 de fevereiro de 2008 numa entrevista concedida ao Jornal da Mealhada contou, por-
menorizadamente, a história do início do Carnaval: «A Comissão da Festa de Sant’Ana de 
1970 - constituída por vinte mordomos – começou a trabalhar com bastante antecedência, 
ainda em 1969, e arranjou muito dinheiro. A festa estava programada para durar cinco dias. 
Faziam parte do programa uma prova de ciclismo em várias ruas da vila, uma de perícia 
automóvel, na Avenida Dr. Manuel Louzada, um concurso de vestidos de chita, no Cine-
teatro Messias, duas garraiadas, uma no domingo e outra na segunda-feira, numa praça 
de touros desmontável, espectáculos nocturnos com orquestras e ranchos de nomeada, 
no recinto da feira, um espectáculo teatral para crianças pelo Teatro dos Estudantes da 
Universidade de Coimbra, no Jardim Costa Simões, para além das festividades religiosas, 
naturalmente, no domingo e na segunda-feira».

14 Nasceu a 30 de abril de 1933 e dedicou a sua vida, até se reformar, ao ensino do 1.º Ciclo, enquanto colaborou ativamente com o 
Jornal da Mealhada. Para além de ser um dos responsáveis pelo surgimento do Carnaval Luso-Brasileiro da Bairrada, foi o principal 
mentor do Carnaval da Criança em 1979, mobilizando as escolas do concelho da Mealhada e fora dele, num meio onde era muito 

respeitado. Faleceu a 9 de julho de 2011.
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Os dias de sábado e domingo foram muito bons, mas a 27 de julho de 1970 (segunda-
-feira) morre António de Oliveira de Salazar e, na terça-feira de manhã, «depois de uma 
advertência do tenente Coronel Ferreira ao gaiteiro das Carvalheiras, achámos por bem 
cancelar os festejos que estavam previstos para mais dois dias».

Nesse mesmo dia, os mordomos conversavam sobre a festa na Avenida Dr. Manuel Lou-
zada, tendo Manuel Santos proferido que era «um excelente circuito para um cortejo de 
Carnaval». Prontamente, Luís Marques agarrou-o por um braço e perguntou: «Professor, 
vamos fazer o Carnaval?». O repto foi de imediato abraçado por Manuel Santos, José 
Castanheira, Carlos Pereira Teles, Cesário Cerveira, Álvaro Xabregas, Albino Saldanha e 
Joaquim Luís (elementos da Comissão da Festa de Sant’Ana de 1970).

A estes nomes juntaram-se outros: José Eduardo Gonçalves, António Costa, António Fer-
nandes (Toninho do Carlos Lopes), Manuel Alves Cruz, Fernando Pires, António Castanheiro 
Melo, António Alves, António Ferreira, António Inácio e José Tavares. 

A primeira reunião do grupo organizador do Carnaval decorreu no Café Central (a sala 
ciberespaço do Giga Café), tendo sido pedida a ajuda de alguns estudantes mealhaden-
ses na Universidade de Coimbra que se lembraram da comunidade brasileira ali existen-
te. «Três membros da comissão do Carnaval falaram com alguns desses estudantes, em 
representação dos restantes, no Café Samambaia, no Bairro Marechal Carmona – hoje 
Bairro Norton de Matos – e foi lá que ficou combinada a vinda deles. A comissão assegura-
va-lhes alimentação e o transporte e eles animariam o cortejo e os bailes (…)» e «resolveu 
juntar ao nome dos festejos o adjetivo luso-brasileiro», descreveu na referida entrevista 
Manuel Santos, falecido em 2011, ano em que o Carnaval da Bairrada comemorou 40 anos 
de existência. 

«Durante cinco anos, nos festejos de 1971 a 1975, eles (os bra-
sileiros estudantes em Coimbra) foram as estrelas principais 
dos bailes cantando e tocando o samba e magnetizando todas 
as pessoas com os sons e o ritmo das modinhas que interpre-
tavam».

Páginas 14 e 15 do Jornal da Mealhada de 6 de Fevereiro de 2008
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JOSÉ DUARTE CASTANHEIRA

O encontro com José Duarte Castanheira deu-
-se a poucos dias de comemorar 94 anos.  Está-
vamos em maio de 2021. «Zé do Chico» ou «Zé 
Barbeiro», como é conhecido na comunidade, 
faz parte do principal trio que pensou e organi-
zou a primeira edição do Carnaval Luso Brasilei-
ro da Bairrada. Dos três – onde se incluem Luís 
Marques e Manuel Santos -, José Castanheira é 
o único que ainda está vivo.
«A “lembrança” de se organizar o Carnaval é 
inteiramente do Luís Marques». Foi a frase que 
mais repetiu durante a nossa conversa, preser-
vando, assim, a memória do amigo já falecido. 
«O melhor de tudo era a amizade, pura e sadia, 
que tínhamos uns com os outros, tanto na orga-
nização dos eventos, como na vida particular. 
Ajudávamo-nos muito, em todos os contextos», 
revela.

Dos primeiros anos do Carnaval, José Casta-
nheira recorda que arranjavam «sempre dinhei-
ro para as despesas todas e ainda metíamos 
alguma coisa no banco, sem termos qualquer 
subsídio da Câmara». É, aliás, esta a grande di-
ferença que vê do Carnaval de agora para o de 
há 50 anos: «Atualmente o evento recebe uma 
comparticipação municipal, no nosso tempo 
não havia nada disso».

«Para termos reis brasileiros, nunca foi preciso 
irmos ao Brasil», afirma, explicando que todos os 
anos o procedimento era igual: «Telefonávamos 
para a “dona Gute”, da TV Globo. Ela falava com 
eles (os atores brasileiros) e fazíamos o contrato. 
Depois ela mandava os papéis pelo correio, nós 
assinávamos e enviávamos tudo de volta. No dia 
combinado, lá estávamos nós, no aeroporto de 
Lisboa, a aguardar pela chegada do nosso rei».

«Arranjávamos sempre uma carrinha ou um au-
tocarro para ir a Lisboa buscar o artista. 
Quando chegávamos à Mealhada, o rei era re-
cebido na Câmara e juntava-se uma grande 
multidão à sua espera. Era uma paixão pelos 
atores das novelas brasileiras», diz José Casta-
nheira.



39

As reuniões do «grupo» realizavam-se «quase todos os dias»: «Ou era no Café Central, ou 
no Armazém do Grémio ou na sede do GDM (Grupo Desportivo da Mealhada), que era 
por cima do supermercado («antigo «Tonito»)». 

«Foram anos muito bons. Quando cá esteve o “Márcio”, em 1979, foi o delírio. Estrondoso!», 
afirma, relembrando que «a população se envolvia toda no Carnaval». «Só tenho pena de 
não continuar lá a ajudar e a trabalhar. Sentia-me bem. Só arranjei amizades!», sublinha.

E o que representam 50 anos do evento para si? «Sinto um prazer enorme de ter dado 
uma festa à terra, que ainda hoje é conhecida por todo o mundo», responde José Du-
arte Castanheira, garantindo que foi uma ideia arrojada. «Arriscamos no primeiro ano e 
tivemos a sorte de correr tudo bem e de ainda metermos dinheiro no banco. Foi o que 
precisávamos para nunca mais pararmos», enfatiza, sublinhando que esteve envolvido na 
organização do evento cerca de três décadas.

O gosto e dedicação de José Castanheira pelo Carnaval da                
Mealhada foi transmitido às gerações que se seguiram, sendo 
o filho − Francisco Castanheira – um dos fundadores da escola 
de samba Sócios da Mangueira e o neto – André Castanheira –      
atualmente presidente da direção da mesma escola.

Evento em 1971
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Primórdios dos Sócios da Mangueira
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BRASILEIROS, ESTUDANTES EM COIMBRA, 
DÃO NOME AO EVENTO
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JOCAEIS MARIANO SANTOS

A participação de um grupo de brasilei-
ros, estudantes na Universidade de Coim-
bra, foi fundamental para que ainda hoje 
o evento seja conhecido, nacional e inter-
nacionalmente, pelos ritmos do samba. A 
designação de Carnaval Luso-Brasileiro da 
Bairrada a este grupo se deve. «Joca» foi 
um dos elementos que participou no even-
to de 1972, ano em que chegou a Coimbra, 
depois de uma passagem pelo Porto.

«A pessoa que fazia os contactos connos-
co – o grupo Saravá & Samba - era o se-
nhor Luís Marques, o “chefe” do Partido 
Comunista na Mealhada. Era ele quem nos 
mandava buscar e nos ia levar de regres-
so, colocava à disposição um restaurante 
para as refeições e preparava um carro 
alegórico verde e amarelo (as cores do 
Brasil), onde colocava uma “farta adega de 
vinhos”. E a gente desfilava, tocando e can-
tando o samba, sem cobrar nada», come-
ça por dizer ao telefone Jocaeis Mariano 
Santos, confessando que se recorda bem 
das noites de baile no «salão»: «Lembro-me 
bem desse sítio, nunca me saiu essa ima-
gem da minha memória». 

Em 1973, com 24 anos, «Joca» descreve o Carnaval na Mealhada como um local «reple-
to de pessoas» e relembra «uma briga em que os brasileiros foram envolvidos num dos 
Carnavais». Tivemos que sair às pressas da Mealhada com a proteção do “Sr. Marques”», 
afiança. «Ao outro dia não retornámos para tocar e os mealhadenses sentiram falta da 
nossa alegria contagiante e falaram para o senhor Marques: “Vá buscar os brasileiros, 
pois Carnaval sem os brasileiros é muito triste!....», descreveu-nos ainda por email o antigo 
estudante da Universidade de Coimbra. 

Em Coimbra, quando foram criadas as bandas Sarava & Samba e, mais tarde, Samba Lêlê 
(esta última ainda existente), Jocaeis Mariano Santos conta que eram muitos os locais por 
onde tocavam: «No Pavilhão dos Olivais, nas festividades Juninas ao ar livre, em várias vilas 
e aldeias e, aos sábados, sempre na saudosa Clepsidra, um reduto da esquerda (oposição 
calada à ditadura), onde deixámos de tocar por causa da infiltração, no meio estudantil, 
de espiões da PIDE».

Depois seguiram outros rumos, 
tais como, Sangalhos, Póvoa 
de Varzim e o Pavilhão Des-
portivo de Cascais. «Saudades 
daqueles tempos….», confes-
sa «Joca» que, através de um 
contacto telefónico fomentado 
por «Xando Lopes», recorda a 
música:

«Samba Lêlê Samba Lêlê oh lala
Eu sai da Baia e vim para Portugal estudar
Ai criei Samba Lêlê para Coimbra sambar

Samba Lêlê Samba Lêlê oh lala»
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 Réveillon de 1973 no Pavilhão de Desporto dos Olivais



44

ANTÓNIO MANUEL MALVA

António Manuel Malva nas primeiras edições do Carnaval Luso-Brasileiro da Bairrada, no 
início dos anos setenta, tinha pouco mais de 20 anos e era o mais novo de um grupo de 
três músicos, onde estavam também Sertório Fadigas e José Simão, ambos com cerca de 
40 anos, que desfilavam com o grupo de estudantes brasileiros que em 1971 participou no 
Carnaval da Mealhada. 

Hoje só António Malva está vivo e foi por in-
termédio da recolha de depoimentos para 
este livro que o ex-músico voltou a estar 
com José Fadigas (filho de Sertório Fadigas), 
num encontro emotivo que aconteceu em 
Taveiro (Coimbra). «Eu tinha 13 anos e acom-
panhava muito o meu pai aos ensaios na 
Filarmónica», começou por dizer José Fa-
digas, filho do músico que desfilou nas pri-
meiras edições do Carnaval da Mealhada. 
«Lembro-me bem de os brasileiros irem lá a 

casa e combinarem as coisas para a atuação na Mealhada», acrescentou.

Uma formação que acabou por ir, não só 
para o Carnaval da Mealhada, mas para mui-
tos outros locais por todo o país. «Os brasilei-
ros não tinham instrumentos. Tinham a batu-
cada, mas faltavam os metais», conta António 
Manuel Malva, recordando os desfiles carna-
valescos: «Íamos em cima de uma carrinha 
de caixa aberta. Não sei como a malta lá ca-
bia toda, com bombons e tudo». 

António Manuel Malva 
nas primeiras edições 
do Carnaval 
Luso-Brasileiro da 
Bairrada, no início 
dos anos setenta, 
tinha pouco mais de 
20 anos e era o mais 
novo de um grupo de 
três músicos.
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«Era muito engraçado porque toda a gente adorava quando nós passávamos», continua 
o ex-músico, explicando que «era um ritmo diferente a que ninguém estava habituado». 
«Levávamos um cartaz a dizer “Grupo Brasileiro” e o carro ia muito devagarinho, com 
malta sempre à volta a puxar por nós», sublinhou ainda, garantindo que, nessa altura, não 
havia pagamento em numerário: «A organização do Carnaval vinha-nos buscar e trazer e 
bebíamos e comíamos na Mealhada com tudo pago».

As lágrimas nos olhos não disfarçam a comoção ao recordar 
os tempos de «tournée» com o grupo de estudantes brasileiros 
da Universidade de Coimbra. «Na Mealhada havia muitos gru-
pos a desfilar, mas nada como nós. A fama de se ser brasileiro 
e de nós, os portugueses, trazermos o símbolo do “Sarava 
& Samba” ao peito, era um luxo!», enalteceu ainda Manuel 
Alva, relembrando «o “batuque” na mesa e o bombo muito 
baixinho». «Foram tempos 
muito bons, com ritmos 
muito diferentes daqueles 
a que estávamos habitua-
dos», rematou o entrevis-
tado, que depois de sair 
do «Sarava & Samba», fez 
também parte, com estu-
dantes brasileiros, do gru-
po Patropi,  uma formação 
que também desfilou no 
Carnaval Luso-Brasileiro 
da Bairrada. 

Alinhamentos musicais do grupo
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Primórdios do GRES Batuque
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CURIOSIDADES
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A FOTOGRAFIA DE CAPA

«Parece que estou a ouvir o 
Marques a dizer: 
“Ó Zé, vamos fazer o Carnaval?”».

João Santos, responsável pela cedência da fo-
tografia da capa deste livro, recorda-se bem da 
conversa de Luís Marques com José Castanheira, 
numa sala onde jogavam às cartas no café do 
Orlando. «Parece que estou a ouvir o Marques a 
dizer: “Ó Zé, vamos fazer o Carnaval?”».

Tinha 16 anos quando em 1971 participou no pri-
meiro Carnaval na Mealhada. Hoje com 66, refor-
mado da função pública e presidente da Junta da 
União das Freguesias da Mealhada, Ventosa do 
Bairro e Antes, os olhos sorriem ao descrever o 
primeiro fato que levou a desfile, de «carregador 
da CP». «Era uma máquina de comboio e lá dentro 
ia um trator, conduzido pelo “senhor Breda” e que, 
por qualquer motivo, começou a deitar fumo por 
todo o lado», recorda João Santos, da Póvoa da 
Mealhada.

«Passávamos oito dias sem dormir. A participação 
era grande. Tudo se juntava. Fazíamos os carros, 
os fatos… Havia um bairrismo notável nessa altu-
ra», continua João Santos, mostrando a foto em 

que vai de índio, também em 1971, numa sátira a um programa de Marcelo Caetano inti-
tulado «Conversas em Família», levada a cabo pelo grupo «Macacu».
«A organização não disponibilizava nada, não havia fundo maneio. Cada um arranjava as 
suas coisas e resolvia o seu problema. “Vamos fazer isto?”. E fazia-se!», afiança.

Os bailes noturnos, no armazém do «Real Palácio do Adubo» começaram logo em 1971. 
«Para se fazerem lá os bailes, o proprietário 
mobilizava uns vinte ou trinta jovens que ti-
ravam de lá os sacos de adubo para outro 
lado e assim o armazém ficava vazio», conta 
ainda, garantindo que havia também o Baile 
de Gala, que se realizava no Ginásio do Liceu.
«Ainda hoje mantenho a tradição de vir à 
Mealhada, na segunda-feira à noite de Car-
naval, conviver. No passado, era um dia sem 
cortejo, com baile, em que não se dormia!», 
recorda, enfatizando que o melhor dessa al-
tura eram os grupos de sátira. «O grupo do 
“Macaca” e do “Tó Macarrão” tinham sem-
pre coisas brutais!», remata.

Domingo de Carnaval (gordo) - 13 fevereiro 1972

Terça-feira de Carnaval 23 fevereiro 1971. João Santos, 
no cavalo, com 16 anos
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Vinda de Tony Ramos do aeroporto com diversas paragens para publicitarem o Carnaval de 1979
Na foto, Luís Marques, de costas; Ana Teixeira e José Madeira de Oliveira (“Zé Beiçoleta”); e Maria Conceição Pires

Documento, datado de 26 de janeiro de 1979, arquivado numa pasta da ACB que se 
encontra nos Estaleiros Municipais da Mealhada

A CARTA DE TONY RAMOS

Numa carta, redigida à má-
quina, António Barbosa (Tony 
Ramos) – rei do Carnaval da 
Mealhada em 1979 - e Lidiane 
Barbosa (sua esposa) escre-
vem à comissão do Carnaval, 
em janeiro desse ano, onde 
agradecem o convite e se 
mostram preocupados pelo 
facto das fotografias do ator, 
para divulgação do evento, 
ainda não terem chegado.
Tony Ramos pede ainda con-
selhos relativamente à rou-
pa que ele e esposa devem 
trazer para «tão encantadora 
região portuguesa», recean-
do o frio em Portugal, por al-
tura dos festejos do Carnaval.
«Repito-lhes nossos nomes 
completos para o envio do 
contrato e emissões dos bi-
lhetes aéreos», lê-se ainda 
no documento assinado por 
Tony Ramos e esposa, onde 
concluem: «Temos certe-
za de que passaremos dias 
muito agradáveis em com-
panhia de nossos irmãos 
Portugueses». 
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«Este condenado representava o senhor Eduardo Agostinho, correspondente ou         
jornalista do Jornal de Notícias, residente em Anadia.
Como representante do J.N. na região da Bairrada, e com a incumbência de fazer 
a cobertura dos acontecimentos mais relevantes dessa zona, ignorou deliberada ou    
casualmente, o cortejo de domingo gordo do 1.º CARNAVAL DA BAIRRADA, tendo nesse 
dia ido fazer a reportagem de uma insignificante prova desportiva em que entrava o 
Clube de Anadia.
Descontente a comissão do Carnaval protestou. Ele veio fazer a reportagem do         
Carnaval na terça-feira de Entrudo e teve a oportunidade de sofrer a punição que a 
Mealhada lhe dispensou».

UM JORNALISTA «CONDENADO»

Eduardo Agostinho − é «crucificado» por faltar ao 
primeiro de desfile do Carnaval, no Domingo 
Gordo, para ir fazer o rescaldo do jogo de uma 
equipa de Anadia. 
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Na frente do carro lia-se, entre outras coisas, «O nosso Carnaval não faz mal e há-de vir noutro jornal»

As histórias são muitas e algumas até caricatas, como a desta fotografia, que re-
monta à Terça-feira de Carnaval de 1971, em que o correspondente na Bairrada do 
Jornal de Notícias – Eduardo Agostinho − é «crucificado» por faltar ao primeiro de 
desfile do Carnaval, no Domingo Gordo, para ir fazer o rescaldo do jogo de uma 
equipa de Anadia. Quem fez chegar a imagem e respetiva legenda - da autoria de 
Manuel Santos, um dos fundadores do Carnaval −, foi Maria Clarinda Coleta, esposa 
do figurante «condenado», Manuel Coleta, cujo o traje – com um chapéu e óculos – 
em tudo fazia lembrar o dito jornalista.
António da Cunha Marques fazia de carrasco e João Sérgio de Kung-Fu; Ivete Ra-
mos Peres era a Imperatriz e o papel de Dama coube a Maria Emília de Oliveira 
Pinho, cujo seu pai – Manuel Madeira de Oliveira – foi quem emprestou a «velha 
furgoneta».
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Desfile em 1971
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Carro da Casa Gilinho
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Reis do Carnaval de 1973
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OS PRIMEIROS
GRUPOS
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MACACU

1974
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MACACU

António José Madeira de Oliveira, o «Macaca», nasceu a 12 de dezembro de 1931, na 
Póvoa da Mealhada. Emigrado no Brasil, desde 1958, e já casado através de procu-
ração com Leontina Pereira Lopes, a mortaguense que foi ter com ele ao outro lado 
do oceano, é no Rio de Janeiro que nasce o primeiro filho, João Fernando de Oliveira. 
Regressam à Mealhada em 1963 e têm o segundo filho, o «Tozé» (António José de   
Oliveira, em 1967.

Joaquim José Martins (DCI) e António de Oliveira na edição de 1981
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O «Macaca» era uma figura muito popular na Mealhada e a alcunha provinha desde 
os tempos de criança em que corria «ceca e meca» lembrando a macaca do Tarzan, a 
Chita. Com uma paixão muito grande pelas artes, em especial pelo cinema, o António 
José Madeira de Oliveira foi bombeiro na corporação da Mealhada e esteve também 
sempre muito ligado a associações desportivas e a um grupo de teatro.

«Divertido como era, no Carnaval, começou por fazer parte dos grupos que, na terça-
-feira de Entrudo, desciam da Póvoa e vinham até às ruas da Mealhada, por meio de 
representações teatrais ambulantes, fazendo críticas à sociedade. Em 1957, o Macaca 
surge como a figura principal do primeiro cortejo carnavalesco. Ele era o Leefkick, o 
chefe de um grupo de “escoceses”, vestidos a rigor, que vinham a Portugal para jogar 
com o Grupo Desportivo da Mealhada. No ano seguinte, fez de toureiro e, mais uma 
vez, foi o rei da festa.

1983
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Em 1971, aquando do nascimento do Carnaval da Bairrada, António de Oliveira apre-
sentou o agrupamento “O Chefe Macacu e o seu Grupo de Índios”. Os quadros que 
os elementos deste grupo carregavam, criticavam a política de Marcelo Caetano. Nos 
anos seguintes participou sempre nos festejos do Carnaval, embora nem sempre em 
grupo. (…)
Em 1978, após dois anos de interrupção e com a liberdade adquirida após o 25 de Abril, 
o “Macaca” aparece no Carnaval da Bairrada recriando figuras públicas desta altura, 
como Ramalho Eanes, Lucas Pires, Álvaro Cunhal, Mário Soares, satirizando algumas 
das suas atitudes na vida política nacional.
(…) Muito antes do Carnaval, já tinha esboços feitos para todos os elementos do seu 
grupo. Elementos esses que eram escolhidos por ele, assim como a distribuição dos 
seus papeis, o tipo de trajes a vestir, a caracterização das personagens e o carro ale-
górico que lhes havia de pertencer».  (Jornal da Mealhada de 2009)

1986
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Durante muitos anos, o Carnaval 
da Bairrada teve garantida esta 
animação inigualável do «Ma-
caca» e da sua equipa, que só 
abandonou, «triste com a forma 
como alguns dirigentes da Asso-
ciação de Carnaval da Bairrada 
reagiram a um quadro seu de 
crítica a César Carvalheira».
António José Madeira de Olivei-
ra, de 77 anos, faleceu, na sua 
residência no Cardal, a 11 de ja-
neiro de 2009.
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LEONTINA PEREIRA LOPES

«O Carnaval era a alegria do meu marido e também dos meus filhos. O meu marido ia 
até ao fim do mundo para buscar coisas para o Carnaval», refere Leontina, natural de 
Mortágua, que depois de regressar à Mealhada, dali não mais saiu, recordando algumas 
das vestimentas utilizadas pelo grupo de sátira «Macacu» nos corsos do Carnaval Luso 
Brasileiro da Bairrada, do qual faziam parte, entre outros, e para além do seu marido, José 
António Madeira de Oliveira e «Macarrão».
«Uma vez fizeram um buraco em lençóis, meteram a cabeça e levaram como se fosse um 
vestido; outro ano criticaram a falta de saneamento e o meu marido levava uma morcela 
no rabo; e houve até um ano em que transportaram um caixão no desfile, com um rapaz 
lá dentro a fingir-se de morto», descreveu-nos a esposa do «Macaca».

Leontina Pereira Lopes falou ainda «da loucura de gente que o Carnaval trazia à Mealha-
da». «Era um evento feito ao natural com coisas que nos davam. Era lindo! Era um Carnaval 
do pobre, do novo e do velho», descreve, rematando que agora o evento «é vaidade e um 
luxo louco».

Leontina Pereira Lopes, de 88 anos, esposa de An-
tónio José de Oliveira, recorda o «nascimento» do 
grupo «Macacu» logo depois da chegada do casal 
do Brasil, país onde estiveram cinco anos.
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GRUPO DA 
TERCEIRA IDADE

Céu, Virgínia e Alice
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VIRGINIA SANTOS SILVA

O «Grupo da Terceira Idade» sempre 
foi mais conhecido pelo «Grupo das 
Caldeireiras», da Póvoa da Mealhada. 
«Éramos oito irmãos e andava lá tudo 
a dançar», começa por dizer Virgínia 
Santos Silva, desvendando que a alcu-
nha de «caldeireira» é proveniente do 
pai, caldeireiro de profissão. «Ele tra-
balhava num grande armazém, fazia 
tachos e panelas», acrescenta.
«O “Grupo da Terceira Idade” era gran-
de. Íamos umas cinquenta pessoas e 
desfilámos no Carnaval durante uns 
vinte e sete anos», continua Virgínia 
«Caldeireira», explicando que tinham sempre com eles, músicos «amigos», oriundos da 
Pampilhosa e de localidades dessa zona.
«Juntávamo-nos todos. Ao início eramos nós que comprávamos e pagávamos os tecidos e 
a Elisete Duarte fazia os fatos. Só mais tarde é que a Associação do Carnaval nos começou 
a ajudar com a compra do material. Os fatos tinham muitos folhos e nós levantávamos 
as saias para cima», diz Virgínia, recordando que, onde hoje é o Theatro Café, «existia um 
armazém de mercearia e o senhor que lá estava dava também uma ajuda monetária ao 
nosso grupo para que pudéssemos comprar roupas», referindo-se a Luís Marques, sócio-
-gerente do espaço.
«Ensaiávamos no antigo quartel dos Bombeiros da Mealhada e nos desfiles íamos todos a 
cantar e a dançar. Era uma alegria! Isto era só mesmo para quem gostava e nós gostáva-
mos muito», enfatiza, sublinhando que «os primeiros “carnavais” que foram feitos (antes de 
1971) se realizaram na Póvoa. Depois começámos a ir pela estrada abaixo».

«Ensaiávamos no 
antigo quartel dos 
Bombeiros da 
Mealhada e nos 
desfiles íamos 
todos a cantar e a 
dançar. Era uma 
alegria! Isto era só 
mesmo para quem 
gostava e nós 
gostávamos muito»
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Céu, Alice, Tina e Virgínia. Irmãs «Caldeireiras»

Hoje, com 87 anos, Virgínia explica que não vai no Carnaval há treze anos, altura em que 
enviuvou. Pouco tempo depois de ter saído, todo o «Grupo da Terceira Idade» deixou de 
participar no Carnaval. «Morreram os Caldeireiros e a Mealhada ficou toda de luto!», diz, 
em voz alta, enquanto relembra uma das músicas com que desfilavam:

«Ó Carnaval tão lindo que é
Tão brincalhão que até faz dar ao pé
Com papelinhos, vem todo contente
Todo risonho que faz girar a gente
Ó Carnaval tenho saudades de ti
E toda a gente te quer ter aqui
Na Mealhada festeja-se agora

(…)
Lalalalalala

Tu já não és o que eras
No tempo em que já lá vão
Trazia máscaras na cara
De farinha e de carvão
Agora és mais modesto

Não fazes a ninguém mal
Mas mesmo assim modesto

Vem sempre sempre, ó Carnaval»
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Virgínia Santos Silva assistiu ao desfile de Carnaval em 2020, depois de muitos anos sem ir. 
«Fomos um grupo aqui da Póvoa e muita gente que ia a desfilar meteu-se comigo a dizer 
“vocês fazem falta”. Fartei-me de bater palmas e estive sempre com os braços no ar», 
referiu Virgínia, descrevendo que, hoje, «as meninas vão mais nuas e mais alinhadinhas». 
«Na nossa altura era uma alegria. Recordo-me das pipas do vinho, eram três, uma no Jar-
dim, outra na Estação e ainda uma outra perto do fim do desfile. Os homens estavam lá 
a beber e nos tirávamos-lhe a caneca e bebíamos um gole. Aquilo era rir, rir, sem parar. 
Éramos tão animados…», diz, confessando que se o seu marido hoje fosse vivo «tenho ideia 
que ainda desfilava no Carnaval».
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Real Imperatriz em 2011
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MAJORETES DA 
MEALHADA

Abertura do Carnaval
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GRUPO DAS MAJORETES DA MEALHADA

Luís Marques, Manuel San-
tos e José Castanheira – 
da comissão restrita que 
fundou o Carnaval em 1971 
– foram os primeiros impul-
sionadores deste grupo. An-
tónio Capela era o prepara-
dor do grupo – que a partir 
de 1972 fazia a abertura dos 
cortejos do Carnaval Luso-
-Brasileiro da Bairrada - e 
também o responsável pela 
coreografia. 
O percurso iniciou com a 
utilização de alguns dos ins-
trumentos da fanfarra dos 
Bombeiros Voluntários da 
Mealhada.

As Majoretes correram as 
maiores festas espalhadas 
por todo o país e desfilaram, 
por exemplo, em vários lo-
cais da região Centro com 
a finalidade de divulgarem 
as festas do Carnaval Lu-
so-Brasileiro da Bairrada, 
assim como a Festa da Cer-
veja, realizada em agosto 
de 1979.

O GRUPO DAS MAJORETES DA MEALHADA 
formou-se em 1971, integrando inicialmente 
cerca de quatro dezenas de raparigas, dos 14 aos 
20 anos, que usavam um traje inspirado nas 
fardas dos soldados que combateram na Batalha 
do Bussaco em 1810. 
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Em entrevista a Rosa Gonçal-
ves, publicada na edição do 
Jornal da Mealhada de 20 de 
fevereiro de 2008, António Ca-
pela afirma que «nessa altura, 
só haveria em Portugal três 
grupos de Majoretes, em Coim-
bra, Alcobaça e na Mealhada». 
«No dia em que o Tony Ramos 
chegou a Portugal, o grupo das 
Majoretes estava no aeroporto 
para o receber, com pompa e 
circunstância. (…) Juntaram-se 
muitas pessoas para o ver e o 
Tony Ramos e as Majoretes tive-
ram de fugir», recordou António 
Capela, explicando que nesse 
dia – sábado de Carnaval – as 
Majoretes desfilaram em frente 
à charrete, puxada por cavalos, 
que conduziu o ator pelas ruas 
do centro da Mealhada.

Em 1982, o grupo cessa a sua atividade devido, e segundo António 
Capela, «a alguma falta de liberdade que as jovens mulheres ti-
nham na altura». «Quando havia alguma actuação fora da Mealha-
da, iam sempre dois autocarros, um para as Majoretes e dirigentes 
do Carnaval, e outro para as mães das moças», referiu, no mesmo 
trabalho do JM, Manuel Santos. «Eram tempos diferentes…», subli-
nhou António Capela, confessando, que «um dia gostava de formar 
um novo grupo de Majoretes».

Jornal da Mealhada de 20 fevereiro 2008
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Escolas de samba e rei Momo num programa de televisão em 2021
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PATADA

«Poleiro de S. Bento» 
no Carnaval de Verão de 1979
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JOÃO FERNANDO SILVA

Em 1978, um grupo de amigos – Rui Melo (o 
«engenhocas» mecânico de serviço); João    
Fernando e Basílio Cunha (ambos com                           
participações em carnavais anteriores pelo 
grupo «Macacu»); Francisco Baptista («sempre 
pronto para alinhar»); e Daniel Pinelo (oriundo 
de Bragança, à data professor na Preparatória 
da Mealhada) - «juntam as suas imaginações, 
as suas vontades e o entusiasmo em torno de 
um projeto que se propunha em “arrear” nos 
males da sociedade», explica João Silva. As 
reuniões sucedem-se, as ideias fervilham, os 
trabalhos começam e nasce, assim, «A Patada».

A primeira aparição d’ «A Patada» no 
Carnaval da Mealhada acontece em 1979, 
com o «Bota Tinto». «Um “carro presiden-
cial”, com bandeirinhas de veículo de Es-
tado, conduzido por um motorista trajado 
a rigor (Rui Melo) que transporta o minis-
tro Mota Pinto (Basílio Cunha), de mota, 
que sobe a rampa do «Custo de Vida» até 
ao «Cabaz das Compras» que estava no 

topo. Cá em baixo, o Zé Povinho (João Fernando), o Trabalho (Francisco Baptista) e o Ca-
pital (Daniel Pinelo) dão largas à imaginação sempre em contacto direto com o público.

«Fizemos o carro aqui numa viela da Rua Cerveira Lebre (Mealhada), ao lado do “Pepino” 
(Café Arco-íris, entretanto já encerrado). No dia antes do desfile realizou-se o Festival Eu-
rovisão da Canção em que venceu a música “sobe, sobe, balão sobe”. Como ainda não 
tínhamos nada no painel frontal do carro, tive a ideia de escrevermos: “Sobe, sobe, mota 
sobe; vê se chegas ao cabaz; que andam tantos para o fazer; e já ninguém é capaz”». 

«Juntam as suas imaginações, as suas vontades e 
o entusiasmo em torno de um projeto que se 
propunha em “arrear” nos males da sociedade»

«Bota Tinto» em 1979 numa sátira a Mota Pinto
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João Fernando Silva descreve que o desfile de 1979, com o rei Tony Ramos, «foi uma loucu-
ra»: «O nosso carro ficou trancado com a multidão. As pessoas para irem de um lado para 
o outro passavam por cima do veículo».

No mesmo ano, o grupo participa no Carnaval de Verão com o tema o «Poleiro de S. Ben-
to», numa altura em que as eleições estavam à porta. «Numa enorme gaiola, com rede 
verdadeira de galinheiro, balançava a “Pintassilga” (caricatura da primeira-ministra Maria 
de Lurdes Pintassilgo), em equilíbrio precário, no poleiro do poder», descreve João Silva, 
acrescentando que «o número de participantes no grupo, nesse desfile, é grande e a partir 
daí o humor começa a ficar cada vez mais aguçado».
No Carnaval de 1980, junta-se ao «núcleo duro», os foliões Pedro Bica e Júlio Nunes («Ma-
rujo»), num ano em que o grupo sai à rua com o tema a «Caixa de Previdência», onde  
crítica às listas de espera na saúde. «O carro era uma ambulância e a parte de trás uma 
sala de operações em que o soro eram garrafas de vinho tinto», recorda João Fernando 
Silva, confessando que «se diver-
tiam “como o caraças”». «A nossa 
participação no Carnaval da Me-
alhada implicava muitas noites e 
fins-de-semana perdidos. Nós não 
chegávamos à associação a pedir 
isto ou aquilo. Nós aproveitávamos 
tudo o que era sucata para fazer 
os carros e muitas vezes fizemos 
também os nossos adereços, não 
gastando qualquer cêntimo à co-
missão do Carnaval», explica o 
folião, sublinhando que «as pia-
das tinham que ser atuais». «Não 
podíamos preparar as coisas um 
ano antes, como por exemplo uma 
escola de samba consegue fazer», 
acrescenta.

«Poleiro de S. Bento» no Carnaval de Verão em 79

«Caixa de Previdência» em 1980
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No ano seguinte, em 1981, o grupo é confrontado com o facto de não terem a habitual 
viatura disponível – «um velho Simca» - e, por falta de tempo para preparação de outra, a 
«Patada» participa apeada no corso, como «Frenéticas»: «Um grupo de travestis espalhafa-
toso e grotesco que se mete com tudo e com todos…».
Em 1982, o alvo do «ataque» é o ministro Ângelo Correia do «Ministério do Interior» e em 
1983, o grupo interrompe a atividade, por motivos pessoais e profissionais do «núcleo duro» 
do grupo. Reaparece cerca de dez anos depois «montado» num «veteraníssimo 2 cavalos 
comprado por cinco mil escudos e oito imperiais». 

 Em 1995, o grupo «pisa» o 
palco do Carnaval da Mea-
lhada com o tema «S. Ben-
tacho». «Um carro da pre-
sidência arrasta atrás de 
si um parlamento em que 
os deputados no hemiciclo 
são bonecos com cabeças 
de tacho e cores de par-
tidos políticos, que estão 
entretidos a jogar. Atrás, 
segue a população: o Zé 
Povinho, o Estudante, o Po-
lítico, a Polícia de Choque, a 
Imprensa, o SIS (Serviço de 
Informações de Segurança) 
e a Igreja. José João Aldeia 

(«Pipa»), Antonino Lopes Gaspar e Carlos Melo entram para o grupo neste ano.

No ano seguinte, 1996, 
numa altura em que 
comunidades religiosas 
andavam pelo país a 
comprar cineteatros, «A 
Patada» desfila com «A 
Divina Comédia», sendo 
o carro a fachada do Ci-
neteatro Messias e Basílio 
Cunha o Bispo da IURD. 
Em 1997 desfilam com o 
«Apocalipse» (o tribunal 
do povo), onde um juiz 
vai com cara de palhaço, 
e, em 1998, com o «Ce-
mitério de Belém», onde 
a clonagem é abordada 
como «a morte do sexo».
«A nossa marca era a interação com o público, com o objetivo de o fazer rir. Nós contáva-
mos a história e erámos autênticas personagens de um enredo desenvolvido por capítulos. 
Chegámos a sair com 35 elementos e a ocupar na avenida o mesmo espaço que uma 
escola de samba», enaltece João Fernando Silva.

«S. Bentacho» em 1995

«A Divina Comédia» com Pedro Abrunhosa acorrentado ao Cineteatro Messias
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Em 1999, a participação do grupo tem o seu momento alto, com imagens e noticias da sua 
participação em tudo o que é jornal, cujo o tema foi o da «cu-incineração» em Souselas. «Para 
demonstrar o descontentamento pela forma como o processo foi conduzido pela ministra do 
Ambiente, um grupo de foliões surgiu com um carro, em forma de rabo gigante, onde era 
visível um forno de “cu-incineração” e, na retaguarda, Elisa “Toxina” (com os cabelos dema-
siado compridos, é certo, para se parecer com a ministra) e Manuel “Município” (uma figura 
um tudo-nada semelhante à do presidente de Coimbra, Manuel Machado)», descreve Miguel 
Gonçalves no Jornal de Notícias de 17 de fevereiro de 1999, acrescentando que «de quando em 
vez, lá ia saindo pela chaminé da “cu-incineração” uma poeirada de tal forma que obrigava 
o público a fugir da…. Farinha». Ao enredo «não faltou um cidadão intoxicado, um cidadão do-
ente numa cadeira de rodas, um polícia à bastonada, um padre abençoador, um fura-greves 
oriundo do self-service dos médicos, um corrupto árbitro de futebol, a mala do dinheiro e uma 
cadeia de televisão a filmar de perto a farsa que se representava», lê-se também no Jornal da 
Mealhada de 25 de fevereiro do mesmo ano.
No ano 2000, saem na avenida com o «In-Justiça à Portuguesa», numa «crítica a tudo quanto 
havia de errado com a Justiça».

Em 2001, com o foco do grupo vai para «O Sistema: o Big País, D. Situação e seus Acorren-
tados» onde se propunha «transformar a sociedade portuguesa num grande “Big Brother”», 
«A Patada» ainda inicia a sua participação no corso de domingo do Carnaval Luso-Brasileiro 
da Bairrada, que se «estreava», pelo primeiro ano, no «Sambódromo Luís Marques», na zona 
desportiva da Mealhada. «Como nós vivíamos da interação com o público, sabíamos que do 
outro lado não ia correr bem, mas fomos experimentar…», confessa João Fernando Silva, re-
cordando que «Rui Melo (um dos mentores do grupo) ajudou a fazer o carro para esse ano, 
mas recusou-se a desfilar no novo percurso do Carnaval». «Aliás, 99% das pessoas do grupo 
não queriam participar do outro lado. Fiz um grande esforço para as convencer», enfatiza.
Um desfile que não correu bem, nesse domingo de Carnaval em 2001 - uma vez que, dado 
o número de participantes e de público, o «timing» de arranque dos grupos não foi bem co-
ordenado e gerou alguma confusão – e «A Patada» saiu ainda a meio da primeira volta, não 
voltando a desfilar no Carnaval Luso-Brasileiro da Bairrada. «A passagem para o outro lado 
fez perder muita coisa. A maior parte da malta do Norte que vinha assistir ao nosso evento e 
não ia para Ovar ou Estarreja, vinha por causa da proximidade do povo com os desfilantes», 
lamenta o folião que, ainda hoje, continua a ter contacto com o «núcleo duro» deste grupo de 
crítica que, quando terminou, tinha uma média de 26 a 27 elementos participantes.

Cenário de um pitoresco «Tribunal»
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Gravação do videoclipe do samba-enredo dos 50 anos do Carnaval
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VELHOS

«O Grupo dos Velhos foi um importante agrupamento. Durante muitos anos, um dos 
principais animadores dos cortejos carnavalescos e um dos seus principais atractivos». 
Segundo Manuel dos Santos, ao Jornal da Mealhada, numa grande entrevista publica-
da a 6 de fevereiro de 2008, este grupo teve, a partir de 1979, como aderentes ativos 
António Costa, «Toninho» do Carlos Lopes e António Machado.
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ANTONINO MADEIRA DE OLIVEIRA

«O Grupo dos Velhos foi um importante 
agrupamento, durante muitos anos, um 
dos principais animadores dos cortejos 
carnavalescos e um dos seus princi-
pais atractivos». Segundo Manuel dos 
Santos, ao Jornal da Mealhada, numa 
grande entrevista publicada a 6 de 
fevereiro de 2008, este grupo teve, a 
partir de 1979, como aderentes ativos 
António Costa, Toninho do Carlos Lo-
pes, Manuel Coleta, António Gradim e 
António Machado.

«Os “Velhos” foram uma brin-
cadeira que ainda durou vinte 
anos». É assim que Antonino 
Madeira de Oliveira, conhecido 
por «Tonina», começa por des-
crever o grupo do qual come-
çou a fazer parte com cerca 
30 anos. 
Um agrupamento, só de ho-
mens, em que iam todos ves-
tidos de igual e onde cada um 
fazia o seu fato. «Uma vez fo-
mos com umas tangas e uns 
capacetes na cabeça», des-
creve Antonino, que enumera 
muitos dos nomes que faziam 
parte do grupo: António Costa, 

Mula, «Barata», «Toninho», «Pires», Cesário Cerveira, «Tonito» do Carlos Lopes, José Alves, 
Manuel de Oliveira («Palhosa»), António Fernandes Alves e António Brazileiro. «Ao início não 
tínhamos ajudas nenhumas. Depois, em determinada altura, a Associação do Carnaval 
começou a apoiar-nos com os fatos», afiança.

«Uma vez fomos 
com umas tangas 
e uns capacetes na 
cabeça»



79

«Íamos sempre em coboiada. De-
pois vínhamos aqui para casa, be-
bíamos uns copos, cantávamos uns 
fados, dançávamos e cada um ia 
pra sua casa», recordou «Tonina», 
irmão de António José Madeira de 
Oliveira («Macaca»), hoje com 87 
anos e residente na Figueira da Foz, 
acrescentando que «antigamente 
era muita gente». «Lembro-me de 
um rei brasileiro que veio cá, cuja 
a novela onde participava, quando 
passava na televisão, as ruas fica-
vam vazias. Nesse Carnaval andá-
mos pelo ar com tanta gente. 
Foi impressionante! Nunca mais houve um ano como esse», enfatiza, referindo-se ao even-
to de 1979, cujo rei foi Tony Ramos.

Noiva José Alves. Noivo António Costa

Manuel Ramos Coleta emprestou o vestido 
e véu de noiva da esposa - Maria Clarinda 
Coleta - para um desfile dos «Velhos» numa 
das edições do Carnaval.
«Só tive conhecimento quando estava a ver o 
desfile e vejo o “Zé Alves” (José Alves) com o 
meu vestido de casamento. Só não levou os 
sapatos porque não lhe serviram», conta, en-
tre risos, Clarinda Coleta, garantindo que se o 
marido lhe tivesse pedido com antecedência 
«provavelmente não tinha emprestado».
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JANUÁRIAS
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GRACIETE RAMOS COLETA

Tem hoje – em junho de 2021 − 86 anos 
e é com saudade que recorda as «Ja-
nuárias», «um grupo só de mulheres - 
cerca de 30, 40 - da Mealhada, quase 
todas casadas e que já tinham cerca 
de 40 anos quando começaram a des-
filar», explica Graciete Ramos Coleta. «A 
primeira vez que fui − vestida de pa-
lhaço −, já elas tinham ido um ano. Não 
íamos todas de igual, só mais tarde é 
que começámos a ir», conta, explican-
do que eram as próprias participantes 
que compravam os tecidos e os cos-
turavam. «Só passados uns anos a or-
ganização começou a ajudar», referiu.
Nomes como Ana Maria Cardeira, Au-
rora Cerveira Gomes, Teresa Canas, 
Saudade Cerveira e Corália Pinto fa-
ziam parte das «Januárias» que, entre 
outras vestimentas, chegaram a ir de 
mexicanas e de baianas. «Íamos a dan-
çar e a cantar, no chão, ao som dos 
gaiteiros», referiu a antiga padeira da 
Mealhada, recordando que numa edi-
ção do Carnaval foi nas «Januárias», o 
marido nos «Velhos» e as duas filhas no 
«Cleto» vestidas de ciganas. «Cada um 
ia num grupo diferente», enaltece, en-
tre risos.

«Ainda hoje vou sempre ver os desfiles de Carnaval, mas ago-
ra não é nada como antigamente. Na nossa altura, éramos muito 
mais divertidos», enaltece, recordando o ano de Tony Ramos, o 
«Márcio» na telenovela brasileira de então, «onde nem sabíamos 
como colocar os pés no chão com tanta gente na Mealhada». «“Si-
nhozinho Malta” também foi uma loucura», relembra.

 «Íamos a dançar e 
a cantar, no chão, 
ao som dos 
gaiteiros»
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GRUPO DE 
SERNADELO

Desfile de 1971
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CARLOS CASTELA SIMÕES

«Era um grupo, de seis, sete pessoas, 
que fazia grandes carros alegóricos, 
na carpintaria de Sernadelo», expli-
ca Carlos Alberto Castela Simões, 
recordando o primeiro carro que 
foi produzido: «Uma cartola – feita 
a partir de uma carrinha pequenina 
do Carlos Gradim – em que fizemos 
um restaurante. Íamos, no desfile, a 
cozinhar».
«Normalmente, fazíamos carros isolados e depois chegávamos ao cortejo e juntávamo-
-nos a alguém», descreve Carlos Simões, recordando a caravela “A caminho do Brasil”, 
«um dos maiores carros que se fez no Carnaval». «Os mastros eram tão grandes que até 
à Mealhada levámos os fios (dos cabos elétricos) da estrada, por onde passamos, todos à 
frente», diz, entre risos.

Outro carro mítico foi o do «Assalto ao Afeganistão», «em que rebentámos com o portão 
da carpintaria»; e o do Forte de São Bento, «do tempo dos “cowboys”, em que fomos com 
espingardas carregadas de papelinhos», explica Carlos Castela Simões, garantindo que 
esse grupo, que se integra depois no Cleto, tinha participantes não só de Sernadelo, mas 
também de Sepins, de Grada, Aguim e de Anadia. 
«Era um Carnaval de Entrudo, em que as pessoas se riam muito», diz o antigo participante, 
lamentando que «agora falte a inter-
ligação com o povo».

O grupo construiu também alguns 
carros da Escola Primária de Ser-
nadelo para o Carnaval da Criança. 
«Num dos desfiles fizemos um heli-
cóptero que subia e descia com os 
hidráulicos do trator. Outro ano, pro-
duzimos um carrocel que andava e 
girava», recorda, garantindo que «os 
carros eram feitos numa semana, só 
à noite, na carpintaria de Sernadelo», 
onde, entre outros, estavam Carlos 
Gradim e Vítor Duarte».

«Os mastros eram 
tão grandes que 
até à Mealhada 
levávamos os fios 
(dos cabos elétri-
cos) da estrada, por 
onde passamos, 
todos à frente»

Carlos Gradim, Carlos Alberto, Tonito Gradim, João Peres e Pedro Neves
Uma imitação do “Sinhozinho Malta”, da novela “Roque Santeiro”
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CLETO

Moulin Rouge

«O Cleto era o grupo onde os nossos pais participavam», descreve Pedro Cruz, um dos 
fundadores do Batuque, recordando que os participantes desta formação se vestiam 
em casa de Manuel Coleta e Dina Gradim. «Se fossem cem eram cem que se vestiam 
ali. Ainda hoje me pergunto como era possível tanta gente preparar-se no mesmo 
sítio», recorda.
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MANUEL COLETA, JOÃO PERES, 
DINA GRADIM E IVETE PERES

O «Cleto» surge de uma brincadeira de um grupo de amigos que passava os finais de ano 
em casa de João Peres, sendo, aliás, o nome do grupo a alcunha que o anfitrião da festa 
tinha na altura da sua juventude.
Sebastião Cruz, Ivete e João Peres, Dina, Carlos e António Gradim, Manuel Ramos Coleta 
e Maria Clarinda Coleta; Carlos Alberto Castela Simões; Dina e Joaquim Paiva; e António 
Carlos Andrade eram, entre outros, os elementos da linha da frente de um grupo constitu-
ído por meia centena de participantes.

Logo num dos primeiros anos do Carnaval da Mealhada, «talvez em 1973», o grupo for-
mou-se e desfilou no corso com um barco alusivo à descoberta do Brasil, mas foi só em 
1978 que o «Cleto» tem uma participação «a sério» no Carnaval Luso Brasileiro da Bairrada.
«No ano seguinte, em que o rei foi o ator brasileiro Tony Ramos, fomos vestidos de “ciga-
nos” (desfilaram no corso com uma carroça puxada por cavalo). A partir daí, as temáticas, 
durante a década em que desfilámos foram sempre diferentes. Fomos de Moulin Rouge, 
Broadway e até com um fato metade noivo, metade noiva, que tínhamos visto numa re-
vista brasileira, mas como não tivemos tempo para o concluir, resolvemos fazer pinturas a 
preto e branco», explicam Ivete Peres e Dina Gradim, recordando que «era nas noites de 
passagem de ano que se pensavam nos temas e fatos para o Carnaval».
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A música era ao som dos gai-
teiros, dos bombons de Vil de 
Moinhos, etc., e os tecidos (ou o 
valor monetário) eram patroci-
nados pela Associação do Car-
naval. «Íamos buscar os tecidos e 
tratávamos de tudo com ajuda 
de duas costureiras da Mealha-
da», descrevem, recordando que 
«cada um levava os seus pares 
de sapatos».
«Houve um ano em que não 
sabíamos que tema levar e re-
solvemos ir ao Parque Mayer, a 
Lisboa, buscar uns fatinhos que 
por lá andassem. E a Associação 
colaborou», relembram.
 

«No ano dos árabes não nos deitá-
mos. Os homens que construíam os 
carros foram-se embora e não nos 
deixaram o trabalho feito. Juntámo-
-nos, deitámos os filhos a dormir no 
chão e lá terminámos o trabalho», 
diz ainda Dina Gradim, acrescen-
tando que o carro tinha um estrado 
com palmeiras e poços de petróleo.

Trabalho que se ia desenvolvendo, 
anos após ano, sempre na mesma 
altura. «No domingo de Carnaval, eu 
e a Dina chorávamos sempre por-
que os fatos nunca estavam pron-
tos», sublinha Ivete Peres, interrom-
pida por Dina Gradim, que garante 
que «havia noites na semana antes 
do Carnaval em que ninguém ia à 
cama». «Tirávamos férias para tra-
balhar para o Carnaval», recordam.
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Nos dias de desfile, as mulheres vestiam-se em casa de Dina Gradim e os homens na de 
«Manuel Rochinha». «Os nossos filhos desfilavam connosco e já depois de criarem o Batuque 
nós continuamos a desfilar, só que no grupo deles…», sublinham, recordando os desfiles dessa 
época. «Dançávamos muito com as pessoas. Era bem diferente de agora», dizem os antigos 
Cleto.
Cleto e Batuque − a escola de samba que nasce em 1987 pelas mãos dos participantes mais 
novos do Cleto - fundem-se em 1993.

À frente, Ivete Peres e Pedro Castela. Atrás, Manuel Rochinha
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Vocalista e elementos do coro do samba-enredo dos 50 anos do 
Carnaval Luso-Brasileiro da Bairrada com Gonçalo Tavares, da Tempestudio.
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DAMAS

Carnaval da Criança em 1979
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MARIA DA CONCEIÇÃO ROSMANINHO

Maria da Conceição Rosmaninho, 
hoje com 76 anos, recorda a primei-
ra vez que desfilou no Carnaval da 
Mealhada, em 1979, no Domingo Ma-
gro, ano de estreia do Carnaval da 
Criança. Ângela Branquinho, Zulmira 
Andrade, Adelaide Aveleira, Edite Pe-
res, Graça do Oliveira, Lurdes Pato e 
Palmira Andrade foram muitos dos 
nomes que formavam o grupo de 
«meninos da escola» que levavam a cara tapada, «por vergonha de irem a descoberto». 
«O público estava curioso e admirado, porque se via que erámos mulheres, mas ninguém 
sabia quem eram», explica «São Costa».

O desfile começava e terminava no antigo quartel dos Bombeiros, na Rua Eduardo Alves 
de Matos, e após a primeira volta do desfile ao centro da localidade, Maria da Conceição 
Rosmaninho confessa que já cansadas e transpiradas «tirámos as máscaras todas e segui-
mos para a segunda volta de cara destapada». «Foi muito divertido porque as pessoas não 
estavam há espera que estas pessoas tão adultas, muitas já avós, tivessem concretizado 
esta ideia», diz.

«O público estava 
curioso e 
admirado, porque 
se via que erámos 
mulheres, mas 
ninguém sabia 
quem eram»
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Estava dado o pontapé de saída. 
«Nesse ano já participamos no Car-
naval dos adultos e julgo que até 
1989 fomos sempre. Em 1979, no do-
mingo Gordo fomos com umas rou-
pas diferentes, eu por exemplo fui de 
palhaço, e na terça-feira já levámos 
outras fatiotas distintas. Só nesse 
ano, fui de aluna, de palhaço e de 
hippie», garante «São Costa», des-
vendando, que no final dos Carna-
vais «havia sempre grandes jantares 
em casa do dr.º José Branquinho de 
Carvalho».

«Um, dois meses antes começáva-
mos a preparar os fatos. Cada pes-
soa fazia o seu ou pagava a uma 
costureira. Eram outros tempos, ali-
ás, nós pagávamos a nossa entrada 
para entrar no recinto e desfilar», 
conta.

 

«Os filhos começaram a crescer, algumas pessoas foram para outros lados e a disposição 
já não era a mesma» foram os motivos que levaram «São Costa» a deixar de participar 
nos desfiles, mantendo-se, contudo, presença assídua no meio da assistência, até aos dias 
de hoje. 
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PIERROTS
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ARMÉNIA CARLOS

O «Grupo da Rua de Cima» começou 
a desfilar − tendo como participantes 
os moradores da Rua Visconde Valdo-
eiro na Mealhada −, em 1979, «no ano 
do Márcio» (do ator Tony Ramos). «Era 
tudo feito em minha casa. A minha 
mãe, Elisa Coleta, e a Leonor Gradim, 
tratavam dos fatos todos, com a ajuda 
das filhas: eu e a Maria João Gradim», 
recorda Arménia Carlos, que explica 
que o grupo passou a ser designado 
de «Pierrots» ou «Pierrots – Elisa» (como 
muitos lhe chamavam), quando num 
Carnaval «fomos todos vestidos dessa 
maneira».

 

«Erámos um grupo grande e tínha-
mos sempre fatos muito engraça-
dos. Lembro-me de quando fomos 
de africanas e quando levávamos 
um escorpião desenhado na cara 
pelo “senhor Rodrigues”. São ima-
gens que tenho bem presentes», 
continua Arménia Carlos, recordan-
do os dias e noites passados em 
sua casa: «A minha mãe talhava os 
tecidos, a Leonor saia do trabalho 
e ia ajudar, assim como as mães 
de algumas meninas que partici-
pavam, e estávamos ali a trabalhar 
durante semanas».

Os «Pierrots», inicialmente «Grupo da 
Rua de Cima», desfilaram durante uma 
década, altura em que «a malta mais 
jovem, os rapazes, nos desafiaram a 
organizar uma escola de samba», des-
venda Arménia Carlos, recordando o 
aparecimento do «Cacique», nos anos 
noventa e que só durou dois anos, uma 
vez que acabaram por se integrar      
todos na escola de samba Batuque.
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Amigos da Tijuca em 2009
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SABANAS
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TERESA PORTAS

O grupo, oriundo da Póvoa da Mea-
lhada, que deu origem às «Sabanas» 
em 1982, desfilou, pela primeira vez em 
1981, com uma homenagem às padei-
ras da Póvoa. Desfilaram, entre outras, 
Júlia Oliveira, Gracinda Neto, Maria da 
Piedade, Maria Adelaide, Céu Ferreira, 
Teresa Portas.
«Eu e a Céu (Ferreira) quisemos pres-
tar uma homenagem às padeiras da 
Póvoa da Mealhada. O senhor Pato 
Macedo mandou fazer as roupas e fez 
as letras e a música. Depois no desfile 
fomos acompanhadas pela Banda da Mamarrosa. Os ensaios decorriam na garagem 
da “casa do Pinto”», recorda Teresa Portas, explicando que no corso levaram «um forno 
verdadeiro, feito por homens da Póvoa, na fábrica Cinca». «No desfile íamos a cozer o pão 
(a massa já ia feita de casa) e a distribuir pelas pessoas do público. A farinha foi-nos dada 
pelo senhor Luís Marques», continua a antiga participante, garantindo que «foi um sucesso» 
e que desfilaram cerca de cinquenta pessoas «quase todas mulheres».

 

 
«As coisas correram tão bem que, o senhor Luís 
Marques, José Castanheira e José Felgueiras vie-
ram pedir para desfilarmos em 1982», continua 
Teresa Portas, que antes do início da década de 
oitenta desfilou, durante uns anos, com as «Caldei-
reiras». «O nome “Sabanas” surge por termos ido 
vestidas de sevilhanas, com uns fatos com folhos 
verde e amarelo, feitos por costureiras da terra, 
com a nossa ajuda», acrescenta ainda, explicando 
que muitos dos materiais que usavam eram com-
prados no Porto e em Santo Tirso.

 

«Eu e a Céu 
(Ferreira) quisemos 
prestar uma 
homenagem às 
padeiras da Póvoa 
da Mealhada.”...

Ana Teresa, Cristóvão Avelino Portas e Teresa Portas
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As irmãs Paula e Catarina Gouveia

No início da década de 1990, as «Sa-
banas» juntam-se aos Sócios da Man-
gueira, uma agregação que tornou o 
grupo tão grande que, no domingo 
de Carnaval não conseguiram desfi-
lar porque os fatos não estavam todos 
feitos. 

«Foi a Elisete Duarte e a Emí-
lia que estiveram connosco, 
nas madrugadas de segun-
da e terça, para conseguir-
mos ter tudo pronto para o 
desfile da tarde de terça-fei-
ra», sublinha Teresa Portas, confes-
sando que «esse desfile foi um suces-
so!».

Em 7 de fevereiro de 2015, Teresa 
Portas voltou à avenida, aquando do 
«Desfile Trapalhão» (um apontamen-
to que se realizou no fim de semana 
anterior ao do Carnaval), recriando a 
homenagem às padeiras.

«Levávamos um forno a 
sério, num carro onde iam 
também pipas de vinho das 
Caves Messias. Correu tão 
bem que no fim de semana 
seguinte desfilámos nos cor-
sos do Carnaval Luso-Brasi-
leiro da Bairrada», conta ainda, 
garantindo que «as padarias Manaia, 
São José e Madrugadora cederam o 
pão e também massa para irmos a 
cozer o pão».

E cantarolando «amassa, amassa, 
amassa, deixa a massa levedar….» a 
nossa entrevista com Teresa Portas 
terminou assim…



98

Em 1979, Tony Ramos desfilou na Mealhada, em fevereiro, por altura do Carnaval e, em agosto, na «Festa da Cerveja» 
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ASSOCIAÇÃO DO CARNAVAL DA BAIRRADA

O ano de 1979, trouxe muito retorno financeiro ao Carnaval da Mealhada, com a vinda 
de Tony Ramos, e Luís Marques, atento às necessidades da população da Mealhada, quis 
construir um Pavilhão Gimnodesportivo, uma intenção que vinha sendo manifestada des-
de o primeiro corso em 1971. 
Terá sido, aliás, esta a grande motivação para a criação da Associação do Carnaval da 
Bairrada e seus estatutos, com a finalidade de assim se conseguir comprar os terrenos - 
através de uma entidade jurídica - e levar a cabo a pretensão do grupo organizador do 
Carnaval Luso-Brasileiro da Bairrada.
Foi o que acabou por acontecer a 5 de maio de 1979, no Cartório Notarial da Mealhada. 
Luís Bernardino Marques, Carlos Luís Matos Breda do Vale, Franklim da Silva Amorim, Va-
leriano Cardeira, António Coleta Gradim e João Fernando Coleta Gradim constituem uma 
«associação de cultura e recreio, denominada “Associação do Carnaval da Bairrada”, com 
sede na vila, freguesia e concelho da Mealhada».
No documento da escritura - cuja a formalização teve um custo de seiscentos e vinte es-
cudos - lê-se que a associação «tem como finalidade realizar nesta vila de Mealhada os 
festejos do Carnaval da Bairrada, podendo também promover e apoiar outras actividades 
de índole recreativa, cultural, desportiva e assistencial no concelho da Mealhada ou na 
região da Bairrada».
Como membros da associação podiam ser admitidos «todos os cidadãos que, em reuniões 
da Assembleia Geral convocados para o efeito, se declarem obrigados a trabalhar na or-
ganização do Carnaval ou outras actividades da Associação, e tenham feito a respectiva 
inscrição em livro próprio (com identificação de cada um e respetiva assinatura) e nos 
termos definidos nos presentes Estatutos».
No artigo sexto lê-se também que «para o património social concorrerão todos os asso-
ciados com o seu trabalho, prestando gratuitamente a colaboração que for necessária 
às actividades da Associação. Contribuirão também para o património social as receitas 
provenientes das actividades desenvolvidas pela Associação, os subsídios ou donativos de 
que a Associação beneficie, bem como os rendimentos de bens que a Associação venha 
a adquirir».

Relativamente à assembleia-geral «salvo deliberação em contrário, reunirá ordinariamente 
todas as quintas-feiras e extraordinariamente quando o julgar necessário e pelo processo 
que julgar mais conveniente, podendo ser convocada pelo seu Presidente, pela Direcção 
ou por um número de associados não inferior a vinte por cento do total», transcreve-se do 
artigo oitavo.

São estes estatutos, de 1979, que vigoram até 2016, altura em que são alterados, pela pri-
meira e única vez (até agora), por proposta da direção presidida por Filipa Varela, apro-
vada em assembleia-geral de 2 de julho de 2015. É a partir desta altura que se inicia a 
quotização dos sócios da ACB. Na alteração dos estatutos, efetuada a 14 de julho de 2016, 
no Cartório Notarial de Espinho, está patente que o ano económico vai de 1 de junho a 31 
de maio, passando a constituírem também receitas da Associação do Carnaval da Bairra-
da, «o produto das quotizações dos seus associados».
Relativamente à assembleia-geral, esta realiza-se sempre que o presidente da mesa da 
assembleia-geral «considere haver questões relevantes para a vida da associação». 
Quanto aos sócios podem sê-lo «todas as pessoas coletivas e singulares - neste caso 
maiores - interessadas em participar nos fins propostos nos presentes Estatutos e que a 
lei permita»; podendo ser efetivos - que voluntariamente se mostrem interessados em 
participar na vida da ACB -, de mérito - submetidos à deliberação da assembleia-geral 
«por esta considerados como tendo prestado serviços relevantes à ACB» - e equiparados 
- «sócios dos grupos de carnaval integrantes no último desfile organizado pela Associação 
do Carnaval da Bairrada».
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Grupo de sátira Sapatada em 2006
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PRESIDENTES DA
DIREÇÃO DA ACB

Luís Marques foi o primeiro outorgante da constituição da 
Associação do Carnaval da Bairrada e o primeiro presidente da direção15.

 15Trabalho sobre Luís Marques da página 32 à 35 deste livro
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CÉSAR CARVALHEIRA

O Jornal da Mealhada noticia, na sua edição 
de 1 de fevereiro de 1986, que «(…) César Car-
valheira tomaria conta da festa do Carnaval, já 
que não tem negado o entusiasmado sempre 
que a Mealhada dele precisa. E é, por assim dizer, 
o garante financeiro da despesa a ter em conta, caso 
o rendimento da entrada não seja suficiente (…)».
Homem de causas, defendeu sempre a bandeira dos reis 
brasileiros, deslocando-se ao Brasil para os contratar, e garantindo, ao mesmo título, em 
27 de janeiro de 1989, que «os brasileiros ficam mais baratos que qualquer português e 
chamam ao corso maior número de gente».

«Passei muita alegria no Carnaval. Foram muitos momentos de trabalho para que tudo 
corresse sempre bem», descreve César Carvalheira, recordando que «se trabalhava muito 

em prol do Carnaval». «Eu fui ao Brasil negociar com 
os atores, mas paguei sempre o bilhete do meu bolso. 
Era nesse contexto que eu gostava de fazer o Carna-
val», explica o ex-dirigente da Associação de Carnaval 
da Bairrada.
E os atores, do outro lado do mundo, gostavam dele. 
«Eu acho que a Mealhada não tem nada que invejar 
ao Carnaval do Brasil. Pelo contrário, nós é que te-
mos que invejar este Carnaval autêntico, tão gostoso, 
tão caloroso, não feito para inglês ver. Pouco a pouco 
ele está muito famoso no Brasil, sabia? E nós, artistas 
brasileiros, sempre que nos convidam daqui confia-
mos neste César, o Carvalheira, e vimos até cá com 
vontade e gosto», disse, ao Jornal da Mealhada em 
fevereiro de 1990, Carlos Alberto Ricelli.

César Carvalheira explica que, nos primeiros anos, «a 
única coisa que era cedida era a rua para o corte-
jo passar». «As festas e o Carnaval eram feitos com 
muito amadorismo, mas também, diga-se a verdade, 

 «Os brasileiros 
ficam mais baratos 
que qualquer 
português e 
chamam ao corso 
maior número de 
gente»

César Carvalheira com Lima Duarte
(«Sinhozinho Malta»)
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era muito mais genuíno», enfatiza, revelando que «todos os anos, sempre na véspera de 
Carnaval, ia a Fátima pedir “bom tempo” para o evento».
Acerca de Luís Marques com quem privou e deu os primeiros passos no Carnaval, César 
Carvalheira refere que «era um bom homem». «Aprendi a doutrina com ele. Foi um homem 
muito importante para o concelho», sublinha, reconhecendo que «nos últimos anos, o Car-
naval tem tido pessoas com interesse na causa», uma causa que, lamenta, «se perdeu em 
determinado momento».
Acerca da sua saída da Associação, em 1992, o ex-dirigente garante que, após o faleci-
mento, de forma abrupta, do filho Paulo Jorge Dinis Carvalheira - também ele, na altura, 
colaborador na organização do evento, dando apoio ao trabalho do pai - nunca mais teve 
«vontade e alegria» para participar.

 

Acerca da sua saída da Associação, em 1992, o ex-dirigente garante que, após o faleci-
mento, de forma abrupta, do filho Paulo Jorge Dinis Carvalheira - também ele, na altura, 
colaborador na organização do evento, dando apoio ao trabalho do pai - nunca mais teve 
«vontade e alegria» para participar.

 

Quem não poupa elogios a César Carvalheira, é o ornamentista «senhor Lobo». 

«Era muito bairrista e tinha um bom coração.  Durante largos anos 
os carros foram construídos no seu estaleiro, no armazém onde    
faziam a manutenção de camiões e máquinas da sua empresa», 

diz Alberto Lobo, que garante que o ex-dirigente, em parceria com Carlos Alberto, «man-
dou construir alguns atrelados e mais tarde o Pavilhão em Sernadelo para que o Carnaval 
tivesse outras condições e se tornasse mais profissional». 

«Era então uma pessoa muito válida e o líder que o Carnaval, na-
quela altura, estava a precisar. Quando se afastou, fez muita falta!».

Paulo Carvalheira dando apoio ao pai num dos desfiles de Carnaval
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FERNANDO CORREIA

Fernando Correia recorda-se dos «carnavais» que 
organizou em 1992 e 1993, onde foram reis do even-
to, respetivamente, Marcello Novaes e Cláudia Oha-
na (em 1992) e Maurício Mattar e Fabiana Sá (em 
1993). A sua chegada à Associação do Carnaval 
da Bairrada aconteceu «de forma natural». «Como 
vivi na Mealhada durante muitos anos e as pessoas 
me conheciam, acabaram por me desafiar tanto 
para o Grupo Desportivo da Mealhada, como para 
o Carnaval», refere o antigo dirigente da ACB, ex-
plicando que, nesta altura, «já vivia em Coimbra 
(onde atualmente reside, dividindo-se, por motivos 
profissionais, entre Portugal e o estrangeiro), mas 
todos os dias vinha à Mealhada. Frequentava muito 
a Esplanada e o Café Central, do senhor Orlando».

 

Apesar de se recordar de que estava à frente dos destinos do Carnaval da Mealhada na 
edição de 1992, o Jornal da Mealhada, de 15 de maio desse ano, dá conta que a sua elei-
ção e respetiva tomada de posse só aconteceu nesse mesmo mês de maio. Os corsos do 
Carnaval tinham acontecido dois meses antes, a 1 e 3 de março de 1992.
Da lista apresentada para o Carnaval, Fernan-
do Correia (presidente) contou com o apoio, na 
direção, de Alda Castela Simões e Fernando 
Saldanha na vice-presidência; com Fernanda 
Graça como secretária-geral; Maria Madale-
na Lopes como primeira secretária; e Fernan-
do Castela e Idílio Graça eram os tesoureiros. 
Como vogais estavam Maria Teresa Semedo, 
João Soares, Armando Guindeira e Rui Maia; 
José Castanheira, Joaquim de Oliveira e Ma-
nuel de Almeida eram suplentes. No conselho 
fiscal, Augusto Mamede era o presidente; Mário 
Abade o vice-presidente; Aurélio Rodrigues, re-
lator; e Fernando Oliveira suplente. A mesa da 
assembleia-geral era presidida por Manuel Jacinto Silva; António Gonçalves era o vice-
-presidente; Celestino Gameiro o secretário; e Manuel Duarte, Manuel Coleta e Aurélio 
Paiva os suplentes.
«Do Carnaval, do Desportivo e da Mealhada guardo pessoas conhecidas, muito especiais, 
com quem ainda hoje tenho relações», confessa Fernando Correia, com quem falámos 
precisamente num desses momentos, em que passou pela Mealhada «para almoçar com 

«Como vivi na Mealhada durante muitos anos e as 
pessoas me conheciam, acabaram por me
desafiar tanto para o Grupo Desportivo da 
Mealhada, como para o Carnaval»
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um amigo de longa data». «Na altura em que estive no Carnaval era eu que fazia o con-
tacto com os empresários dos atores brasileiros e ainda hoje mantenho uma forte relação 
também com eles. Já estiveram em minha casa e eu na deles, no Brasil», enfatiza.
Garante que no período em que esteve na ACB, «o Carnaval deu sempre lucro» e que «o 
grande problema do evento é acontecer no mês de fevereiro, o que faz com que mui-
tas das vezes seja molhado, refletindo-se, como consequência, em prejuízos financeiros». 
«Não me esqueço que num dos meus anos à frente do Carnaval, o restaurante “Tem Tem”, 
que hoje já não existe, patrocinou o evento com 800 contos. Não me esqueço nunca dis-
to!», recorda, sublinhando que, nessa altura, «tinham também apoio financeiro da Câmara 
da Mealhada, era o presidente o dr.º Rui Marqueiro»

.

Depois do Carnaval de 1993, Fernando Correia sai da presidência, tanto da ACB, como do 
GDM. «Chegou a uma altura em que eu não podia estar mais na Mealhada, em prejuízo da 
minha vida pessoal e profissional. Não tinha condições para estar aqui, até porque para se 
estar à frente de instituições como das que falo, é preciso as pessoas estarem presentes 
fisicamente e isso já não me era possível», defende.

Fernando Correia confessa que o Carnaval da Mealhada «foi uma experiência lindíssima» 
que teve na vida e não deixa de parte poder vir a dar o seu contributo, novamente. «Se 
ainda hoje me pedirem ajuda, até ao nível de contactos, não virarei as costas à Mealhada. 
Tenho relações muito fortes com esta terra», enfatiza.

Fernando Correia com o ator Marcello Novaes, na Câmara da Mealhada, em 1993
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ALDA CASTELA SIMÕES

É no mandato de Alda Castela Simões, 
nos anos noventa, que, pela primeira 
vez, se contrata uma equipa de bra-
sileiros especializados na montagem 
dos carros alegóricos e outra de esti-
listas e costureiras da mesma naciona-
lidade para confecionarem os trajes e 
os ornamentos, com o objetivo de se-
rem uma fonte de inspiração para car-
navais futuros. Trata-se «de trazer aos 
nossos olhos, propostas de novos tra-
jes, novos motivos ornamentais, novos 
métodos de trabalho, novos estilos de 
costura, novas maneiras de tirar par-
tido, sem perda de beleza, de tecidos 
e outros materiais mais baratos e até 
aqui rejeitados ou desconhecidos», disse a dirigente ao Jornal da Mealhada, numa edição 
publicada a 15 de janeiro de 1994, ano do seu primeiro Carnaval enquanto dirigente.
Hoje, Alda Castela, a primeira mulher dirigente da Associação do Carnaval, orgulha-se da 
decisão de terem contratado artistas brasileiros. «Juntamente com os restantes elementos 
da direção demos um grande impulso na vinda dos brasileiros. Começou com a chegada 
da Madalena e do marido que primeiro vieram ver o Carnaval, acabando por ficarem», 
conta a ex-dirigente, recordando «as lantejoulas e penas que trouxeram, assim como tam-
borins e peles para se colocarem nos instrumentos». «Os “nossos” aprenderam muito com 
eles», enaltece.

Sobre a sua participação enquanto dirigente da Associação do Carnaval, Alda Castela 
Simões explica que «sempre participou como vogal nos órgãos sociais praticamente des-
de o início». «Já fazia parte quando se criou o Carnaval da Criança. Íamos no meu carro, 
pagávamos nós a gasolina e corríamos as freguesias todas e as escolas a publicitar o 
carnaval», recorda, elogiando o papel primordial que tiveram os professores Teresa Leite 
e Manuel Santos, mas também «Ivete e João Peres, Dina e Leonor Gradim, Fernando Sal-
danha, João Soares, entre outros».

 «Demos um 
grande impulso 
na vinda dos 
brasileiros»
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«Sou uma pessoa alegre e sem-
pre gostei muito deste género 
de festas. Tanto eu como o meu 
marido, que começou com um 
grupo de Sernadelo», continua 
Alda Castela, garantindo que 
«nas alturas de Carnaval eram 
dias e noites sem dormir», re-
cordando também o episódio 
em que os Sócios da Mangueira 
não desfilaram no domingo de 
Carnaval porque as costureiras 
não conseguiram fazer os fatos 
atempadamente. «Esse episódio 
marcou-me muito. Chorei tan-
to!», explica.

«Até sair da direção trabalhei 
muito para o Carnaval. Até a 
sede - inicialmente no anti-
go posto da GNR e depois nos 
Bombeiros -, era eu que limpava 
muitas das vezes. Eram épocas 
de uma dedicação imensa», re-
mata.

Acerca da organização do 
evento, Alda Castela explica 
que, nos primeiros Carnavais, «a 
Câmara da Mealhada ajudou 
muito logisticamente». «Disponi-
bilizava pessoal e dava as bilhe-
teiras, mas monetariamente não 
colaborava, então nós fazíamos 
bailes e saraus para angariação 
de fundos. Eu, o meu marido e o 
César Carvalheira oferecíamos 
centenas de sandes de leitão 
neste tipo de eventos», disse ain-
da a ex-dirigente, recordando 
os Bailes de Gala no Colégio de 
Sant’Ana, no Teatro Messias e 
nos Bombeiros.

Sarau no Cineteatro Messias. Apresentadores Alda Castela e Hélder Xabregas

«

»

Algumas pessoas da vila da Mea-
lhada queixam-se do barulho que 
eles (escolas de samba) fazem nos 
ensaios. Olhe que até tem havido 
telefonemas para a GNR a queixa-
rem-se. É triste! Se os grupos têm 
más actuações nos cortejos as pes-
soas criticam, e com razão. Mas se 
ensaiam, protestam porque fazem 
barulho… Porque é que essas pesso-
as não são mais compreensivas, por-
que é que não colaboram?

(Jornal da Mealhada 
de 15 fevereiro 1995)



110

JOSÉ FELGUEIRAS

Sempre presente nas diversas comitivas de 
organização do Carnaval, José Barroso da 
Cunha Felgueiras foi presidente da direção 
da Associação de Carnaval da Bairrada, 
tendo sido o líder da coletividade nas edi-
ções do evento nos anos de 1996 e 1997.
Logo à «chegada», em 1996, José Felgueiras 
quis «comemorar devidamente o 25.º ani-
versário do início do Carnaval Luso-Brasilei-
ro da Bairrada (…). Pensamos ser de justiça 
recordar neste aniversário todos aqueles que, sob a liderança de Luís Marques, iniciaram 
esses festejos carnavalescos e muito fizeram para que eles se tornassem prestigiados,    
famosos, e até imprescindíveis, no concelho da Mealhada, na região da Bairrada e no 
centro do país».

Nesta altura, em entrevista ao Jornal da Mealhada, o antigo presidente da direção con-
gratulava-se pelo facto de «pela primeira vez, no nosso Carnaval, o desenho dos trajes» 
estarem «a cargo de uma jovem estilista profissional, do nosso concelho, de Ventosa do 
Bairro. Pelo que temos visto do seu trabalho ela é verdadeiramente excepcional». 
«(…) Mas as nossas preocupações de qualidade estendem-se também aos carros ale-
góricos, à composição e ao desenrolar dos cortejos e a outros atractivos e aspectos do 
Carnaval», enalteceu ainda. 

Dispensou a contratação de ornamentistas brasileiros, por considerar que «os conheci-
mentos e a experiência adquiridos nos anos anteriores levaram a concluir que já pode-
ríamos dispensar a contribuição dos artífices brasileiros sem pôr em causa a qualidade». 
«É mais uma experiência e também uma oportunidade e um desafio à criatividade da 
nossa gente, especialmente da juventude deste concelho», referiu, comparando, precisa-
mente, com o que acontecia nos primeiros anos do Carnaval Luso-Brasileiro da Bairrada.
Em 1996, José Felgueiras introduziu novidades com a realização da «Festa do Vinho, do 
Pão e do Leitão da Bairrada», com distribuição de cerca de três mil sandes em cada des-
file; um desfile noturno no sábado de Carnaval, e uma exibição de motocicletas e automó-
veis antigos, no Domingo Gordo e na terça-feira de Entrudo.

«É mais uma 
experiência e também 
uma oportunidade e 
um desafio à 
criatividade da nossa 
gente, especialmente 
da juventude deste 
concelho»



111

Sobre os eventuais lucros da festividade de 1996, José Felgueiras garantia, ao Jornal da 
Mealhada, que «depois da reserva de fundo maneio suficiente para garantir a continui-
dade desta festa, a Associação do Carnaval distribuirá a restante parte dos lucros pelas 
instituições de utilidade social da terra, tal como tem sido hábito nos anos anteriores».

Em 1997, e escolha do rei, pela direção presidida por José Felgueiras, recaiu sobre «Frei Eu-
sébio», ou melhor, o ator brasileiro Nórton do Nascimento. Também nesse ano, Rita Salema 
presidiu ao desfile noturno de apresentação das escolas de samba.
Nos anos seguintes, José Felgueiras foi sempre acompanhando as comitivas diretivas da 
Associação do Carnaval da Bairrada, estando até registadas declarações suas à imprensa, 
em fevereiro de 2002, representando a ACB.

 

O «comandante Felgueiras» faleceu a 16 de janeiro de 2021, aos 87 anos, depois de uma 
vida ligada ao associativismo e à causa publica, tendo sido presidente da Junta de Fre-
guesia da Mealhada durante três mandatos e vinte anos comandante dos Bombeiros da 
Mealhada.

José Felgueiras junto à antiga sede da ACB
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JOÃO PERES

João Peres vive o Carnaval «desde sempre», 
tendo feito parte da equipa que realizou os 
primeiros Carnavais, acabando por nunca 
mais largar a organização do evento, ora 
como elemento de diversas direções, ora 
como líder de comissões administrativas, 
ou ainda como presidente da mesa da as-
sembleia-geral da Associação do Carnaval 
da Bairrada em diversas equipas.

É com emoção que recorda o mentor do 
Carnaval Luso-Brasileiro da Bairrada - Luís 
Marques - designando-o de «Grande Me-
alhadense». «Não era natural de cá, mas 
amou esta terra e as suas coletividades 
como sendo. Era um grande homem, um homem bom!», descreve João Peres, garantindo 
que «se o Carnaval é o que é hoje o deve a Luís Marques, seu criador e a alma disto tudo». 
Para além disso, o «mestre» estava ladeado, na «batuta», pelo professor Manuel Santos e 
por José Castanheira. «Pessoas muito respeitadas», enfatiza.

Sobre os primórdios do evento, João Peres diz sentir «honra» em ter feito parte desses mo-
mentos: «As coisas eram feitas com alegria, prazer, amizade, harmonia e uma grande res-
ponsabilidade, até porque o Carnaval nasce com a finalidade de pagar a dívida da “Festa 
de Sant’Ana” de 1970». «O primeiro evento (Carnaval de 71) correu muito melhor do que 
aquilo que se esperava e o senhor Marques pensou logo em continuar a fazer o Carnaval 
com os seus lucros a reverterem para a construção de um pavilhão desportivo», continua 
o ex-dirigente, defendendo que «tudo era feito pelo melhor da nossa terra».

João Peres recorda ainda o aparecimento, ano após ano, de diversos grupos - o Cleto 
(do qual fez parte), Macacu, Caldeireiras, os Velhos e tantos outros –, que fizeram crescer 
o evento, levando à necessidade de constituição de uma Associação, a do Carnaval da 
Bairrada. «Agora havia um pavilhão para fazer!», afirma, recordando a vinda dos atores 
brasileiros à Mealhada: «Passávamos horas à espera da chamada de retorno da Marconi 
a partir da TV Globo, no Brasil, para confirmar o próximo rei do Carnaval».

João Peres vive o 
Carnaval «desde 
sempre», tendo feito 
parte da equipa que 
realizou os primeiros 
Carnavais...
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Em 1998, devido «a vários fatores», 
João Peres sente-se «desanimado» 
e o evento desse ano corre o risco 
de não acontecer, mas a pedido da 
Autarquia da Mealhada acaba por 
ficar. «Estávamos em janeiro, mui-
to em cima da altura do Carnaval, 
mas o dr.º Rui Marqueiro desafiou-
-me a arranjar uma equipa, onde, 
entre outros, faziam parte Fernan-
da Graça, Fernando Saldanha, Ca-
milo Pratas, António Gradim, Antó-
nio Ferraz e muitos mealhadenses 
que se iam disponibilizando para 
ajudar», recorda acerca de uma 
comissão da qual era o interlocutor 
– onde também estavam represen-
tantes das escolas de samba Man-
gueira, Batuque, Paquetá e Impera-
triz, mas também do Município e da 
Junta de Turismo Luso-Buçaco - e 

que trabalhou «contrarrelógio» para a realização do evento de 1998. «Os custos foram 
maiores porque não houve tempo se quer para a negociação», diz, relembrando que, foi 
a partir dessa altura, que «a Câmara começou a dar apoio financeiro ao evento», premissa 
que acontece até hoje.

Na época, João Peres defendia que passada a fase «do amor e tenacidade» do evento; 
assim como a fase dos fans das telenovelas brasileiras que traziam multidões à Mealhada 
para ver os reis do Carnaval; era hora  de se encontrar «sem receios» apostas que pudes-
sem, ou não, passar por reis brasileiros, dando como exemplo o artista João Baião, figura 
portuguesa apelativa. «As novelas já não eram propriamente novidade, mas o Carnaval 
estava implementado e era altura de ponderar uma qualquer outra inovação», defendeu 
na ocasião.

1998 fica também marcado pela não realização do Carnaval da Criança, uma vez que, 
nesse ano, só aderiram ao repto as Primárias da Mealhada e de Sernadelo e a escola da 
Santa Casa da Misericórdia. «O professor Santos era docente e muito respeitado no seu 
meio. Foi o grande impulsionador do evento infantil, mas nesta altura já andava um pouco 
afastado da organização do Carnaval. Os professores tinham que ser puxados por alguém 
da classe. Bem tentámos realizar o Carnaval da Criança em 1998, mas sem esse elemento 
agregador, nunca o conseguimos», lamenta João Peres.

Em 2003, o ex-dirigente volta a fazer parte de uma comissão organizadora da Associação 
do Carnaval da Bairrada, ladeado, entre outros, por Rui Frias, Fernando Saldanha, José 
Américo Ferraz, Rita Santiago, António Ferraz, Elisa Andrade e um representante da Asso-
ciação Comercial e Industrial da Mealhada.

Em 2004 e 2005 assume o papel de dirigente da coletividade e a partir dessa altura foi 
sendo presidente da mesa da assembleia-geral de diversas direções da ACB, estando 
sempre presente quando o Carnaval de si precisou. «Por razões pessoais afastei-me, mas 
se necessário for, podem sempre contar com a minha ajuda em novos projetos. Sou me-
alhadense, amo a minha terra e o meu concelho e tudo de bom o que por cá se faz. E o 
Carnaval é, sem dúvida, das melhores coisas que cá temos e fazemos», enfatiza.

João Peres enquanto participante do grupo «Cleto»
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FERNANDA GRAÇA

Desfilou pelo grupo «As Damas» e, desde 
o mandato da presidência de Alda Caste-
la, fez sempre parte de diversas direções, 
«nem que fosse como vogal», garante Fer-
nanda Graça que, no ano de 1999, a pedido 
da Autarquia da Mealhada, foi designada 
«primeira responsável» da Associação do 
Carnaval, numa altura em que havia um 
vazio diretivo e o evento corria o risco de 
não se realizar.

Em novembro de 1999, Fernanda Graça 
assume o «comando», numa equipa onde 
estavam também José Guindeira, Camilo 
Pratas, Jorge Costa, Álvaro Miranda, Paula 
Felgueiras, Benvinda Rolo e Ilídio Graça. O 
Carnaval sai à rua no ano 2000 e foi o últi-
mo no centro da cidade da Mealhada, antes 
do evento se mudar para a zona desportiva 
da Mealhada. «Lembro-me muitas vezes 
desse ano, em que os reis foram Marcos 
Palmeira e Cristiana Oliveira, e a Praça da Alegria, programa apresentado por Manuel 
Luís Goucha nessa altura, esteve cá em direto na segunda-feira de Carnaval. Marcou-me 
muito pela positiva a boa disposição das pessoas», desvenda Fernanda Graça, recordando 
a colaboração, nos adereços e ornamentação, dos brasileiros Madalena, Lucas e Dilma; 
das costureiras Arménia, Maria Augusta e Elisa Coleta; e da artista Suzie. 

O evento correu bem e como «em equipa que ganha, não se mexe», deu-se em julho de 
2000, a eleição de corpos gerentes para o evento do ano seguinte. Assim, Fernanda Gra-
ça foi eleita presidente; José Guindeira, vice-presidente; Camilo Pratas tesoureiro; e Jorge 
Costa secretário. A assembleia-geral era constituída por Rui Marqueiro, Filomena Pinheiro 
e Benvinda Rolo; e o conselho fiscal por João Fernando Gradim, José Felgueiras e João 
Fernando Silva.

«Apesar do ano de 2000 ter corrido muito bem, alguns elementos da 
comissão defenderam a ideia da mudança do evento para o outro 
lado da linha e isso aconteceu no ano seguinte», afirma Fernanda 
Graça, admitindo que «só eu e o “Zé Felgueiras” não concordamos 
com isso», mas defendendo que «numa direção democrática, acei-
támos o que a maioria desejava e assim foi…».

«Em equipa que 
ganha, não se mexe»
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«As coisas não correram bem e eu lembro-me de dias antes do Carnaval, o Lucas ter ido 
ver o espaço do cortejo e ter manifestado não ser a melhor opção. Embora as ruas e os 
passeios fossem mais largos, o percurso era curto para o habitual», explica a ex-dirigente, 
lamentando que o Carnaval em 2001 tenha «corrido tão mal». «Os reis eram apelativos – 
Reynaldo Gianecchini e Fernanda Serrano – e trouxeram muita gente, acabando por fazer 
com que os carros não andassem, as pessoas começassem a ficar nervosas e dessem, 
inclusive, cabo das bilheteiras, uma vez que acabaram por não ver o desfile», diz Fernanda 
Graça, garantindo: «Chorei muito agarrada ao presidente da Câmara a pedir-lhe desculpa 
pelo que estava a acontecer».

Para Fernanda Graça, a partir de 2001, «a população da Mealhada divorciou-se da Asso-
ciação do Carnaval e do Carnaval». «Aliás, quando era a altura do Carnaval, no centro da 
vila parecia que não se passava nada», acrescenta, confessando que o espetáculo de 2001 
a deixou «triste, desanimada e frustrada». «As pessoas que cá vieram não mereciam um 
espetáculo daqueles», enfatiza.
Nesse ano, Fernanda Graça sai dos destinos da ACB e duas décadas depois é perentória: 
«Tentei dar o meu melhor, mas quando estamos numa direção, as ideias são de todos e 
podem colidir com as vontades pessoais de cada um. Foi precisamente o que me acon-
teceu naquela altura…».

Fernanda Graça na Praça da Alegria, em 2000, que se realizou no Jardim Municipal da Mealhada
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ÁLVARO MIRANDA

Álvaro Miranda era tesoureiro da As-
sociação do Carnaval da Bairrada, em 
2001, num ano em que o evento se 
mudou para a zona desportiva da Me-
alhada e em que foi feito um grande 
investimento na colocação de bancadas 
e em merchandising/marketing, nome-
adamente em lenços. «Foi uma produ-
ção nova, que contou com uma super 
enchente e as coisas não correram mui-
to bem no domingo de Carnaval, devi-
do à incapacidade do espaço perante a 
organização que estava programada», 
começa por explicar o ex-dirigente, re-
cordando que logo nesse ano foi «bati-
zado», “com alguma grandiosidade”, o 
Sambódromo Luís Marques.

O balanço do ano de 2001, que teve 
como reis Reynaldo Gianecchini e Fer-
nanda Serrano, não correu como o es-
perado, obteve prejuízos financeiros, e 
os anos seguintes trouxeram um vazio diretivo, colmatado com comissões de gestão que 
se foram formando para a realização dos Carnavais de 2002, 2003 e 2004. Nelas estive-
ram, entre outros, João Peres, José Felgueiras, Paula Felgueiras, Miguel Breda, Jorge Costa, 
Fernando Saldanha, Álvaro Miranda, José Guindeira, António Ferraz, Carlos Pinheiro e Rui 
Frias. «Nessa altura, era eu que estava mais na linha da frente, sendo com estas comissões 
que conseguimos resolver a questão financeira do evento de 2001, com o apoio da Câ-
mara, claro», recorda Álvaro Miranda, referindo-se a uma época em que «a ACB tinha a 
responsabilidade de tudo - vedações, sanitários, deslocações, publicidade, etc. – e em que 
o evento contava com seis escolas de samba em desfile». 

«Isto é tudo muito lindo, mas se houver dois dias de chuva já está tudo estragado. O Carna-
val dá sempre o mesmo trabalho funcione bem ou mal, mas, infelizmente, não se realiza 
no Verão», lamenta Álvaro Miranda, recordando alguns episódios em que pediu às escolas, 
em dias de chuva, «para tirarem as penas dos fatos, virarem os surdos ao contrário, para 
não estragarem as peles, e assim conseguirem desfilar».

«Isto é tudo muito lindo, mas se houver dois dias 
de chuva já está tudo estragado»



117

Em 2005, Álvaro Miranda dá um passo em frente e encabeça uma lista à direção da 
Associação do Carnaval, tendo na equipa Carlos Pinheiro, Rui Frias, Fernando Saldanha, 
António Ferraz, entre outros, e onde João Peres presidiu à mesa da assembleia-geral.
Nesta altura, já o Carnaval da Mealhada contava com a participação de mão de obra de 
artistas brasileiros. «Em 2006 descobrimos o Paulo Burian que, durante uns anos, construiu 
os carros sempre em conjunto com uma equipa local, onde estavam João Breda, Augusto 
Neves e Joaquim Almeida. «A nível nacional, com exceção de Torres Vedras, era uma 
coisa grande, de encher a avenida», enalteceu, enfatizando que «tudo isso teve custos».
Para o antigo presidente da direção da ACB, para além da imprevisibilidade meteoroló-
gica, o sucesso do Carnaval depende dos artistas convidados. «Quando as pessoas são 
boas, as coisas correm bem. Foi o caso, por exemplo, de Marcos Pasquim, em que houve 
uma cobertura mediática brutal. Vieram muitas pessoas, muitos telefonemas dias antes, 
muitos autógrafos e as televisões acompanharam sempre tudo», declarou, parabenizando 
a escolha de Luciana Abreu em 2020: «Foi das melhores pessoas em cima de um carro! 
De sessenta a setenta metros de percurso é tudo dela e isso faz toda a diferença num 
desfile».

É no mandato de Álvaro Miranda que «nasce» o concurso de escolas de samba, da res-
ponsabilidade do Jornal da Mealhada. «Era um concurso da liga dos campeões, que não 
era compatível com a realidade do nosso Carnaval, que é uma festa popular. O concurso 
trouxe qualidade, mas também muito ódio e alguns problemas. Ainda hoje as pessoas 
que avaliam o Carnaval da Mealhada não têm conhecimento e muitas nem fazem ideia 
do que é uma escola de samba. O Carnaval é para o público e este é que deveria ter 
voto na matéria», defende Álvaro Miranda, frisando que «as escolas de samba são a arte 
mais completa que existe no mundo. Tem escultura, arquitetura, pintura, desenho, música, 
bailado, tem luz, imagem e cor. Mais nenhum espetáculo tem este nível de abrangência».

Foi também na transição da direção liderada por Álvaro Miranda para a de Fernando 
Saldanha, que a Câmara da Mealhada instigou a Associação do Carnaval da Bairrada 
à realização de uma auditoria às contas, desenrolando-se assim um processo junto das 
Finanças. «Quando acabou o Carnaval de 2008, o saldo em movimento era de quarenta e 
tal mil euros, um valor que daria à partida para qualquer problema com as Finanças, cujo 
pior dos cenários apontava para a regularização de quinze mil euros, tudo relacionado 
com o IVA que não foi pago dos montantes contratualizados e que envolviam artistas», 
explica.

Na sua saída, o ex-dirigente garante que «elevou o Carnaval ao conceito luso-brasileiro; 
envolvendo muitos agentes em todo o processo, nomeadamente, as juntas de freguesia». 
«Para além disso, deixámos um parque quase novo de máquinas e estruturas; e armazéns 
cheios de material, panos, tecidos e instrumentos». «Foi uma experiência fabulosa, onde se 
conhece muita gente e se tem as mais variadas ideias. Resolvemos coisas que nunca pen-
sávamos que iriamos ter capacidade de resolver», sublinha Álvaro Miranda, lamentando, 
contudo, que o Carnaval continue a saltar de um sítio para o outro, «sem ter um espaço 
para guardar coisas, como fatos e documentos importantes para a história do evento».
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FERNANDO SALDANHA

Fernando Saldanha chegou da Guer-
ra do Ultramar em 1972 e na bagagem 
da Força Aérea trouxe alguma experi-
ência instrumental de sopro em clarim, 
que transportou para alguns jovens que 
começaram a tocar com as majoretes 
no Carnaval da Mealhada. «Quando 
cheguei da Guerra do Ultramar fui tra-
balhar para o armazém do senhor Luís 
Marques. Poucos meses depois convi-
dou-me para fazer parte do Carnaval», 
explica Fernando Saldanha, que come-
çou por dar apoio no grupo das majore-
tes: «Nessa altura, a organização pagava 
a músicos da Fanfarra de Cantanhede 
para virem cá fazer esse serviço. Como 
eu tinha conhecimentos de clarim, ensi-
nei um grupo de rapazes da Mealhada 
a tocar, que fizeram parte não só das 
majoretes, mas também da fanfarra dos 
bombeiros». 
«O grupo começou, a partir de 1978, a ir buscar os reis ao aeroporto, mas tinham também 
várias solicitações, durante o ano, nomeadamente, para Vizela, Lamego, etc.», continua 
Fernando Saldanha que, por essa altura, era o responsável pelos bailes do Carnaval. «Ini-
cialmente era no Real Palácio do Adubo (junto ao edifício da Câmara), em que tínhamos 
que tirar o material todo e lavar toda a poeira que por lá se encontrava. Era um espaço 
que dava para tudo, até para a construção dos carros», diz Fernando Saldanha, recor-
dando o ano de 1979, «em que o primeiro Baile de Gala se realizou no liceu, o rei era Tony 
Ramos e foi uma invasão». «Não havia mesas, cadeiras e nem lugares», enfatiza, desven-
dando ainda que, para além do «pelouro» dos bailes, tinha a responsabilidade de receber 
o pagamento dos feirantes, missão que dividia «com o António do Carlos Lopes».

Fernando Saldanha fez parte de quase todas as direções da Associação de Carnaval da 
Bairrada, tendo sido, por exemplo, vice-presidente da ACB num mandato presidido por 
César Carvalheira. Em 2008 é eleito presidente da direção, cargo que ocupa até 2014. «No 
ano em que chego à presidência foi quando a Câmara fez a auditoria às contas do Car-
naval. Foi uma responsabilidade grande que assumi, com muitas deslocações às Finanças 
de Aveiro e do processo resultou o pagamento de impostos», explica o ex-dirigente, garan-
tindo que a direção anterior «tinha deixado dinheiro», mas que havia também «despesas a 
pagar». «Felizmente, nos Carnavais de 2009 e 2010, as coisas ao nível de bilheteira corre-
ram bem e as contas equilibraram-se», relembra.

«Quando cheguei da Guerra do Ultramar fui 
trabalhar para o armazém do senhor Luís
Marques. Poucos meses depois convidou-me para 
fazer parte do Carnaval»
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O problema veio nos dois anos seguintes, em que choveu. «Nessa altura, a sede da ACB 
era num espaço arrendado na Quinta dos Coutos, mas a minha intenção era comprá-lo 
para que a Associação tivesse alguma coisa, algum imóvel», lamenta, acrescentando que 
foram dois anos seguidos de chuva. «Num deles choveu no domingo, na terça e ainda no 
domingo seguinte em que programamos um desfile extra. O rei até ficou uma semana a 
mais. Foi um ano terrível, em que o sonho de se comprar a sede para o Carnaval foi por 
água abaixo», afirma.
«Os anos seguintes foram mais ou menos, mas como houve um grande investimento em 
carros alegóricos e no pagamento aos brasileiros para os construirem – Paulo Burian e sua 
equipa -, as coisas também não foram espetaculares», acrescenta Fernando Saldanha, 
lamentando que as condições climatéricas marquem negativamente o seu percurso pela 
ACB. 

«Em 2016, candidatei-me porque muitas pessoas me deram força para isso, mas estar 
aqui não é fácil… Depois do Carnaval, começa-se logo a pensar no Festival de Samba, 
depois temos que seguir o trabalho das escolas, estar em cima dos carros, etc. Isto dá 
muito trabalho, a despesa está sempre feita e anda-se sempre com o coração nas mãos 
por causa do tempo», afirma Fernando Saldanha, explicando que chegou a organizar um 
Carnaval de Verão «para tentar realizar algum dinheiro». «Foi um fiasco e ainda se gastou 
mais dinheiro», lamenta, acrescentando que nesse evento não tiveram apoio nem para 
as vedações. «Fomos para a guerra sem que tivéssemos armas, mas tentámos fazer o 
possível», confessa.

A maior tristeza do ex-dirigente é o de se ter acabado com o «Sambódromo Luís Mar-
ques». «Fui sempre adepto do Carnaval daquele lado (zona desportiva) porque foi feito 
com respeito a Luís Marques», diz Saldanha, garantindo que nunca falou com o fundador 
sobre isso, mas que «com os problemas que havia no centro da vila, é provável que tam-
bém quisesse esta alteração». «É que no passado, às terças-feiras de Carnaval estava tudo 
aberto, correios, bancos, comércio e era um problema porque as pessoas queriam entrar 
no recinto para tratarem dos seus assuntos e era um direito que tinham. Mas a verdade é 
que também havia pessoas a entrarem antes de se fecharem as portas para não paga-
rem bilhete. Era sempre um problema», afiança, sublinhando que no centro da Mealhada 
«as ruas e os passeios são estreitos», dando como exemplo o facto dos carros alegóricos 
terem diminuído «substancialmente de tamanho» depois do recente regresso novamente 
ao centro.

Fernando Saldanha em 2009 na Tenda noturna do Carnaval
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FILIPA VARELA

Filipa Varela chega à presidência da Associação do Carnaval da Bairrada, em junho de 
2014, sob o mote de uma candidatura intitulada «Levar o bom Carnaval a sério». «A ideia 
foi tomando forma ao longo de vários anos. Começou por ser apenas uma “tertúlia carna-
valesca” com um grupo de amigos – onde estavam também Bruno Peres, Nuno Canilho e 
Nuno Semedo – que todos os anos discutiam entre si, de forma crítica, o que tinha corrido 
bem e mal no carnaval de cada ano e a forma como este poderia ser pensado e melho-
rado. Entre as discussões e as paixões individuais pelo Carnaval, quando nos apercebemos 
tínhamos um conjunto de ideias que formavam um projeto e acreditámos que valia a 
pena passar de críticos a obreiros,  com objetivos pensados e visão de futuro», explica a 
ex-dirigente.

Foi no seu mandato que se procedeu à primeira alteração dos estatutos da Associação 
do Carnaval criados em 1979. «A alteração dos estatutos era uma evidência para quem os 
lesse. Estariam adequados a 1979, mas em 2014 eram apenas um conjunto de ideias vagas 
e desadequadas à realidade do Carnaval. É uma daquelas tarefas em que ninguém tem 
vontade de tratar porque é um trabalho meramente administrativo, chato e burocrático, 
mas que era necessário. Considerámos que era um dever deixar este projeto concluído», 
explica Filipa Varela, referindo que «a criação de um “protocolo”, entre a ACB e as escolas 
de samba, foi também um desses atos mais burocráticos, que constituiu uma grande alte-
ração no modo de interação». 

«A ideia de “Levar o bom Carnaval a sério” 
começou por ser apenas uma “tertúlia 
carnavalesca”, mas foi tomando forma ao longo 
dos anos»
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«O modelo de organização e de 
articulação com as escolas base-
ado em pressupostos - orçamen-
tais, de financiamento e de or-
ganização - colocados à partida, 
tornaram o processo organizativo 
mais formal, mas também mais 
honesto, muito mais fácil, com re-
gras escritas, claras e iguais para 
todos», enaltece.

A substituição de reis brasileiros e portugueses por ícones importantes do concelho, como 
o leitão, a água ou a Mata do Bussaco foi outro marco no seu mandato. «Esta mudança 
teve vários razões: primeiro não havia dinheiro e isso levou a uma reflexão sobre prio-
ridades nos investimentos importantes», diz Filipa Varela, enfatizando que «hoje estamos 
bem longe do tempo em que tínhamos um canal de televisão único e que era um grande 
agregador de famílias que se reuniam para ver a novela da noite, dando à suas “estrelas” 
uma dimensão e reconhecimento a nível nacional, em todas as faixas etárias, que não 
tem paralelo nos dias de hoje. As pessoas vinham à Mealhada ver o Tony Ramos ou Lima 
Duarte porque eles eram grandes estrelas, que estavam ao alcance do orçamento da ACB 
e compensavam o investimento! Hoje é um facto incontestável que isso já não acontece. 
Não há atores brasileiros que sejam estrelas em Portugal ao nível do que eram na déca-
da de 80 e a ACB deixou de conseguir encaixar no seu orçamento protagonistas, atores 
de primeira linha, contentando-se com atores que fazem aparições fugazes, que poucos 
conhecem e menos ainda recordam. Gastamos hoje imenso dinheiro para trazer uma 
semiestrela que não produz o retorno do investimento. Tornou-se um custo, um capricho, 
e não um investimento. Aliás, as bilheteiras desses anos (em que não vieram atores brasi-
leiros) confirmaram isso claramente».
Por outro lado, continua a ex-dirigente, «o nosso Carnaval luso-brasileiro tem hoje exce-
lentes escolas de samba a desfilar, ao nível das melhores do país, e elas carimbam com 
mérito o brasileirismo do nosso carnaval. Investir num rei brasileiro, na altura, obrigaria a 
desinvestir nas escolas de samba, pelo que concluímos que não precisávamos de “mule-
tas” para termos direito ao título de luso-brasileiro porque acreditamos na capacidade e 
qualidade dos nossos que cresceram em número, em qualidade, em capacidade, em cria-
tividade, em “profissionalismo”… elas são hoje o “brasileiro” do nosso carnaval e ganharam 
direito ao título por mérito próprio!».
A questão financeira teve também peso nesta decisão da sua direção, em vigência du-
rante dois anos. «Acreditamos que um evento que recebe fundos municipais deve tratar 
com respeito o dinheiro que é de todos e se possível potencia-lo para conseguir a atenção 
dos media. O carnaval pode contribuir para a divulgação dos “reis locais” num misto de 
homenagem e divulgação turística. Era um projeto e havia um caminho pensado… talvez 
um dia alguém volte a pensar nisso!», sublinha.

No seu mandato, há também dois momentos que Filipa Varela não esquece: «O primeiro 
desfile de carnaval que colocámos na rua, que saiu à hora certa quebrando um longo ci-
clo de atrasos, debaixo de um sol glorioso e com uma tão grande enchente que nos vimos 
obrigados a vender os canhotos dos bilhetes! Foi a prova de fogo do carnaval “sem rei” e 
foi uma aposta 100% ganha».
O outro momento, a ex-dirigente guarda-o para «o “Carnaval Trapalhão”, aquele que de-
volveu o carnaval às ruas da cidade da Mealhada naquele que era um modelo próximo 
do evento original. Um carnaval sem muitas regras, sem fantasias elaboradas, sem ensaios 
nem coreografias, só alegria, brincar, samba no pé ou até um ritmo mais tradicional. Colo-
car o Sr. Marques no cartaz sob o mote “Tu fazes a festa” convidando as pessoas a saírem 
à rua e “brincarem ao carnaval” foi a ideia por detrás do Carnaval Trapalhão». «Foi um dos 
nossos grandes sucessos!», confessa Filipa Varela.
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ALEXANDRE OLIVEIRA 16

Alexandre Oliveira chega à presidência 
da Associação de Carnaval da Bairra-
da em julho de 2016, num ato eleitoral 
que terá sido dos mais mobilizadores 
à urna e sob o mote de candidatura 
«Carnaval no Centro». E foi essa a gran-
de mudança sentida no seu mandato, 
a do regresso dos corsos do Carnaval 
Luso-Brasileiro da Bairrada ao centro 
da cidade da Mealhada, bem como a 
mudança do Festival de Samba para o 
mesmo local.
«A grande obra desta direção foi, sem 
dúvida, a alteração de toda a logísti-
ca do Carnaval para o seu lugar de 
origem, no centro da cidade. Foi um 
risco calculado: a decisão certa, na al-
tura certa. A Mealhada e o Carnaval 
da Bairrada precisavam desta mudan-
ça», revelou o dirigente, ao jornal online 
«Bairrada Informação», em fevereiro 
de 2019.
O regresso de um rei brasileiro foi tam-
bém outra das escolhas da equipa li-
derada por Alexandre Oliveira que, em 
2017, trouxe o ator brasileiro Bruno Cabrerizo e a apresentadora portuguesa de televisão 
Diana Taveira; em 2018, o ator brasileiro Vítor Hugo da telenovela a «Herdeira» a par com a 
modelo Raquel Loureiro; e, em 2019, o ator Igor Marchesi e a atriz Inês Simões.

Em 2018, com o desfile de domingo a ser cancelado, pelas condições climatéricas adver-
sas, a direção da ACB introduz outra novidade - um novo corso, na noite de segunda-feira 
-, um elemento que se replicou nos anos seguintes, de 2019 e 2020, mostrando ser agora 
indissociável da programação dos festejos do Carnaval da Mealhada. «É sem dúvida uma 
mais valia e um acrescento para a qualidade do nosso Carnaval», defendeu, aquando o 
seu mandato, Alexandre Oliveira.

Na entrevista concedida ao «Bairrada Informação», o presidente da direção destacou o 
papel das escolas de samba no Carnaval da Mealhada: «São todas incansáveis na forma 
como gerem e preparam um Carnaval, ainda para mais se tivermos em conta que o fa-
zem com orçamentos bastante mais reduzidos quando comparados com as escolas de 
outros carnavais».

16 Apesar das muitas tentativas, não foi possível obter o testemunho do antigo dirigente da ACB, Alexandre Oliveira, e, por isso, a 
autora desta obra assume o risco de, nestas duas páginas, tentar, da forma possível, fazer o balanço do seu mandato, lamentando, 
contudo, e especialmente para com a restante equipa de Alexandre Oliveira, alguma falha ou momento importante que não esteja 
aqui mencionado.
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O dirigente mostrou-se ainda defensor da «profissionalização» do Carnaval da Mealhada, 
«para poder crescer e ser uma bandeira ainda maior do concelho». «Esse crescimento 
terá que ser feito sempre pelas pessoas do Carnaval. É importante que quem decide, seja 
sempre alguém com profundo conhecimento de causa. Existem várias pessoas no círculo 
das escolas de samba que, unindo esforços e conhecimentos, poderão ajudar neste pro-
cesso», defendeu, garantindo, contudo, que o crescimento do Carnaval «estará sempre 
dependente da importância que a Câmara Municipal da Mealhada queira dar ao evento, 
porque, de outra forma, nunca poderá crescer sozinho».

Em junho de 2019, Alexandre Oliveira e sua equipa tornaram público a decisão de não 
se recandidatarem a um novo mandato. Nessa altura, alguns dos elementos integraram 
cargos na direção liderada por Janine de Oliveira que apelidou o trabalho deixado por 
Alexandre Oliveira e pela sua equipa de «extraordinário». «Agora é pegar, limar e continu-
ar», sublinhou a atual dirigente.

Carnaval noturno uma das apostas introduzidas pela equipa liderada por Alexandre Oliveira
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JANINE DE OLIVEIRA

A atual presidente da direção da Asso-
ciação do Carnaval da Bairrada começou 
a sua ligação ao Carnaval da Mealhada, 
nos anos noventa, tendo participado, des-
de essa altura, em alguns desfiles e es-
petáculos com a escola de samba Sócios 
da Mangueira. Conhece a realidade de 
desfilar no centro da cidade, vários anos, 
e também a do Sambódromo Luís Mar-
ques, onde participou, pela última vez, 
no primeiro ano de mudança.  «Em 2019, 
quando os Sócios da Mangueira comemoraram os seus 40 anos convidaram-me para ir 
na ala “Velha Guarda” e aceitei», recorda Janine de Oliveira, enaltecendo o facto de todos 
estes momentos terem sido «experiências que marcaram uma parte significativa» da sua 
vida.

Foi também em 2019 que «abraçou» os órgãos sociais da ACB, encabeçando uma can-
didatura à presidência. «Abracei este projeto, em primeiro lugar porque adoro desafios, 
que envolvam muitos agentes e atores, mas também que me ajudem a cumprir a minha 
missão neste mundo, de ser feliz e útil à comunidade», diz, enfatizando que «o Carnaval 
tem isso mesmo, a capacidade de fazer feliz quem o realiza, o organiza e o presencia».

A liderança de qualquer direção, defende, «só é feliz e motivada, se tiver por base o 
respeito pelo outro, no que diz respeito a todo o processo. Numa lógica de que todos(as) 
somos importantes nas diversas etapas da organização e concretização dos objetivos».
No seu mandato, apenas decorreu o evento de 2020, um ano cujo «balanço é muito po-
sitivo, resultante de um trabalho de equipa fabuloso entre a Associação do Carnaval da 
Bairrada, a Câmara Municipal da Mealhada e as quatro escolas de samba do Carnaval 
Luso-Brasileiro da Bairrada». «Tivemos a sorte de termos sido congratulados com um tem-
po maravilhoso, que possibilitou a saída nos três dias de corso, facto que já não acontecia 
a alguns anos», confessa a dirigente.

A atual presidente da 
direção da Associação 
do Carnaval da 
Bairrada começou a 
sua ligação ao 
Carnaval da Mealhada, 
nos anos noventa.
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Em 2021, dada a pandemia mundial provocada pela covid-19, a história do samba fica 
marcada pela não realização do evento. «Num ano em que estamos a comemorar meio 
século de existência, fica ainda mais emotiva esta recordação de tantos anos de alegria, 
deixando aquela nostalgia dos ajuntamentos de pessoas felizes e contentes em todas as 
atividades relacionadas com a organização deste evento», refere, enaltecendo a capaci-
dade que todos os agentes envolvidos no processo tiveram em se conseguirem reinventar 
e assinalar os 25 anos do Festival de Samba, em setembro de 2020; o evento de 2021 com 
uma «live» que envolveu carnavais de vários pontos do país; e ainda uma Gala de home-
nagem e a apresentação de um livro e de um samba-enredo, atividades previstas para 
setembro deste ano.

«O futuro não se pode prever», sublinha Janine de Oliveira, que 
acredita, contudo, que «este evento, tão importante para a comu-
nidade, tem a possibilidade de se manter em constante expansão, 
permitindo a todos os envolvidos a concretização máxima dos seus 
objetivos».

Janine de Oliveira enquanto desfilante dos Sócios da Mangueira
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Bruno Cabrerizo, rei do Carnaval em 2017
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REIS DO CARNAVAL
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REIS DO CARNAVAL

O Carnaval Luso-Brasileiro da Bairrada 
nasce em 1971 e o grande chamariz foi 
a presença de um grupo de brasileiros, 
estudantes na Universidade de Coim-
bra, que trouxeram os ritmos do samba 
diretamente para a Mealhada.
Depois de uma paragem nos anos 1976 
e 1977, o Carnaval regressa em 1978 e 
traz como cabeça de cartaz um ator 
brasileiro, uma tradição que, salvo raras 
exceções, se mantém até hoje.

1978 – Jaime Barcelos (Doutor Ezequiel Prado na telenovela «Gabriela, Cravo e Canela»)
1979 – Tony Ramos (Márcio em «O Astro»)

O ano de Tony Ramos é o recordado 
como o da maior enchente de públi-
co. Numa altura em que as pessoas 
«paravam» literalmente para ver as 
novelas brasileiras na televisão, a vin-
da de um dos seus atores a Portugal 
era um momento único e de grande 
importância.

«As pessoas iam atrás do carro do rei 
onde estava Tony Ramos. Recordo-
-me de o desfile ter parado ao pé do 
armazém de tecidos, porque era im-
possível alguém circular ou mexer-se. 
O Tony, do alto do carro, via que es-
tava entalado de pessoas e só pedia 
para lhe darem as crianças lá para 
cima», descreve uma das entrevista-
das deste livro, Maria da Conceição 
Rosmaninho, que continua: «A massa 
humana era tanta que foi assusta-
dor, havia pessoas a chorar com a 
aflição. Ninguém estava habituado 
a tanta gente. As pessoas falavam e 
gritavam porque queriam chegar ao 
“Márcio”».

Coleção de pacotes de açúcar com cartazes dos reis do Carna-
val produzida por Artur Ramos
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1980 – Mário Lago (Antônio Lucas em «Os Gigantes»)
1981  – Cláudio Cavalcanti (Octávio em «Dona Xepa»)
1982 – Edwin Luisi (Daniel de Sousa em «Dona Xepa»)
1983 – Kadu Moliterno (Manoel Junqueira Caldas «Nec» em «Cabocla»)
1984 – Fernando Eiras (Romão Baldaracci em «Pai Herói»)
1985 – Mário Gomes (Orlando Cardoso «Nando» na «Guerra dos Sexos»)
1986 – Lauro Corona (Lipe em «Louco Amor»)
1987 – Flávio Galvão (Athos Trancoso em «Cambalacho»)
1988 – Lima Duarte 
          ( Zeca Diabo em «O Bem-Amado» / Sinhozinho Malta em «Roque Santeiro»)
1989 – Cássio Gabus Mendes (Bruno em «Brega e Chique») e 
           Maria Zilda (Verónica em «Vereda Tropical»)
1990 – Carlos Alberto Riccelli (César Ribeiro em «Vale Tudo») e 
           Bruna Lombardi (Lúcia Brandão em «Roda de Fogo»)
1991 – Reginaldo Faria (Edson Paes de Mello em «Rainha da Sucata») e esposa
1992 – Marcello Novaes e Cláudia Ohana (Geraldo e Paula em «Rainha da Sucata»)
1993 – Maurício Mattar (Leonardo Pontes em «Pedra sobre Pedra») 
          acompanhado da companheira na altura, a atriz Fabiana Sá

Sandra Castela foi a rainha do Carnaval em 1986

«Sinhozinho Malta» com rainha «Ana Maria» em 1988

Rui Marqueiro e Fernanda Graça com Maurício 
Mattar e Fabiana Sá em 1993
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1994   –  Ângelo Antônio (Guilherme Nogueira «Beija-Flor» em «O Dono do Mundo»)
1995   –  Raul Gazolla (Caíque Mendes em «74.5: Uma Onda no Ar»)
1996   –  Alexandre Borges (Bruno Biondi em «A Próxima Vítima»)
1997   –  Norton Nascimento (Eusébio do Cordeiro «Frei Eusébio» em «O Fim do Mundo»)
1998   –  Gabriel Braga Nunes (Olavo Jordão Ferraz «Olavinho» em «Anjo Mau»)
1999   –  Óscar Magrini (Johnny Percebe em «Torre de Babel»)
2000 –  Marcos Palmeira (Francisco Mota ‘Chico Mota’ em “Andando nas Nuvens”) 
             e Cristiana Oliveira (Pilar Ramirez em “Vila Madalena”)
2001  –  Reynaldo Gianecchini (Eduardo de Albuquerque Monteiro Fernandes «Edu» 
             em «Laços de Família») e Fernanda Serrano (Alexandra Alves «Xana» 
             em Jardins Proibidos)
2002 –  Murilo Benício (Lucas Ferraz em «O Clone»)
2003 –  Luigi Baricelli (Alexandre Paixão em «Sabor da Paixão») e 
             Yolanda Cardinali (Circo Victor Hugo Cardinali – Oficial e Circo Richards Bros)
2004 –  Marcos Pasquim (Esteban Maroto / Dark Esteban em «Kubanacan»)
2005 –  Danton Mello (Manuel Junqueira Caldas «Neco» em «Cabocla»)
2006 –  Henri Castelli (Pedro Assunção em «Belíssima»)
2007 –  Ricardo Pereira (Thierry em «Pé na Jaca»)
2008 –  Alexandre Borges (Antônio Escobar «Dr. Escobar» em «Desejo Proibido»)
2009 –  Max Fercondini (Conrado Cassini em «Ciranda de Pedra»)
2010  –  Alexandre Nero (Terêncio Villas em «Paraíso»)
2011   –  André Gonçalves (Jair Pereira em «Escrito nas Estrelas»)
2012  –  Anderson Di Rizzi (Sérgio Xavier «Sargento Xavier» em «Morde & Assopra») e 
             a cantora portuguesa Micaela
2013  –  Rodrigo Andrade (Berto Leal em «Gabriela») e a modelo brasileira Mellina Torres)
2014  –  Kiko Pissolato (Maciel Pereira em «Amor à Vida») e 
             a atriz brasileira Bruna Anauate
2015  –  Homenagem ao leitão da Bairrada
2016  –  Homenagem às «4 Maravilhas da Mesa da Mealhada – Água, Pão, 
             Vinho e Leitão»
2017  –  Bruno Cabrerizo (Laurentino da Silva em «Ouro Verde»)
2018  –  Vítor Hugo (Diego Ventura em «A Herdeira»)
2019  –  Igor Marchesi – Participação nas novelas «Coração D’ouro» (SIC), 
             «Ouro Verde» (TVI) e «Fina Estampa» (Rede Globo) e a modelo e 
             atriz portuguesa Inês Simões
2020 – Atriz e cantora portuguesa Luciana Abreu e o ator brasileiro Leonardo Vieira
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PERSONALIDADES 
E ENTIDADES

S. Bentacho – Patada
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CAVES MESSIAS

Um ícone dos primórdios do Carnaval 
na Mealhada foram as pipas de vinho, 
sempre colocadas em locais estratégi-
cos da vila e de utilização gratuita por 
parte do público. «Iniciámos a nossa 
participação em 1971, por solicitação 
do senhor Luís Marques, e participa-
mos durante todos os anos em que 
ele foi o organizador dos festejos», 
começa por explicar a administração 
das Caves Messias, acrescentando que 
«posteriormente, e sempre que solici-
tado pela Associação do Carnaval da 
Bairrada, as Caves Messias colabora-
ram com a oferta de uma pipa».

As duas pipas, pertencentes às Caves 
Messias, ficavam uma no Jardim Mu-
nicipal e outra na esquina da destilaria 
da Junta Nacional dos Vinhos. «As pi-
pas eram carregadas e transportadas, 
já cheias, de camião para os locais de 
consumo», recorda a administração, 
garantindo que cada pipa suportava 
cinco mil litros de vinho, o que signi-
ficaria que, no total, eram consumidos 
dez mil litros de vinho por Carnaval. 
«Mais tarde, não sabemos precisar o 
ano, estas duas pipas foram reparti-
das, ficando uma a cargo das Caves 
Messias e outra da Adega Cooperativa 
da Mealhada», sublinham as Caves Messias.

Associado à «Festa do Vinho», a oferta do vinho pelas Caves Messias era uma marca «suis 
generis» no Carnaval da Mealhada. «No início não havia escolas de samba, somente a 
participação de estudantes brasileiros, pelo que a oferta de vinho era uma atração para 
os visitantes», recorda a administração.

«Iniciámos a nossa participação em 1971, por 
solicitação do senhor Luís Marques, 
e participamos durante todos os anos em que ele 
foi o organizador dos festejos»
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Para além disso, a empresa, e seus admi-
nistradores, apoiavam o Carnaval como 
podiam. «O orçamento dos primeiros even-
tos era muito pequeno pelo que a orga-
nização procurava repartir pelas diversas 
entidades concelhias os custos de logísti-
ca com a estadia e alimentação do Rei do 
Carnaval», explicam os atuais administra-
dores das Caves Messias, que garantem 
que «nas primeiras edições, não havendo 
a formalidade de jantar/almoço nas Caves 
Messias, os seus administradores - Messias 
Baptista e Adelino Vigário - convidavam o 
Rei do Carnaval, acompanhado dos ele-
mentos da organização, para um almoço 
ou um jantar nas suas residências seguido 
de uma visita às Caves».

Em 1992, por exemplo, a conferência de im-
prensa realizada por César Carvalheira, da 
Associação do Carnaval, foi feita nas Caves 
Messias.

Jaime Barcelos (Dr.º Ezequiel Prado em «Gabriela, Cravo e Canela») nas Caves Messias em 1978

Tony Ramos com Adelino Vigário em 1979
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José Alberto Lobo, construtor dos car-
ros alegóricos durante muitas edições 
do Carnaval da Mealhada relembra «as 
pipas de vinho gratuito que eram colo-
cadas em locais estratégicos do corte-
jo». «No largo do Jardim, em frente à Ca-
mara, concentrava-se uma multidão de 
gente (a maior parte muito bem bebidos, 
já que o vinho era gratuito) que davam 
largas à alegria e entusiasmo que era 
contagiante», refere o ornamentista, res-
ponsável por alguns dos carros, patroci-
nados pelas Caves Messias, que desfilaram nos primeiros carnavais. «O “senhor Rolo” era 
quem vinha sempre “negociar” os carros comigo e era muito engraçado porque ele dizia-
-me: «Para as Caves Messias quero o melhor, mas se por qualquer motivo não conseguir 
fazer o melhor de todos, então faça o pior», conta, entre risos, explicando que a intenção 
«era o de serem falados e de se destacarem de alguma forma». «São recordações de 
memórias que trago na cabeça», remata.

 

    

José Alberto Lobo, para esta obra, começa por recordar o momento em que conheceu 
«um dos fundadores do Carnaval, o senhor Marques». «A nossa empresa construía já nes-
sa época carros alegóricos em carnavais, marchas luminosas, batalhas de flores, cortejos 
académicos, etc., e foi numa festa de verão que o conheci. Nessa altura, o senhor Marques 
estava na direção de um grupo de majoretes que existia na Mealhada», disse, desvendan-
do que foi aí que surgiu o convite para trabalhar no Carnaval da Mealhada.

José Alberto Lobo em 1999 no Jornal da Mealhada

JOSÉ ALBERTO LOBO

«Um Carnaval como o da Mealhada, não sai para a 
rua porque sai. Tem empenho, dedicação, trabalho 
e bairrismo»
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«Queriam colocar na rua um desfile com mais qualidade do que nas edições de 71 e 72», 
recorda, garantindo que, em 1973, a empresa da «família Lobo», oriunda de Felgueiras, se 
«muda» para a Mealhada para fazer os ornamentos do Carnaval. «Foram os meus pais, 
eu, as minhas irmãs e dois colaboradores», continua, relembrando o espaço – conhecido 
como Real Palácio do Adubo – onde se começaram a fazer os carros. Ali, conta o «senhor 
Lobo», «era o espaço que servia para quase tudo: Bailes com grupos de brasileiros que 
estudavam em Coimbra; mais tarde eleição da Rainha, etc.».

 

O Carnaval crescia: «Os carros eram bons, os grupos participavam cada vez em maior nú-
mero e a organização ia com o grupo de majoretes divulgar o Carnaval em concelhos vi-
zinhos». Em 1978, dá-se a vinda do primeiro ator brasileiro, tendo sido em 1979, com o Tony 
Ramos, a maior aglomeração de pessoas. «Correu muito bem à organização. Estava um 
dia bom de sol e houve gente que pagou bilhete e não conseguiu assistir ao corso, porque 
simplesmente não cabia, tal era a multidão aglomerada ao longo das ruas», conta José 
Alberto Lobo, garantindo que, nesse ano, mas 
no verão, organizaram uma Festa de Cerveja, 
novamente com a participação de Tony Ramos, 
que veio acompanhado da atriz brasileira Eliza-
beth Savala. Um evento que acabou, contudo, 
«por não corresponder às expectativas».

José Alberto Lobo em 1999

Carro dos reis em 1973 
(O primeiro do senhor Lobo)

Carro Dr. Ezequiel Carro do rei Tony Ramos

Carro da Casa Gilinho em 73 ou 74 Carro dos Índios do Panamá
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A «família Lobo» continua o seu percurso na construção dos carros, «com orçamentos 
bastante apertados». «Houve alguns erros no Carnaval, nomeadamente, o da construção 
do Pavilhão Gimnodesportivo, numa altura em que as verbas das entradas começaram 
a cair, ora porque os atores brasileiros deixaram de ter tanta notoriedade, ora porque co-
meçaram a existir aberturas de feiras e até de centros comerciais».

Durante anos, o Carnaval vai crescen-
do e Alberto Lobo fala «no apareci-
mento de mais grupos, no surgimento 
do Carnaval da Criança e até na res-
ponsabilidade da decoração do pavi-
lhão do Liceu para o Baile de Gala». 
«Fazíamos bastante mais do que 
aquilo que era inicialmente acordado, 
o que nos levou a começar a traba-
lhar para outros carnavais», conta, ga-
rantindo que, nos anos noventa, com 
a vinda de artistas e ornamentistas 
brasileiros para a Mealhada, a «famí-
lia Lobo» deixa o Carnaval Luso-Brasi-
leiro da Bairrada durante quatro anos. 

«Voltámos a ser chamados, em 1998, pelo senhor João Peres, pessoa que esteve também 
sempre ligada ao Carnaval e que eu já conhecia», explica, garantindo que com a direção 
seguinte «as coisas não correram bem e deixamos de trabalhar para a Mealhada».

 

Em 2016, Alberto Lobo vol-
ta a construir carros para o 
Carnaval da Mealhada, de-
pois de André Castanheira 
ter ido ao seu encontro, ao 
armazém de Felgueiras, 
pedir que fizesse o carro 
da escola Sócios da Man-
gueira. «No mesmo ano 
também fizemos o da es-
cola Amigos da Tijuca», se-
guindo-se, em 2018 e 2019, 
na direção de Alexandre 
Oliveira, a construção dos 
carros do Carnaval da Me-
alhada, assim como em 
2020, já com a atual equi-
pa, liderada por Janine de 
Oliveira.

Conhecedor do Carnaval da Mealhada e de muitas das personalidades que fizeram e 
fazem parte do evento, ao longo dos últimos cinquenta anos, Alberto Lobo enaltece: «Um 
Carnaval como o da Mealhada, não sai para a rua porque sai. É preciso muito empenho, 
dedicação, trabalho, bairrismo e a colaboração de todos».

Carnaval de Verão - Festa da Cerveja

«Outdoor», onde hoje é o Parque da Cidade da Mealhada, nos finais dos anos 90
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ALEXANDRE LOPES

«Xando» faz parte do «Samba Lêlê» des-
de 1977, um grupo que nasce da forma-
ção do «Sarava & Samba» cujos seus 
elementos eram estudantes brasileiros da 
Universidade de Coimbra. «Do Sarava fa-
ziam parte o Gilvan, o Joca, o Rivaldo, o 
Valdemar, Pedrão, Pepeu e Pinheiro. Des-
tes seguiram para o Samba Lêlê o Joca, 
o Rivaldo e o Pepeu», começa por expli-
car Alexandre Lopes, recordando a presença do «Macaca» (João de Oliveira) e do «Zezé» 
(José Lopes) nos espetáculos que o grupo dava no Pavilhão dos Olivais, em Coimbra; 
mas também em Sangalhos, Cantanhede e Febres. «Depois começaram também a ir aos 
ensaios que decorriam no espaço do Coro Misto da Universidade de Coimbra», desvenda.
Durante esses anos, desde o final da década de 70 e o início dos anos 80, «João Macaca» 
e «Zezé» desafiaram «Xando» a ir à Mealhada ensinar a arte de tocar o samba à escola 
recém-formada Sócios da Mangueira. «Recordo-me de estarem nessa altura, para além 
do João e do Zé, o Serginho, o Tomané Smart, o Hélder Xabregas e o “Tozé Macaca”», 
enumera, recordando que os ensaios decorriam no Cardal, na casa dos pais do «João 
Macaca». «É preciso recuarmos atrás e perceber que estas pessoas aprendiam e evoluíam 
com aquilo que iam ouvindo. Não havia internet, nem youtube para que depois pudessem 
ir treinando em casa», enaltece.

Não é por isso de estranhar que a ligação aos Sócios da Mangueira perdure até aos dias 
de hoje. «Uma ligação nos Carnavais, mas também com atuações de um grupo de samba 
que se formou na altura, onde chegamos a ir tocar à Covilhã», continua «Xando», como 
assim é conhecido, recordando «as camisas da Naf Naf que compraram para esse efeito». 
«Ideias do João que era todo picuinhas com isso…», recorda, entre risos.

Pagode dos Sócios, ensaios no Batuque, participação no concurso de baterias da Mealha-
da, assim como as inúmeras atuações que o Samba Lêlê realizou pela Mealhada - nos 
Três Pinheiros, no Expresso, no Dezanove, no Bar 35, no Escorpião,… - fazem com que 
«Xando» se sinta, eternamente, ligado ao Carnaval da Mealhada.

«Não havia internet, 
nem youtube para 
que depois 
pudessem ir 
treinando em casa»
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Hoje tem 83 anos, mas é com os olhos a brilhar que re-
corda as duas décadas vividas na sede da Associação 
do Carnaval da Bairrada. «Quando a Associação se mu-
dou para o edifício do antigo Quartel dos Bombeiros da 
Mealhada, andaram a recolher fatos que estavam espa-
lhados por casa dos desfilantes de diversos grupos. Nessa 
altura, falaram comigo para fazer o respetivo aproveita-
mento de cada um», começa por contar Fernanda Mar-
tins, costureira de profissão na Mealhada, que começou a 
trabalhar na ACB com 39 anos de idade. «Estive lá quase 
até aos 60…», afiança.

Poucos dias depois de estar ao «serviço do Carnaval», 
«Nandinha», como ainda hoje é carinhosamente tratada no seio carnavalesco, recorda a visita 
do «senhor Marques», que se apercebeu «dos fatos muito ajeitadinhos, todos alinhadinhos…». 
«Conclusão: Fui para lá para ganhar quinze contos por mês e quando chegou o fim do mês 
deram-me vinte», enfatiza.

Os fatos dos gigantones, dos reis e das rainhas, assim como das damas de honor foram dos 
primeiros que fez, tendo também a responsabilidade de os tratar no final de cada Carnaval. 
«Depois a Associação começou a trabalhar para os grupos e escolas de samba Sócios da 
Mangueira, Batuque, Real Imperatriz e Juventude de Paquetá e o trabalho cresceu», descreve 
Fernanda Martins, que era coadjuvada, entre outras, por «Arménia e Maria Augusta».

Ali por alturas do Natal, o trabalho passava a ser dia e noite. «Os grupos começavam a esco-
lher os temas, a Suzie fazia os desenhos e era por ali que nós fazíamos os fatos. Antes disso, ia 
com os chefes das escolas escolher os tecidos a Coimbra», enfatizou «Nandinha», garantindo 
que todos os anos lhe passavam pelas mãos mais de duas centenas de fatos.
Em jeito de riso, conta até, que ajudava as meninas com o peito mais pequeno, colocando 
«enchimento dracalon». «Elas chegavam lá muito tristes a queixarem-se que não “enchiam” os 
biquínis de Carnaval e eu resolvia o problema», confessa, entre risos, relembrando as amizades 
que fez, com «o senhor Marques, João Peres, César Carvalheira, dona Alda e João Macaca». 

Houve, contudo, uma amizade grande com Suzie Peterson, carna-
valesca da ACB durante muitos anos, que Fernanda Martins não 
esquece. De uma gaveta tira um papel deixado, há poucos anos, na 
sua caixa do correio pela colega:
«Nandinha, tentei ver-te ontem, mas não estavas em casa. Gosta-
va de te ter abraçado e encher-te de beijos, mas ficará para uma 
próxima. 
Gosto muito de ti e quero que saibas que foste muito importante 
para o meu crescimento artístico. Lembro-me e falo muitas vezes 
da minha mestra e das noites que passávamos na Associação.
Beijos grandes grandes para ti e para os teus da tua Suzie que dizia 
muitos palavrões, mas que tu dizias parecerem ramos de flores!!!!!».

FERNANDA MARTINS

«Trabalhei na Associação
até quase aos 60 anos…»
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SUZIE PETERSON

Viveu alguns anos na Mealhada, tendo tra-
balhado numa fábrica de azulejos onde 
laborava também António Gradim, um 
dos elementos da comissão fundadora do 
evento. «Como eu era muito dinâmica e extrovertida, ele disse-me que havia um lugar 
para carnavalesco na Associação do Carnaval, na época em que era o “comandante 
Felgueiras” que estava à frente da associação», referiu «Miss Suzie», como é conhecida 
no meio artístico, antiga carnavalesca da ACB, atualmente figurinista e diretora de arte e 
ainda cantora nas bandas portuguesas Irmãos Catita e Ena Pá 2000.

Tendo como «mestra» a «dona Fernandinha», Suzie recorda que, logo no primeiro ano, 
fez os fatos das escolas Juventude de Paquetá, Batuque e Real Imperatriz. «Tinha como 
assistentes, na parte de adereços, a Joca e a Gina e a “Nandinha” na parte das costuras», 

referiu, confessando que o facto de serem 
cerca de quatrocentos e tal fatos, «fez com 
que houvesse sempre uma grande proxi-
midade entre todos. Fazia provas a todos 
os desfilantes. Queria que tudo ficasse pelo 
melhor possível!». «Eram grandes noitadas 
na Associação do Carnaval, onde muitos 
elementos das escolas também ajudavam. 
Foi giro!», afiança. 

Não consegue precisar o ano, mas acha 
que foi em 1995 o seu primeiro Carnaval, 
tanto a colaborar com a ACB como tam-
bém a desfilar pela escola de samba Ba-
tuque. «Nesse ano fui a tocar “xico xico”, 
no seguinte tamborim», explica Suzie Pe-
terson que, colaborou com a Associação 
durante cinco carnavais, tendo aos 31 anos                          

«Como eu era muito 
dinâmica e 
extrovertida, ele 
disse-me que havia 
um lugar para 
carnavalesco na 
Associação de 
Carnava...”

Recorte Jornal da Mealhada de 15 de fevereiro 1999



141

regressado a Lisboa, local a partir de onde ainda fez um Carnaval para o Batuque. «Ao 
longe não funcionou. Faltava aquela massa humana “da cola e do corta” que só produz 
efeito com as escolas e com o apoio dos seus elementos como ainda hoje acontece», diz.
«Miss Suzie» confessa que a passagem pelo Carnaval da Mealhada foi muito importante 
para a vida profissional que hoje exerce no meio artístico. «Lembro-me que quando co-
mecei a fazer Carnaval só via cetins. Gradualmente fui introduzindo outras coisas e mate-
riais mais ricos», acrescenta, enfatizando a saudade que sente: «Passei bons momentos na 
Mealhada. Tenho recordações incríveis!».

Mais recentemente, «Miss 
Suzie» voltou a colabo-
rar com o Carnaval da 
Mealhada. Em 2018 foi a 
responsável pelo Troféu 
Joham d’Oliveira do con-
curso de escolas de sam-
ba e, em 2020, construiu 
a mascote do Carnaval 
Luso-Brasileiro da Bairra-
da – Rei Momo – com a 
assistência de Secundino 
Lima, Victor Gonçalves, 
Sara Peterson e Cristian 
Reis.
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PAULO BURIAN

Há 15 anos, o artista plástico brasileiro Paulo Burian mudou a forma de construção dos 
carros alegóricos no Carnaval da Mealhada. Os veículos, megalonicos, apresentaram, no 
evento de 2007, autênticas obras de arte, tornando-se mais uma grande atração dos 
corsos carnavalescos. 
Paulo Burian, e o seu assistente Tiago Pereira, ambos naturais do interior de São Paulo, no 
Brasil, chegaram à Mealhada, em 2006, para promoverem um curso de flores artesanais. 
O então presidente da Junta de Freguesia da Mealhada, José Felgueiras, conhecedor dos 
trabalhos dos dois artistas mostrou-os a Álvaro Miranda, presidente da Associação do 
Carnaval da Bairrada de então. 

Da dica à contratação dos seus serviços foi um 
passo e em outubro de 2006 começaram a tra-
balhar nos sete carros alegóricos (seis das escolas 
de samba e um dos reis de Carnaval) que des-
filaram nos corsos do Carnaval do ano seguinte.
Para além dos carros, fizeram ainda os proje-
tos das fantasias para quatro escolas: Sócios da 
Mangueira, Juventude de Paquetá, Samba no Pé 
e Real Imperatriz, prestando assistência técnica e 
fazendo readequação do material, isto é, trata-
mento para que o material fosse reutilizado.
Cenógrafo, decorador, diretor artístico de even-
tos, artista plástico, produtor visual e maquilhador, 
Paulo Burian ainda fez a coreografia de mestre-
-sala e porta-bandeira da escola de samba Real 
Imperatriz.

Carro dos reis em 2009
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ESCOLAS DE 
SAMBA

“Manuel Rochinha” e Etianete Andrade (Batuque)



144

Juntos, tal como aconteceu na noite fria de dezembro de 1978, os fundadores dos Sócios 
da Mangueira - António Ferraz («Tó Ferraz»), Francisco Castanheira («Chico»), Sérgio Oliveira 
(«Sérginho»), José Lopes («Zezé») e António Oliveira («Smart») - recordam o momento em que 
falaram pela primeira vez na criação de uma escola de samba. «Estávamos, à volta de uma 
fogueira, feita em um latão, num baile na Estrada Amarela, na estreia do “Grupo Sem Nome” 
constituído por colegas nossos do liceu», começa por contar «Zezé», desvendando que ainda 
hoje existe a dúvida se a festa decorreu de 30 de novembro para 1 de dezembro ou de 7 para 
8 de dezembro: «Ambas as situações são vésperas de feriado, mas achamos que terá sido 
na noite de 7, por ser o dia do feriado de Nossa Senhora da Conceição. Estipulámos, passa-
dos três, quatro anos de participarmos no Carnaval, marcar essa data – 7 de dezembro de 
1978 - porque ser o dia do aniversário do “Nandinho”, um rapaz da Póvoa que tocou sempre 
connosco».
Mas voltando à noite fria, «e bem fria», de dezembro foi, e segundo os fundadores, «João 
“Macaca”», já falecido, quem lançou a ideia. «Os estudantes brasileiros deixaram de vir, após 
um problema, e o João achou que podíamos formar uma escola de samba. Éramos jovens e, 
claro, dissemos logo ali “vamos embora”», continuou José Lopes, acrescentando que «no dia 
seguinte, o João (“Macaca”) falou com o António Mannarino e o Miguel brasileiro, ambos a 
estudarem na Universidade de Coimbra, que vieram dar uma força à nossa ideia».

Para irem a desfile no Carnaval de 1979 era preciso por mãos à obra. «Começámos a ensaiar 
nas instalações dos Bombeiros, no terceiro andar do antigo edifício do quartel, que era junto à 
Câmara Municipal. Na verdade, ainda estivemos uns anitos na Torre Escola onde os bombeiros 
faziam os seus exercícios», acrescenta António Ferraz, explicando que «nos primeiros carna-
vais, a escola usava os instrumentos das majoretes dos Bombeiros». 
A escolha do nome também foi fácil. «Na altura do liceu chamávamo-nos uns aos outros de 
“sócio” e como o João tinha nascido no Brasil e a família de lá torcia pela Mangueira do Brasil, 
decidimos que seriamos “Sócios da Mangueira”», desvenda «Zezé».

E foi assim que cerca de uma dezena de pessoas, onde se incluíam quatro mulheres – Alda 
Lopes, Manuela Fernandes, Leonor Reis e Conceição Castela – desfilam, em fevereiro de 1979, 
com as cores da primeira escola de samba do Carnaval Luso-Brasileiro da Bairrada, os Sócios 
da Mangueira, a segunda mais antiga do país, só ultrapassada pela Bota no Rego de Sesim-
bra, que surge como «Vapores do Rego». «Íamos em cima de um carro, vestidos com t-shirts 
carimbadas a dizer Sócios da Mangueira e a tocar marchas, que começavam sempre com 
a “Cidade Maravilhosa”», contam os fundadores, recordando, contudo, que já na altura procu-
ravam saber mais musicalmente. «Eu e o João assistimos a muitos ensaios do Samba Lelê e 
alguns dos músicos chegaram a vir a casa dos pais do João, para lá tocarmos umas coisas».
«Em 1979 e 1980 fomos no Carnaval por “nossa conta”, mas nos três, quatro anos seguintes 
fomos a acompanhar o grupo dos “Velhos”. Chateámo-nos porque eles queriam que fosse-
mos sempre a tocar e nos parávamos para descansar um bocado», recorda António Ferraz, 
afirmando que, em 1989, dá-se a junção com as «Savanas», da Póvoa da Mealhada. 

SÓCIOS DA MANGUEIRA
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«Eramos 198 pessoas nesse ano e as costureiras da Associação não conseguiram fazer os 
fatos para o desfile de domingo, por isso, só desfilámos na terça-feira de Carnaval», contam, 
relembrando que «no domingo viemos com os bombons até à frente da Câmara e tocámos 
enquanto o cortejo passava». 

«Na terça, depois do desfile, não tirámos os fatos, como seria normal, e fomos a desfilar pela 
Póvoa», recordam, sublinhando que «os Sócios eram um grupo da Mealhada e terá sido nessa 
altura que se deu aquela coisa do “morro” e da ligação à Póvoa. Nesse desfile “improvisado” 
onde chegámos a ver uma ou outra pessoa a chorar à janela». «Até aqui erámos um grupo de 
homens que levavam as namoradas. Com a junção das Sabanas passa a ser mais fomentado 
o conceito de escola de samba, onde havia já divisão de alas e tudo isso», explica António 
Ferraz.
Legalizados como associação cultural, a 3 de abril de 1981, constituída por Francisco Casta-
nheira, António Ferraz, Hélder Xabregas e António Mannarino, a escola sempre se destacou 
no Carnaval pelos temas interventivos e de cariz social com que desfilava. «A última vez que 
fomos todos em cima do carro foi em 1992 com o tema da “lixeira”, a céu aberto, na “Cova de 
Areia”. No Inverno com o fumo e o nevoeiro, aquilo era horrível», explica Francisco Castanheira, 
recordando um ano em que o carro alegórico era uma gigante bola de futebol numa home-
nagem ao Mundial de Futebol nos Estados Unidos da América.

Inovação sempre foi pala-
vra de ordem e, por isso, 
em determinada altura a 
escola pede à Associação 
do Carnaval da Bairrada 
para disponibilizar a ver-
ba a que tinha direito no 
Carnaval e serem os pró-
prios a fazerem os seus 
fatos. «Nessa altura fomos 
criticados pelas restantes 
escolas, mas depois todas 
quiseram desta forma», 
afirma «Zezé», garantin-
do que depois «da guerra 
comprada, tivemos que a 
defender»: «Era mais con-
fortável chegar à Associação, tirar as medidas e no domingo ter o fato pendurado para vestir. 
Nós quisemos a independência e com isso trouxemos atrás muito trabalho. Os temas, os fatos 
e os carros começa tudo a ser feito por nós. Associativamente unimo-nos muito mais».
Também na música são os primeiros a introduzir originais. «Durante muitos anos usamos te-
mas do Brasil, modificando uma coisa ali e outra aqui. Mais tarde, o João “Macaca” e o “Quito” 
(Henrique Salvador) começaram a construir letras para melodias que já existiam e, desde 
2010, que as músicas – melodia e letra - são totalmente originais e produzidas pelo “Xandi-
nho”», descreve «Zezé».
Os fundadores destacam ainda o papel da escola, de 1979 até oitenta e tal, em que a coletivi-
dade garantiu sempre a animação dos Bailes e Galas do Carnaval. 
«Em 2000 desfilámos na Figueira da Foz, ano em que passamos a ter a sede na Póvoa da 
Mealhada, numa casa pequena a pagar renda. Aos poucos fomos ocupando um espaço nos 
“Tanques”, que era partilhado com o Rancho do São Romão, mas que, em determinada altura, 
acabámos por ocupar na totalidade», explica António Ferraz, referindo-se à sede que ardeu 
em agosto passado.

Sobre o seu papel no Carnaval, garantem que o evento se modificou com o surgimento da 
primeira escola de samba, numa altura em que nem Ovar, nem Estarreja tinham escolas de 
samba. «Será que não fomos os causadores por começarem a surgir outras escolas? Fomos!», 
enaltece «Zezé», garantindo que «o mais difícil foi a primeira escola surgir, sem se saber nada 
do que era uma escola de samba». 
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Edição de 2020
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ANO
1979 
1980 
1981 
1982 
1983
1984 
1985
1986
1987 
1988 
1989
1990
1991
1992 
1993
1994
1995 
1996 
1997
1998 
1999 

2000
2001 
2002 
2003 
2004
2005
2006
2007 
2008
2009
2010
2011
2012 
2013
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 

2020

ENREDOS
Nascimento do Sambista da Mangueira
Não há participação
Flamengão
A Palmeira Verde e Rosa
O Cão da Scania Vabis
O Abacaxi das cores
Na Selva de Fatinho
Fraque no Bar 
No tempo dos Vikings
A Guitarra do Samba
A Escola Verde Rosa - Savanas
Descobrimentos
Zé Povinho
Lixo
Leitão- Malandro Bairradino
Mundial da América
Benção para Macácú
Pirataria
A Romanização
Os Cinco Sentidos
No calor do Egipto
No calor de Buarcos - Egípcios
Anos da Cavalaria- João das Regras
A Disney
As Artes
25 Anos
Sítio Pica Pau Amarelo
A Magia
O País do Sol Nascente- Japão
Faroeste
Aquecimento Global
Mangueira no carnaval de Veneza
Sete Pecados capitais
O Mundo que o rei criou a Mangueira eternizou - Michael Jackson
O Sonho de Alice – Uma ideia Maravilhosamente Louca
Ay Arriba y Arriba I viva el México
Tudo o que vês é Luz
Bem-vindos ao Parque de Diversões dos Sócios da Mangueira
Per fummum - Há algo no ar
Criei Asas, Voei
Por tudo o que é mais Sagrado
Tradicional ou Realidade Virtual
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Pedro Castela tinha 14 anos, Pedro Cruz e Carlos João, 16, quando na noite de 3 de março de 
1987 (terça-feira de Carnaval) participavam em mais um jantar de final de Carnaval do grupo 
«Cleto», que se realizava sempre no restaurante Telheiro, na Mealhada. Eles eram os filhos de 
alguns dos participantes do «Cleto» e desfilavam neste grupo desde pequeninos.
«O “Pê-Cá” quis vir fumar um cigarro às escondidas dos pais e viemos os três à rua», começa 
por contar Pedro Cruz, em tom de confidencia, recuando umas décadas: «Na conversa revive-
mos o Carnaval desse ano, em que os Sócios da Mangueira já iam a tocar a alguns carnavais 
para o grupo da Póvoa e o Cleto ia com os gaiteiros. Surge então a questão: “Porque não 
fazemos um grupo igual ao dos Sócios da Mangueira?”».
Lançada a ideia, não houve tempo a perder: «A primeira reunião que tivemos foi logo no dia 
14 de março de 1987, um sábado, no apartamento do Carlos Pato, com a Ana Pato. A segunda 
foi em minha casa no dia 21 e a ter-
ceira na adega do Bananas, altura 
em que escolhemos o nome da es-
cola». É assim, sem hesitação, que 
Pedro Cruz descreve, pormenori-
zadamente, as primeiras reuniões 
dos elementos daquela que ainda 
hoje é a escola de samba Batuque.
«Esteve para ser Palmeiras», des-
venda Pedro Castela (Pê-Cá), ga-
rantindo que, nesse ano, em de-
zembro já tinham as alegorias 
feitas para participarem no Carna-
val de 1988. «As passagens de ano 
dos nossos pais eram sempre todos 
juntos e era nessa ocasião que o 
“Cleto” decidia os seus fatos. Nós, 
miúdos, chegámos lá e já leváva-
mos o projeto da nossa escola todo 
feito. 

BATUQUE
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Eram uns fatos pretos e cor de rosa, desenhados pela “Gina” e confecionados pela “dona Fer-
nanda”. Os elementos do Cleto gostaram tanto que quiseram fatos iguais e a partir daí nunca 
mais escolheram nenhum, passámos a ser sempre nós», contam os fundadores do Batuque, 
recordando que, no primeiro corso em que desfilaram, «as mulheres levavam vestidos de 
lantejoulas» e iamos todos em cima de um trator, com quatro palmeiras, a cantar «Mamãe eu 
quero» e a «Cabeleireira do Zezé».
E eles eram Elisa Andrade, Paula Graça, Sandra Castela, Carla Carvalheira, Carlos Graça, Carlos 
Vaz, Ercílio Vaz, Jorge Pereira (Jó), Jorge Costa, Pedro Castela (Pê-Cá), Rui (de Souselas), Miguel 
Coleta, Carlos Castela (Calinas), Rogério Andrade e Pedro Cruz.

Meses antes do Carnaval de 1988, os três elementos contam que chegaram à Associação 
informando da intenção de participarem no Carnaval e pedindo instrumentos para tocarem. 
«Sugeriram-nos uns bombons e umas tarolas, mas dissemos logo que não. Nós queríamos ir 
iguais aos Sócios da Mangueira!», recorda «Pê-Cá», explicando que «a direção do Carnaval 
não queria gastar dinheiro, mas nós defendemos a igualdade até ao fim». «Fizemos um pé 
de vento tão grande que lá nos mandaram vir os instrumentos do Brasil», conta, recordando 
«“a espera” que fizeram à encomenda, em casa do senhor Peres, depois de saberem que ia 
chegar em “tal dia”».

Já com os instrumentos em território 
bairradino, os fundadores do Batuque 
enaltecem a ajuda que tiveram dos Só-
cios da Mangueira que, nessa altura, já 
desfilavam há quase uma década no 
Carnaval da Mealhada. «Hoje fala-se 
em guerras, mas quem nos ensinou a 
tocar foram pessoas como o “Zezé”, o 
“Quito” e o João Fernando (“Macaca”). 
Estiveram muitas horas connosco a en-
sinarem-nos e isso é muito engraçado 
de recordar», continuam sobre uma 
«união», que levou, em terminado mo-

mento, à formação de uma banda, com elementos das duas escolas, designada de banda do 
«Zé Carioca», onde estavam o «Zezé», o «Macaca», o «Quito», o «Tozé Macaca», o «Pê-Cá», o 
«Bananas» e o «Ercílio». «Durou dois ou três anos, mas chegámos a ir tocar a muito sítios», refe-
riu «Pê-Cá», enfatizando que «o Batuque deve muitos aos Sócios por existir. Em primeiro lugar 
porque os quisemos imitar; em segundo porque as três pessoas que já referi nos ajudaram 
profundamente. Nós eramos garotos e tínhamos que de mostrar à Associação e aos nossos 
pais que conseguíamos».
«Aprendi tão bem a tocar repique que ainda hoje só o sei fazer com a esquerda, exatamente 
como o Quito me ensinou, porque ele é canhoto», afirma, entre risos, Pedro Cruz.

Nos primeiros anos, o Batuque foi com o 
grupo Cleto, ao qual também já se tinha 
juntado o grupo de Sernadelo. Em 1993, 
extingue-se o Cleto e fica só o Batuque. 
«O nosso primeiro casal de mestre sala 
e porta bandeira foi o Manuel Rochinha 
e a Etianete Andrade», diz Pedro Cruz, 
garantindo, que «o Batuque é a escola 
que há mais anos ininterruptos desfila 
no Carnaval da Mealhada», uma vez 
que os Sócios da Mangueira desfilaram 
na Figueira da Foz no ano 2000.
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ANO
1988 
1989
1990
1991
1992 
1993
1994
1995 
1996 
1997
1998 
1999 

2000
2001 
2002 
2003 
2004
2005
2006
2007 
2008
2009
2010
2011
2012 
2013
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 

2020

ENREDOS
Enredo desconhecido               
Enredo desconhecido   
Enredo desconhecido              
Enredo desconhecido             
Enredo desconhecido             
Enredo desconhecido             
Enredo desconhecido             
“Aztecas” (Pirâmide histórica da América Central)
“Noite da Corte”  
“Os Oceanos”  
“Espaço”   
“Máquinas de fim e início de milénio”
“500 anos da Descoberta do Brasil”
“Ali Bábá e os Quarenta Ladrões”
“Lembrar a Paz Universal” (evocação da Paz)
“Moulin Rouge”  
“Brasil”   
“Quatro Estações”  
“Reciclagem” (O planeta tem de ter tempo para respirar)
“Bem-vindo ao maravilhoso mundo da 7ª arte”
“Os 30 anos do Carnaval Luso Brasileiro da Bairrada”
“Tauromaquia – A Arte Ibérica”
“Amor”   
“Pirataria Batuqueira no mar do Caribe”
“Viagem Batuqueira pelos caminhos de Portugal”
“Batuque na Idade Média” 
“Tens medo de quê?!?” 
“Batuque: Bate no tambor, samba p´ra saudar África”
“E não viveram felizes para sempre...”
“Herman: o pai do humor português”
“Não deixe o samba morrer” (História do samba)
“Arábia, um hárem de histórias”
“Fiz as malas e viajei” (Volta ao mundo) 
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Arménia Carlos e Miguel Felgueiras recordam o surgimento do Cacique. «Nós eramos a 
geração dos anos 70 e pouco, mais novos que os elementos das escolas existentes - Só-
cios da Mangueira e Batuque – e muitos de nós desfivalam no grupo “Pierrots”», explica 
Miguel Felgueiras, recordando alguns dos participantes: Vitorino Carlos, Rui Silva («Gel»), 
David Sousa, Constantino Ferreira, Luís Oliveira («Licas»), Pedro Teixeira, José Couto, João 
Breda, Paulo Rodrigues, Carla Baptista, Luís Moreira…
«Numa dita noite, na garagem do prédio do César Carvalheira, na Visconde Valdoeiro, 
estávamos a conversar e ele, na altura dirigente da ACB, mostrou interesse em que apare-
cessem mais escolas e perguntou o que precisávamos para isso», conta Miguel Felgueiras, 
garantindo que «ele falou com alguém do Brasil e a encomenda, com os instrumentos, veio 
exatamente com tudo o que lhe tínhamos pedido». 

 O Cacique desfila no Carnaval 
Luso Brasileiro da Bairrada durante 
duas edições (tudo indica que 1993 
e 1994), fundindo-se depois disso 
ao Batuque. «Tivemos ensaios com 
o “Zezé Catata”, o “To Zé” e o “Jó”», 
recorda Miguel Felgueiras, referin-
do que era um grupo «com cerca 
de 40 a 50 pessoas, onde só falta-
va a ala das baianas».
«Desfilámos apenas dois anos, mas 
logo no segundo já levámos porta-
-bandeira, a Maria João, e o meu 
pai, António Carlos (mais conheci-

do por António “Gordo”) foi o mestre-sala», afirma Arménia Carlos, que se recorda de ir a 
cantar com a foliã Cláudia Alves.

«O percurso do Cacique não foi grande pois houve logo uma junção ao Batuque. Nós 
vestíamo-nos na “Casa Azul”, na Visconde Valdoeiro, e o Batuque logo ali ao lado. Como 
éramos todos amigos, às tantas já estava tudo misturado», explica Arménia Carlos, acres-
centando que o grupo falou com Elisa Coleta, sua mãe, e Leonor Gradim, mentoras do 
«Grupo da Rua de Cima» e dos «Pierrots» (grupos que dão origem ao «Cacique»), que acei-
taram o repto de ser feita uma agregação com o Batuque.

CACIQUE
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«A verdade é que nós nos queríamos mesmo juntar, tanto de um lado como do outro», 
afiança Miguel Felgueiras, relembrando «os primeiros ensaios na sede da Junta de Fregue-
sia com o grande mestre Xando». «E é assim, de repente, que entram cinquenta pessoas 
no Batuque….», diz, concluindo, em jeito de brincadeira, que «o Cacique fez um “take over” 
aos Pierrots e o Batuque um “take over” ao Cacique».

Primeira participação do Cacique no Carnaval

Segunda participação do Cacique no Carnaval
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No verão de 1991, à beira do rio Mondego, no decorrer de um acampamento de Escutei-
ros, em Penacova, intitulado «H2O Fonte da Vida», «a malta de Casal Comba, enquanto 
esperava para almoçar, começou a bater com os pratos e com os copos, aquelas músicas 
conhecidas, tipo “a cabeleireira do Zezé”», começa por explicar Armando Oliveira, que, 
acrescenta que, nessa altura, chegou a Casal Comba e perguntou ao Tony Melado, que já 
tinha tido participações em algumas edições do Carnaval da Mealhada, o que achava se 
formassem, na freguesia, uma escola de samba.
«O primeiro passo foi o de reunir com a direção da Associação do Carnaval de então, 
presidida por César Carvalheira, que aceitou com naturalidade a formação de uma nova 
escola e ainda nos disse que arranjava os instrumentos», continuou Armando Oliveira, 
explicando que a reunião só aconteceu em dezembro, «numa altura em que o “senhor 
Lobo” já estava a fazer os carros para as outras escolas e, portanto, na prática podíamos 
formar escola e desfilar, mas já não havia forma de nos ajudarem».
Um pormenor que em nada prejudicou os trabalhos. «Relativamente aos fatos, fomos 
buscar os do Batuque de há dois anos para transformar e a Associação pagou às costu-
reiras que contratámos. Em relação aos carros, fomos para Sernadelo, ver como o “senhor 
Lobo” fazia, trouxemos folhas de prata que ele nos ensinou a colar e fizemos o nosso car-
ro em Casal Comba. Como não tínhamos 
estrado para o veículo, pegamos num tra-
tor, arranjamos um rodado e fizemos um 
estrado em madeira», conta Tony Melado, 
que recorda o facto «de terem ido treinar 
e trabalhar nos carros das outras escolas, 
para aprendermos e fazermos o nosso».

«Depois houve muita gente aqui da terra 
que nos ajudou. A escola era uma novida-
de e todos se uniram para ajudar e par-
ticipar», sublinha Armando Oliveira, garan-
tindo que «os instrumentos foram cedidos 
pela Associação do Carnaval da Bairrada, 
tendo sido o pessoal do Batuque – “Pilas”, 
“Gel”, “Bananas”, “Vitorino”, entre outros – 
a darem uma ajuda nos ensaios». «Ensaiá-
vamos na garagem do David Carvalho, na 
Rua do Outeiro, que era emigrante e tinha 
a casa livre. Já o carro foi feito na Rua do 
Passal no alpendre do senhor Manuel Car-
doso (antigo presidente da Junta de Casal 
Comba», recordam os fundadores.

REAL IMPERATRIZ
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Primeiro desfile da escola

E assim, com cerca de 60, 70 elementos, a «Turma do Rambuque» participa no Carnaval 
de 1992 pela primeira vez com o enredo «A Cabana do Rambuque». «O nome “Rambuque” 
surge no tal de acampamento de escuteiros, em que nos chamavam isto por andarmos 
sempre a bater nos pratos, mas nem eu, nem o Tony gostávamos deste nome», confes-
sa Armando Oliveira, acrescentando que a sua escola preferida do Brasil é a Imperatriz 
Leolpomdinense que, nessa altura, «estava a ganhar muitos títulos». «A Leolpomdinense é 
da periferia do Rio de Janeiro, onde há muita pobreza, mas mesmo com menos recursos 
ganham campeonatos, porque era organizada e sabia gerir bem as coisas. Tinham garra 
e mística, mesmo sendo mais pobres do que os outros», acrescenta Armando Oliveira, 
adiantando que «o Tony queria conectar a escola com Casal Comba e colocamos Real por 
causa do “Casal Comba Real Clube”».
«O logótipo RI foi desenhado pela Suzie (Peterson) e o roxo foi escolhido por ser a cor do 
vinho», enfatiza.

«As escolas dependiam da Associação do Carnaval para tudo – fatos, carros, etc. – e não 
recebiam nenhum dinheiro. Determinada altura, os Sócios da Mangueira apresentaram 
um projeto à Associação do Carnaval e, por um voto, foi aprovada a cedência da verba 
para que a escola fizesse todo o seu trabalho. Anos mais tarde resolveram estabelecer 
essa política para todas as escolas», explica Armando Oliveira, garantindo que isso fez 
com que a escola decidisse constituir-se como associação, tendo sido registada a 7 de 
julho de 2003 com a denominação de Grupo Recreativo Escola de Samba Real Imperatriz 
«depois de muito trabalho e persistência do Carlos Pedro Paredes».
Tony Melado foi o primeiro presidente da direção, sendo o sócio n.º 1 da escola; Armando 
Oliveira o sócio n.º 2 e Carlos Pedro Paredes o n.º 3, tendo este último «sido o responsável 
pelo registo da escola e feito todo esse trabalho de papelada, assim como foi o mentor 
dos primeiros enredos», enalteceram os fundadores.

«Neste momento, temos participantes vindos de todo o lado, Mealhada, Sangalhos, Mira, 
Coimbra, etc., mas o nosso grande problema sempre foi o da sede», enfatiza Fátima Lo-
pes, atual presidente da direção, ligada à escola desde a sua fundação, garantindo que 
«já estiveram em mais de dez locais diferentes». «Os melhores períodos da escola, como 
está a ser o atual, bate sempre certo com as alturas em que temos um local permanente 
que chamamos de sede e em que as pessoas se identificam e sabem onde ir», refuta 
Fátima Lopes, recordando «outros anos» em que «chegaram a ser agredidos» e a terem 
«dois policias à porta no final dos ensaios». «Muita gente, principalmente, os mais velhos, 
defendem a ideia de que nós existimos para “ir fazer festa para a Mealhada”», lamenta a 
atual dirigente.
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Edição de 2020



157

ANO
1992 
1993
1994
1995 
1996 
1997
1998 
1999 

2000
2001 
2002 
2003 
2004
2005
2006
2007 
2008
2009
2010
2011
2012 
2013
2014 
2015 
2016 
2017 
2018

 
2019 

2020

ESCOLA
Turma do Rambuque
Turma do Rambuque
Turma do Rambuque
Turma do Rambuque
Turma do Rambuque
Não Participaram 
Real Imperatriz
Real Imperatriz
Real Imperatriz
Real Imperatriz
Não Participaram
Real Imperatriz
Real Imperatriz
Real Imperatriz
Real Imperatriz
Real Imperatriz 
Real Imperatriz
Real Imperatriz
Real Imperatriz
Real Imperatriz
Não Participaram     
Não Participaram
Turma do Rambuque
Real Imperatriz
Real Imperatriz
Real Imperatriz
Real Imperatriz

Real Imperatriz
Real Imperatriz

ENREDOS
Cabana da Turma do Rambuque 
Fruta Baiana 
Borboleta 
O Vinho e a Vinha 
O Turismo 
Não Participaram  
Camões, Os Lusíadas e Os Descobrimentos 
A Indústria e a Ecologia no final do Milénio 
A Arte nas suas diversas formas 
Os Mistérios da Noite 
Não Participaram  
A Pirataria nas suas diversas formas 
Transformar a Terra num Paraíso 
Pega ladrão, onde está a Justiça 
O Império Islâmico 
Água é vida que alimenta a raiz fortalecendo os 15 anos da RI
30 Anos do Carnaval da Bairrada 
As Energias Alternativas (Desfile em Poiares) 
O Mundo Mágico da Disney 
200 Anos de História desfilam no nosso Carnaval 
Não Participaram     
Não Participaram      
Turma do Rambuque    
D’Artagnan e os Três Mosqueteiros 
Carmen Miranda a Sambar, Real Imperatriz vem mostrar…
A Real Imperatriz é uma Força da Natureza 
O Princípio do Fim…do Caos inicial ao esplendor imperial… 
Onde o mito de transforma em Real! 
Imperatriz - Um Espetáculo de Amor 
Imperatriz à Descoberta do Mundo 
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O início da escola de samba Juventude de Paquetá coincide com o fim do grupo «Os 
Velhos», em que muitos dos seus elementos – como “Pechorras” e Fernando Raposo – 
quiseram continuar a participar, bem como «algum pessoal» que andava no Hóquei Clube 
da Mealhada. «Eu, Nuno Semedo, “Jó”, Carlos “Preto” Santos, António Marrinhas e “Zezi-
nho”; com alguma malta do café “Pepino”, como por exemplo o “Calheca”, começámos 
a juntar-nos e a dar forma à ideia de uma escola de samba», começa por explicar Paulo 
Ferreira, primeiro presidente da direção da escola.
Os ensaios iniciais aconteciam no Pavilhão Municipal da Mealhada, depois dos treinos de 
hóquei. «O nome surge porque o primeiro samba enredo que levamos a desfile falava 
na Ilha do Paquetá», explica Paulo Ferreira, desvendando que a «brincadeira» do início de 
uma escola começou no verão de 1992, tendo ido a desfile pela primeira vez em 1993, com 
o enredo dos Unidos da Tijuca, do Brasil, do ano anterior: «A chegada dos portugueses à 
ilha de Paquetá». 
«De samba ninguém percebia nada, tirando o “Jó” que era mestre de bateria», continua, 
interpelado por Carlos Ferreira que recorda que, em 1993, os «puxadores» da Juventude de 
Paquetá foram Rui Alves e Eliana Pereira. «É no balanço desse mar (amor, eu vou) / Vou 
navegar (bis) / Vou na proa, vou na boa / Pra ilha de Paquetá», dizia a letra da música de 
Paulinho Mocidade, Unidos Da Tijuca.

A partir daí, os temas foram sendo sempre de in-
tervenção e de «voz» às causas contemporâneas. 
Em 1994, por exemplo, «As Flores» foram um apelo 
à preservação da Natureza; no ano seguinte, com 
o «Mar» deram destaque à preservação das espé-
cies marinhas; já em 1996 «A luta de Chico Mendes 
na Amazónia» virou-se para a defesa dos direitos 
humanos.

«Fomos a primeira escola a ter sede social. Já não 
me recordo de como isso aconteceu, mas ficámos 
com o lado esquerdo do antigo quartel dos bom-
beiros», continua Paulo Ferreira, explicando que no 
espaço foi montado «um “chamariz” muito giro, uma 
mesa de pingue-pongue, um local por onde passa-
vam sempre muitas pessoas». «Apareceram por lá 
uns fenómenos do samba que ainda hoje resistem, 
como é o caso do Sandro Alves, Dino Rodrigues, 
Eurico Batista,…», sublinha, garantindo que ao início 
eram poucos, mas durante o percurso da escola 
«chegámos a desfilar com 120 pessoas». 

JUVENTUDE DE PAQUETÁ

Rui Alves e Eliana Pereira
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Nuno Semedo recorda que, nesse período inicial, nunca 
chegaram a registar a escola como associação. «Criámos 
estatutos, mas isso aconteceu na fase em que estávamos 
na faculdade e os exames e frequências eram sempre na 
altura do Carnaval. Houve um natural afastamento nesse 
período», acrescenta Paulo Ferreira.

O Grupo Recreativo Escola de Samba Juventude de Pa-
quetá desfila no Carnaval Luso-Brasileiro da Bairrada e 
no Festival de Samba de 2009, fazendo um interregno em 
2010, no mandato presidido por Fátima Silva, em que a 
escola, em carta enviada à ACB e à Câmara da Mealhada 
justifica ter em mãos um conjunto de atividades nas áreas 
dos desportos de aventuras, encontros de jovens e apre-
sentação de espetáculos. No documento, fica a promessa 
do regresso em 2011, mas a partir desse ano não há regis-
to de mais nenhuma participação da escola em qualquer 
evento relacionado com o Carnaval da Mealhada.

António Marrinhas, Nuno Semedo (à frente). 
Atrás, Carlos Ferreira

ANO
1993
1994
1995 
1996 
1997
1998 
1999 

2000
2001 
2002 
2003 
2004
2005
2006
2007 
2008

2009

ENREDOS
A chegada dos portugueses à ilha de Paquetá
As Flores
O Mar
A Amazónia
Magia Negra
Gula
Macau
Bonecos gauleses Asterix e Obélia
Volta ao mundo e as danças principais do mundo
O Criador, a Criação e a Criatura
O Circo
Mitologia Greco-Romana
Formula 1, onde a pressa é inimiga da perfeição
Rock & Roll. O sonho ainda não acabou
Brasil… Três raças num só coração
Não somos iguais, somos diferentes – 15 anos a desfilar, 
nos 30 anos do Carnaval
As sete maravilhas do mundo moderno
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A primeira escola de samba a surgir fora do concelho da Mealhada foi o Grémio Recreati-
vo Escola de Samba Amigos da Tijuca, com sede em Enxofães, no concelho de Cantanhe-
de. «O Tiago fazia parte dos Sócios, a Rita do Paquetá e numa noite entre amigos surgiu 
a ideia de formamos uma escola», explica Hugo Idalécio que, na altura, com Rita Santiago 
e os irmãos Pedro e Tiago Mamede reuniram, na Esplanada no Jardim Municipal da Me-
alhada, com Álvaro Miranda, presidente da Associação do Carnaval da Bairrada. Corria o 
ano de 2004 e a escola recém-formada fez o seu primeiro apontamento no Carnaval da 
Mealhada, em setembro, aquando do Festival de Samba.
A Associação Cultural e Recreativa de Enxofães foi a primeira «casa» oficial da escola. 
«Nos dois primeiros anos a associação estava com uma comissão administrativa e não 
tinha atividade, permitindo que pudéssemos ser nós a utilizar todo o espaço. Quando 
passaram a ter nova direção, as atividades começaram a ser mais regulares e tivemos 
que arranjar outro local, mesmo que ainda hoje usemos aquele espaço para os ensaios», 
diz Hugo Idalécio, garantindo que, até há quatro anos, os fatos eram feitos numa casa, no 
centro de Enxofães, de um familiar de um dos fundadores da escola.

 O primeiro desfile de Carnaval aconte-
ce em 2005, com cerca de oito deze-
nas de elementos. «Dez por cento da 
escola percebia alguma coisa de Car-
naval, o restante não fazia ideia do que 
isto era. Ali ninguém sabia o que era um 
fio de lantejoula ou como isto ou aquilo 
se colava. Foi muito difícil!», confessou 
Rita Santiago. 
Os fundadores– Hugo, Rita e Pedro 
– enfatizam que «sem o apoio da As-
sociação e do Álvaro nunca tinham 
conseguido». «Deram-nos uma linha de 

crédito para conseguirmos fazer face às despesas», afiançam, enaltecendo também o 
papel das escolas de samba já existentes. «Ensaiámos numa sede que a Real Imperatriz 
utilizava, num edifício das Caves Messias, à entrada de Casal Comba. Dos Sócios da Man-
gueira, o João “Macaca” ajudou com as passistas e o Eurico e o Quito na bateria», referem.

AMIGOS DA TIJUCA

Bateria em 2005
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Com a presença da escola, a localidade de Enxofães «despertou» para o Carnaval. «Não 
tenho dúvidas nenhumas que trouxemos vida a uma aldeia que estava completamente 
morta. A associação da terra estava “parada”, logo o salão não tinha atividade. Nós volta-
mos a trazer vida e animação», continua Hugo Idalécio, interpelado por Rita Santiago que 
recorda «a participação da escola com uma tasquinha na Expofacic, em 2005, que levou 
a uma grande mobilização pessoas de Enxofães. «Levavam-nos tudo, batatas, alfaces, 
faziam negalhos…», recorda.

Atualmente, e para além dos ensaios no salão da Associação Cultural e Recreativa de 
Enxofães, a escola usufrui de um espaço na antiga escola da freguesia, que é proprieda-
de da Junta, garantindo Hugo Idalécio «ser uma das maiores associações do concelho de 
Cantanhede em número de sócios». 
«A nossa localização traz-nos alguns problemas a nível financeiro. Enquanto associação 
cultural, não recebemos o subsídio anual que a Câmara da Mealhada disponibiliza a todas 
as associações, porque a nossa sede é em outro município; já para Cantanhede somos a 
associação que desfila na Mealhada», lamenta Hugo Idalécio, que apesar de tudo não é 
favorável a uma possível deslocalização da escola: «Teria que ser uma decisão muito bem 
avaliada ao nível de prós e contras, mas considero que seria descaracterizá-la».

A evolução da escola ao longo dos anos é motivo de orgulho para os fundadores. «Foi 
sempre aparecendo gente com vontade e inspiração. A escola tem tudo para continuar a 
evoluir pois a matéria-prima está em crescimento», elogia Pedro Mamede, que considera 
que «o concurso de escolas de samba veio ajudar muito a qualidade e o primor técnico 
das mesmas. Desconhecíamos todos muita coisa…». «O concurso foi muito importante 
para a evolução da nossa escola e a evolução da nossa escola fez evoluir também as 
outras escolas», remata Hugo Idalécio.

Comissão de Frente em 2018
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Edição de 2020
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ANO
2005
2006
2007

 
2008
2009

2010
2011
2012 
2013

2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 

2020

ENREDOS
O espaço e os astros (samba enredo adaptado GRES Mocidade Independente Padre Miguel, 1998)

Samba, sabor a chocolate (samba enredo adaptado GRES Caprichosos de Pilares, 1996)

Educação no trânsito: pega carona com a Tijuca, em segurança 
(samba enredo adaptado GRES Imperatriz Leopoldinense, 2005)

30 anos do carnaval da Mealhada, 3 da Tijuca (samba enredo adaptado GRES Unidos da Tijuca, 2006)

Há 40 anos uma pegada na Lua: um pequeno passo para o homem, 
um grande passo para a humanidade (samba enredo adaptado GRES Unidos da Tijuca, 2008)

Um olhar mágico sobre a Índia (samba enredo adaptado GRES Estação Primeira de Mangueira, 2009)

Do casino para a avenida (samba enredo adaptado GRES Académicos do Grande Rio, 2010)

É surpresa! (samba enredo adaptado GRES Unidos da Tijuca, 2010)

E por falar em saudade... Ainda te lembras? A Tijuca conta como foi! 
(samba enredo adaptado GRES Unidos da Tijuca, 2012)

Rio Com Rio (samba enredo adaptado GRES Estação Primeira de Mangueira, 2010)

Quando eu for grande quero ser: o mundo é teu, descobre-o tu (samba enredo original)

Yes We Can: América quero ser como tu (samba enredo original)

De onde vim, para onde vou (samba enredo original)

Hasta la victoria siempre: a viagem começa aqui (samba enredo original)

Estranhamente Tijuca, a essência de ser diferente (samba enredo original)

Nove e Zero: a Tijuca não esteve, mas vai lá estar (samba enredo original)
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O Grupo Recreativo Escola de Samba «Samba 
no Pé», de Sepins, estreia-se no Carnaval Luso-
-Brasileiro da Bairrada em 2006, mas aparece 
em público, pela primeira vez, em setembro de 
2005, aquando do Festival de Samba.
A par com a escola «Amigos da Tijuca», tam-
bém recém-formada nessa altura, era a segun-
da agremiação existente no concelho de Canta-
nhede que desfilava no Carnaval da Mealhada.
Sheilla Ferreira, a primeira presidente da dire-
ção do GRES «Samba no Pé», descreve que a 
escola surge através de um grupo de jovens de 
Sepins, muito pela tradição existente na locali-
dade de se formarem grupos para desfilarem no Carnaval da Mealhada.
Bruno Pessoa, Filipe Figueiredo, Joaquim Cipriano e Bruno Vigário são nomes dos quais 
Sheilla Ferreira, que atualmente reside na Suíça, se recorda nos inícios da fundação da 
escola. Para além disso, sublinha que «a Rita (Santiago) e o Tiago (Mamede), da “Tijuca” 
ajudaram muito quando a escola surgiu».

Em 2006, apresentam-se nos corsos, com meia 
centena de elementos e o enredo «O enigma 
do Faraó». A escola cresce e, no ano seguin-
te, desfilam pelo «Samba no Pé» mais de uma 
centena de elementos distribuídos por seis alas 
e um carro alegórico. 
A escola, oriunda de Sepins, desfila no Carna-
val da Mealhada até ao ano de 2012, altura em 
que os elementos se integram em outras agre-
miações, nomeadamente, na escola vizinha 
«Amigos da Tijuca», de Enxofães, não havendo 
registo do grupo a partir de 2013, ano em que 
já não desfila.

SAMBA NO PÉ

Jornal da Mealhada de 7 fevereiro 2007

Ano de 2010

ANO
2006
2007
2008

2009
2010
2011
2012

ENREDOS
O enigma do Faraó 
A Flora
Trinta anos do Carnaval Luso-Brasileiro da Bairrada 
(Repto da Associação de Carnaval da Bairrada)

Comunicação Global
Clássicos da Disney
O mundo das danças
Bens essenciais à vida
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ENREDOS
O enigma do Faraó 
A Flora
Trinta anos do Carnaval Luso-Brasileiro da Bairrada 
(Repto da Associação de Carnaval da Bairrada)

Comunicação Global
Clássicos da Disney
O mundo das danças
Bens essenciais à vida Exposição itinerante dos 50 anos do Carnaval 

que percorreu as freguesias do concelho da Mealhada
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Eden Ricco em desfile 
pelos Sócios da 
Mangueira

 Paula Gradim em 
desfile pelo 

Batuque
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Leonardo Vieira e Luciana Abreu, reis do Carnaval da Mealhada em 2020 
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Real Imperatriz em 2019
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CONCURSO DE 
ESCOLAS DE SAMBA

«O concurso de escolas de samba do Carnaval da Mealhada não teria sido possível sem o 
empenho de Bruno Peres, para quem não há impossíveis e que deu um contributo funda-
mental na documentação necessária para o concurso e sua estruturação (…) Uma palavra 
de agradecimento é também devida a José Miguel Felgueiras e a Juvenal Martins que, 
juntamente com o diretor do Jornal da Mealhada (Nuno Castela Canilho), constituíram a 
comissão técnica (…)».   (1 de março de 2006, Jornal da Mealhada)
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O concurso nasce de forma embrionária, em 2005, com o Jornal da Mealhada a fazer uma 
análise crítica, detalhada, dos desfiles das cinco escolas de samba, sob a forma de artigo de 
opinião.

Com o apoio das escolas de samba, em 2006, surge a primeira edição do concurso – com 
Bruno Peres e Nuno Canilho foram os mentores de todo o caminho que o projeto seguiu nos 
anos seguintes -, que contou com mais de duas dezenas de jurados de diversas áreas profis-
sionais, nomeadamente, Ana Filipa Varela, Carlos Mamede Inácio, Justino Melo, António Jorge 
Simões, Rui Silva, Carlos Lacerda, Paulo Júlio Costa, José Santos Rosa, Corália Canas, Filipe 
Marques, Filomena Pinheiro, João Pires, José Augusto Oliveira, Isabel Castela, Mário Bruno 
Gaspar, Mónica Lopes, Nuno Pinto e Silva, Nuno Salgado, Nuno Simões, Paula Felgueiras e 
Tiago Ângelo.

O concurso nascia a par com uma comissão técnica e com os elementos do júri a regerem-se 
por um regulamento e um manual de jurado, para a avaliação dos dez quesitos: Bateria, Sam-
ba-enredo, Harmonia, Evolução, Enredo, Conjunto, Alegorias e Adereços, Fantasias, Comissão 
de Frente e Mestre-sala e Porta-bandeira.
O caminho nem sempre foi fácil e logo, em 2007, após o período festivo, aparecem as primei-
ras dúvidas sobre a sua continuidade. «O concurso está experimentado e resulta. 
É importante, promove a qualidade e traz benefícios para todos. Está na hora de o devolver 
às escolas e à Associação de Carnaval. Não é possível fazê-lo à revelia das escolas de samba, 
ou seja, neste momento, a continuidade deste projecto está exclusivamente nas mãos das 
escolas de samba. Se quiserem, para o ano há concurso, se não quiserem não há!», referiu 
Nuno Castela Canilho, na altura diretor do Jornal da Mealhada, título que fez eco da entrega 
de prémios desse ano na edição de 28 de fevereiro de 2007.

Em 2008 há efetivamente uma interrupção, retomando no ano seguinte, ininterruptamente, 
pelas «mãos» do Jornal da Mealhada até 2015. Em 2013, a organização do concurso assumiu 
que este trouxe «uma mudança na atitude dos dirigentes de algumas escolas, em termos de 
planificação de trabalho, ensaios e atitudes no desfile, o que justificava plenamente a prosse-
cução deste trajeto de avaliação», lê-se na revista «Abre-Alas» desse ano. Em 2014, o Jornal da 
Mealhada organiza o concurso, mas a Associação do Carnaval da Bairrada também presta 
uma avaliação, tendo o Batuque sido o vencedor pelo JM e os Sócios da Mangueira pela ACB.

Em 2016, o quinzenário decide não avançar com a avaliação, justificando 
a decisão numa nota de redação, intitulada «O JM não é arma de Arre-
messo» e publicada na edição de 3 de fevereiro. «A ignorância, a calúnia, 
a falta de autocritica e acima de tudo a presunção que resulta do des-
conhecimento, levaram algumas escolas de samba a atacar o Carnaval 
da Mealhada usando como arma de arremesso o Jornal da Mealhada 
e o seu concurso. Dizendo mentiras e barbaridades nas redes sociais, 
fazendo afirmações e tirando ilações mesquinhas e arrogantes, falsas e 
caluniosas, que visam, única e exclusivamente, esconder a sua falta de 
ambição (…)».

De 2017 a 2020, a avaliação regressa, mas agora numa coorganização das quatro escolas de 
samba participantes no Carnaval Luso-Brasileiro da Bairrada e da Associação do Carnaval da 
Bairrada, passando a designar-se Troféu Joham d’Oliveira, numa homenagem a João de Oli-
veira, um dos fundadores da primeira escola de samba da Mealhada (Sócios da Mangueira), 
falecido a 2 de dezembro de 2016. «Uma homenagem a quem nos deixou cedo demais, mas 
que mesmo assim dedicou mais de trinta anos ao Carnaval Luso-Brasileiro da Bairrada», lê-se 
na revista «Era uma vez Carnaval…» publicada pela ACB, em 2017.

CONCURSO DE ESCOLAS DE SAMBA
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CONCURSO
2006

(Avaliação Jornal da Mealhada)
2007

(Avaliação Jornal da Mealhada)
2008

2009
(Avaliação Jornal da Mealhada)

2010
(Avaliação Jornal da Mealhada)

2011
(Avaliação Jornal da Mealhada)

2012
(Avaliação Jornal da Mealhada)

2013
(Avaliação Jornal da Mealhada)

2014
(Duas avaliações: Jornal da Mealhada e 

Associação do Carnaval da Bairrada)

2015
(Avaliação Jornal da Mealhada)

2016

2017
Troféu “Joham d’Oliveira”

(Avaliação escolas de samba e ACB)
2018

Troféu “Joham d’Oliveira”
(Avaliação escolas de samba e ACB)

2019
Troféu “Joham d’Oliveira”

(Avaliação escolas de samba e ACB)
2020

Troféu “Joham d’Oliveira”
(Avaliação escolas de samba e ACB)

VENCEDORES
Sócios da Mangueira

Sócios da Mangueira

Não houve avaliação, por falta de consenso 
entre Jornal da Mealhada, Associação do 
Carnaval da Bairrada e escolas de samba

Batuque

Sócios da Mangueira

Sócios da Mangueira

Sócios da Mangueira

Batuque

Batuque vence a do JM
Sócios da Mangueira a da ACB

Batuque

Jornal da Mealhada não organiza o concurso 
por se sentir “atacado”, de forma caluniosa, 

por algumas escolas de samba

Sócios da Mangueira

Sócios da Mangueira

Sócios da Mangueira

Sócios da Mangueira

A partir de 2017, Joham d’Oliveira dá nome 
à avaliação das escolas de samba
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CARNAVAL DA 
CRIANÇA

Uma das preocupações de Luís Marques, como de outros membros da comissão, era a 
participação de crianças no cortejo de Carnaval. Logo no primeiro ano, em 1971, participou 
no cortejo um grupo de crianças da escola primária (terceira e quarta classes) e do ciclo 
preparatório da Mealhada. No ano seguinte participou um grupo, mas só de crianças da 
escola primária. Nos anos seguintes, já sem qualquer grupo infantil a desfilar, houve sem-
pre em cada cortejo, um carro alegórico destinado a crianças.

Maria Armanda e Carlos Graça, 
reis do 1.º Carnaval da Criança

Manuel Santos em entrevista ao Jornal da Mealhada publicada em fevereiro de 2008
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No Ano Internacional da Criança, em 1979, a comissão nacional da comemoração da 
efeméride procura atividades com crianças portuguesas e a comissão do Carnaval, que 
desde o início, queria envolver na festa o público infantil, organiza, no Domingo Magro − 
18 de fevereiro de 1979 −, um corso com grupos apeados de alunos das escolas e carros 
alegóricos. Participaram no desfile quase a totalidade de todas as escolas do concelho da 
Mealhada e muitas dos concelhos limítrofes, nomeadamente de Coimbra.
Manuel Santos, professor e um dos fundadores do Carnaval, convida a cantora Maria 
Armanda17  para ser rainha do Carnaval da Criança, fazendo par com o mealhadense 
Carlos Graça.

A partir desse ano, o Carnaval da Criança 
passou a ser tradição, realizando-se sem-
pre no Domingo Magro, na semana ante-
rior ao primeiro corso do Carnaval Luso 
Brasileiro da Bairrada. O evento torna-se 
um fenómeno, muito parecido com o Car-
naval dos adultos, em que as crianças se 
vestiam de acordo com um determinado 
tema e desfilavam em cima de um trator.
«Foram anos muito bons para a organi-
zação do Carnaval e para a Mealhada. O 
Carnaval da Criança era uma novidade 
que deu visibilidade e notoriedade ao Car-

naval da Bairrada», enaltece José Lobo, de Felgueiras, o ornamentista dos carros alegóri-
cos do Carnaval Luso-Brasileiro da Bairrada. 
A importância da realização do evento infantil, no Domingo Magro, teve também como 
objetivo que os mais novos dessem continuidade ao Carnaval dos adultos.

Muito motivado pela par-
ticipação das escolas e 
comunidade escolar, ao 
fim de quase duas déca-
das, as escolas do ensino 
oficial começam a deixar 
de participar e, em 1998, 
apenas com a confirma-
ção das escolas Primária 
da vila da Mealhada e 
de Sernadelo e da Santa 
Casa da Misericórdia, o 
evento infantil acaba por 
não se realizar.

CARNAVAL DA CRIANÇA

Maria Armanda e Carlos Graça, reis do Carnaval da Criança

17 Com 4 anos, Maria Armanda já dava nas vistas a cantar e dançar. Em 1979 participou na primeira Gala Internacional dos Pequenos 
Cantores da Figueira da Foz com os temas “Rir e Saltar” e “Escola é vida”. Foi escolhida para representar Portugal em Bolonha, na 
edição de 1980 do Sequim de Ouro, festival italiano da canção infantil a favor da UNICEF, onde cantou o tema “Eu vi um sapo”. Maria 
Armanda foi a grande vencedora com “Ho visto un rospo”, a versão italiana da canção.  (Fonte Wikipédia)

1.º desfile do Carnaval da Criança em 1979
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Certo é que em 1998 o even-
to não se realiza, tendo um 
interregno com duração de 
mais de uma década. 
Poucos anos depois, as es-
colas do ensino oficial e es-
pecialmente as Instituições 
Particulares de Solidarie-
dade Social, com crianças, 
retomam a realização dos 
desfiles um pouco por todo 
o concelho, normalmente 
na sexta-feira antes do Car-
naval ou na segunda-feira 
de Carnaval.

Um cenário que Manuel Santos, um dos 
impulsionadores do evento infantil, já pre-
via. «Seria de esperar que as escolas do 
concelho da Mealhada constituíssem a 
maioria dos participantes deste Carnaval 
infantil. Foi isso que se verificou durante 
muitos anos. Nos últimos tempos, porém, 
tem vindo a decrescer progressivamen-
te a quantidade de escolas e jardins de 
infância do concelho da Mealhada nos 
cortejos do Carnaval Infantil da Bairra-
da. E este ano a maior parte das crian-
ças que desfilaram pelas ruas do centro 
da vila da Mealhada no Domingo Magro 
pertenciam a escolas e jardins de infân-

cia dos concelhos de Cantanhede e Anadia», referiu num artigo publicado no Jornal da 
Mealhada de 15 de maio de 1997, deixando a questão no ar: «Isto acontece por oposição 
ou alheamento dos pais ou por desinteresse ou má vontade dos professores e educadoras 
de infância?».

Helicóptero que subia e descia com os hidráulicos do trator. 
Carro construído em Sernadelo

Desfile de 2018 em Casal Comba

Alinhamento dos corsos do Carnaval da Criança em 1994 e 1997 
da autoria de Alda Castela e Maria Teresa Leite
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O «Carnaval de Palmo e Meio» teve início em 2014 e a organização está a cargo, desde 
então, da Câmara Municipal da Mealhada, no âmbito da Rede Social. 
A iniciativa que começou por acontecer às segundas-feiras de Carnaval e era dirigida aos 
utentes das Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) do concelho, da área da 
infância e juventude, respostas sociais de pré-escolar e do centro de atividades de tempos 
livres; tem hoje, e desde 2018, como participantes também alunos das Escolas Básicas 1 do 
concelho e realiza-se, anualmente, no «Domingo Magro».

O evento, até então de entrada gratuita, tem arrecadado adeptos ao longo dos anos, 
marcando o dia com milhares de crianças, familiares e amigos em desfile pelas ruas da 
cidade da Mealhada.

CARNAVAL DE PALMO E MEIO

«Carnaval de Palmo e Meio» em 2020
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Batuque em 2018
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FESTIVAL DE SAMBA
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O I Festival de Samba da Mealhada re-
alizou-se em 1995 e foi levado a cabo 
pelo Grémio Recreativo Escola de Sam-
ba Batuque que, nesse ano, assinalava o 
sétimo aniversário da sua participação, 
desde 1988, nos corsos do Carnaval Luso-
-Brasileiro da Bairrada.

«Eu e o Pedro Cruz fomos a Ovar, a uma festa da Charanguinha que tinha escolas de todo 
o país e resolvemos fazer algo do género cá», recorda Carlos Vaz, o primeiro presidente 
da direção do Batuque, explicando que colocaram logo «mãos à obra» e o convite teve 
como destino escolas de samba de todo o país. «Quase de certeza que foi a maior con-
centração de escolas de todo o país reunidas num só Festival», enaltece sobre uma festa, 
onde, para além da escola anfitriã – Batuque – e das «residentes» Juventude de Paquetá 
e Sócios da Mangueira, participaram a Charanguinha, Império Ovarense, Costa de Prata, 
Vai Quem Quer, Morenos, Trepa Coqueiro, Saltaricos do Castelo, Bota no Rego e Capricho 
da Abrigada.

As primeiras edições decorreram na parada do Quartel dos 
Bombeiros da Mealhada. «Nós fazíamos tudo e oferecíamos 
o jantar às escolas convidadas», refere Pedro Cruz, dirigen-
te do Batuque em 1998, garantindo que «era um festival que 
tinha muita gente». «Era uma novidade na Mealhada e as 
pessoas de cá iam todas», recorda. 
O evento, e segundo se lê no Jornal da Mealhada de 30 
de outubro de 1995, contou com o «empenhamento dos 
Bombeiros», não só na cedência das «suas instalações, mas 
também no apoio com o seu pessoal». Numa entrevista 
conduzida por Manuel Santos, os dirigentes do Batuque 
manifestaram a intenção de oferecerem «50 mil escudos» 
aos Bombeiros. «Essa importância não é pagar nada, mas 
apenas para manifestar o nosso reconhecimento pela boa 
vontade que tiveram para connosco e pelo apoio que nos 
prestaram», lê-se no artigo jornalístico.

   

CARLOS VAZ

«Quase de certeza 
que foi a maior 
concentração de 
escolas de todo o país 
reunidas num só 
Festival»



179

A escolha do mês para a realização do Festival que, em 2020 comemorou 25 anos de 
existência, não é ao acaso, uma vez que, depois do período estival, será o evento que 
marca o início dos preparativos do Carnaval do ano seguinte, não só das escolas do Car-
naval da Mealhada, mas de muitas outras por todo o país. «Sinto-me muito orgulhoso e 
não gostaria que deixassem nunca de realizar este evento», confessa Carlos Vaz.

Até 2000, o Batuque organiza o evento, sempre com o mote de assinalar o aniversário 
de existência. Em 2001, o Festival de Samba sofre um interregno, e regressa em 2002, já 
no «Sambódromo Luís Marques» e com a organização da Associação do Carnaval da 
Bairrada.

 

Em 2020, a direção da ACB encabeçada por Janine de Oliveira, assinalou os 25 anos de 
existência com um vídeo que contou com a presença da artista Luciana Abreu e com o 
Rei Momo, uma peça elaborada pela artista Suzie Peterson.

Cartazes das três primeiras edições
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A edição do Carnaval Lu-
so-Brasileiro da Bairrada de 
2020, liderada pela direção 
de Janine de Oliveira, ficou 
marcada pela realização de 
três desfiles, dois diurnos – 
Domingo Gordo e Terça-feira 
de Carnaval – e um noturno, 
na noite de segunda-feira. 

Com o tempo a ajudar, a fes-
ta tomou conta da avenida e 
os reis do Carnaval – Lucia-
na Abreu e Leonardo Vieira 
– prestaram, na perfeição, o 
papel que lhes foi entregue. 
Um «reinado» que se mantém, uma vez que as ligações entre os atores e a Mealhada, em 
especial com a artista Luciana Abreu, perdura até hoje. No evento de 2020, a atriz «encheu» 
a avenida e o ponto alto aconteceu no desfile noturno de segunda-feira com a «rainha» a 
sambar com a bateria da escola de samba Batuque. Em entrevista, publicada num capítulo 
anterior, Álvaro Miranda, ex-presidente da Associação do Carnaval da Bairrada, descreve, 
por exemplo, que «foi das melhores pessoas em cima de um carro». «De sessenta a setenta 
metros de percurso é tudo dela e isso faz toda a diferença num desfile», enfatizou o antigo 
dirigente.

Poucos dias após os corsos do Carnaval da Mealhada de 2020 – que se realizaram de 23 a 
25 de fevereiro – o mundo depara-se com a pandemia por covid-19 e as medidas preven-
tivas instaladas cancelam todas as atividades carnavalescas previstas para esse ano, com 
enfoque para o Festival de Samba que, em 2020, assinalou 25 anos.

Em agosto de 2020, com as previsões de que o Inverno poderia trazer um agravamento 
da pandemia – o que tal se veio a confirmar – e sem data prevista para a vacina circular, 
a direção da ACB, numa decisão conjunta com as quatro escolas de samba – Amigos da 
Tijuca, Batuque, Real Imperatriz e Sócios da Mangueira – e a Autarquia da Mealhada, de-
cide também não realizar o evento de 2021, uma vez que em causa estava, logo à partida, 
o ajuntamento de pessoas, com os preparativos do evento a terem início em setembro. 
A verdade é que os meses de janeiro a março de 2021 ditaram o período mais negro da 
pandemia em Portugal, onde só na Mealhada faleceram mais de meia centena de pessoas.
A pandemia cancelou a «festa», mas não alterou no calendário o facto de, em 2021, o Car-
naval Luso-Brasileiro da Bairrada assinalar os 50 anos desde a sua primeira edição levada 
a cabo por Luís Marques, Manuel Santos e José Castanheira. 

Em fevereiro de 2021, no fim-de-semana que seria de folia na Mealhada, a Associação do 
Carnaval da Bairrada organizou uma «live» onde juntou personalidades dos carnavais da 
região Centro do país. Intitulado de «Abraçamos o Carnaval», o momento contou com Pierre 
Silva, da Associação de Carnaval de Estarreja, e com Isabel Pinto, vereadora da Câmara do 
mesmo concelho; Carlos Monteiro, presidente da Câmara da Figueira da Foz; Salvador Ma-
lheiro, presidente da Câmara de Ovar; Rui Penetra, do Carnaval de Torres Vedras; e Felícia 
Costa, vice-presidente da Câmara de Sesimbra. Do Carnaval anfitrião estiveram ainda Ja-
nine de Oliveira e Carla Carvalheira, da Associação do Carnaval da Bairrada; Nuno Canilho, 

ANO DE 2020…
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vereador da Cultura na Câmara da Mealhada; e Alexandre Lopes («Xandinho») e Mónica 
Sofia Lopes, autores, respetivamente, do samba-enredo e do livro dos 50 anos do Carnaval. 
O momento contou também com a participação da artista portuguesa Luciana Abreu e 
da brasileira Nayra Cesari do «Programa Na Levada do Samba», exibido na Rede NGT, um 
canal de televisão brasileiro.

O ano de 2021, por ser comemorativo do meio século de vida do Carnaval, já vinha, contudo, 
a ser preparado pela direção da ACB, que previa (tal como está a acontecer) o lançamento 
de um livro e de um hino, bem como a organização de uma exposição itinerante, que foi 
percorrendo as freguesias do concelho da Mealhada durante os meses de verão.
Para o dia 18 de setembro está marcada a apresentação da obra comemorativa, bem 
como a Gala de homenagem aos principais intervenientes dos últimos 50 anos, cuja a apre-
sentação caberá à artista portuguesa Luciana Abreu.

Para além de tudo isto, mas ainda sem data marcada, a Associação do Carnaval vai promo-
ver uma pintura urbana numa das paredes do Pavilhão da Mealhada, na frontal para o par-
que radical, tentando marcar uma época, uma vez que aquela infraestrutura começou por 
ser construída com os proveitos iniciais dos corsos de Carnaval. A perspetiva é a de que a 
maquete do mural possa vir a ser elaborada por alunos da Escola Profissional da Mealhada.
Também em prol desta comemoração, a ACB recolheu, em vídeo, testemunhos de pesso-
as que fizeram e fazem ainda parte da realização do Carnaval da Mealhada. «Foi muito 
gratificante e fabuloso ver como tudo isto começou. Felizmente, estão cá muitas pessoas 
do início que nos conseguem transmitir como tudo acontecia», enaltece Janine de Oliveira, 
presidente da direção da Associação, confessando sentir que «para as pessoas está a ser 
também uma oportunidade de reviverem momentos únicos».  «Este não é um momento só 
desta direção. É de todas as direções da ACB e das escolas, de todos os grupos e de todos 
os executivos da Câmara. É um momento de todos», remata.
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O ano de 2020 – mais concretamente 
a madrugada de 9 de agosto de 2020 
– fica também marcado por um brutal 
incêndio que ocorreu na sede da es-
cola de samba Sócios da Mangueira, 
da Póvoa da Mealhada, a escola mais 
antiga do Carnaval da Mealhada (que 
assinala 43 anos em 2021) e a segunda 
mais antiga do país. A imprensa avan-
çou, na altura, que o incêndio poderá 
ter tido origem num curto circuito num 
dos fios do teto, que era todo revestido 
a madeira.

O edifício – os antigos lavadouros públicos da Póvoa – «carregava» os 42 anos de história 
da coletividade e era o epicentro de toda a escola há já duas décadas. Na manhã daquele 
domingo, André Castanheira, presidente da direção da Mangueira, confessava a dor senti-
da ao olhar para os escombros do incêndio. «Ali estava todo o nosso trabalho e memórias. 
Tudo muito bem documentado e organizado», referiu o dirigente, lamentando que o prejuízo 
material não consiga ultrapassar o «sentimental e histórico», que disse não ser quantificável. 

Os dias que se seguiram ao incêndio, que consumiu todo o edifício, foram de uma enor-
me onda de solidariedade, com a ACB a fazer as «honras» e a doar cinco mil euros para 
o reerguer da escola. Muitos outros se seguiram que, juntamente com a venda de t-shirts, 
conseguiram que a escola «verde e rosa» arrecadasse 7.180,62 euros numa conta bancária 
solidária, encerrada a 22 de fevereiro de 2021, e que contou com donativos provenientes de 
vários pontos do país (com enfoque para escolas de samba), mas também provenientes do 
estrangeiro.

A salvo ficou o «pavilhão» da escola – a bandeira conduzida pelo casal Mestre-sala e Por-
ta-bandeira -, o maior símbolo da coletividade e também, apesar de com vestígios do in-
cêndio, a placa alusiva a um dos sócios fundadores da escola – João de Oliveira -, falecido 
em 2016.
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Estar presente neste momento da his-
tória do Carnaval Luso Brasileiro da 
Bairrada é um privilégio. 

A leitura deste livro reforçou, ainda 
mais, a minha crença na força, sensi-
bilidade e criatividade que tanto cara-
teriza a Humanidade. 
No passado, presente e futuro o “pro-
cesso carnavalesco” só é possível de-
vido à vontade, à motivação e emo-
ção de todos as pessoas que sentem 
o samba. Esta é a base, o resto é uma 
consequência dessa força coletiva. 

O Carnaval tem uma influência enorme na população do Concelho da Mealhada. As Asso-
ciações de Carnaval possibilitam aos seus elementos, sentimentos de pertença, de aceitação 
e lealdade para com todos os membros do seu grupo. Ao longo de várias gerações tem a 
capacidade de associar ao “saber ser” o “ saber fazer”. Desta forma, o Carnaval na Mealhada, 
humanamente, vai muito além dos desfiles carnavalescos. Facto que contribuiu de uma forma 
muito positiva para o bem-estar físico e psicológico da nossa comunidade. 

No presente, não poderia deixar de agradecer a todos os elementos que integraram e aos que 
continuam neste mandato 2019/2022 e que contribuíram com as suas particularidades, de uma 
forma fundamental para o sucesso desta equipa, desde o primeiro dia que tomei posse.

Muita gratidão, a quem fez e faz parte deste memorável “feito”.
Votos que no futuro o Carnaval Luso Brasileiro da Bairrada permaneça em constante expansão. 

Janine de Oliveira
Presidente da direção da Associação do Carnaval da Bairrada

50 ANOS: PASSADO, PRESENTE E FUTURO
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Ei-lo! O livro. A obra que deixa um senti-
mento agridoce. Se por um lado, me fez 
encontrar as mais belas histórias de Car-
naval; por outro, fez me perder centenas 
delas.
Um trabalho de pesquisa que começou 
no Arquivo Municipal da Mealhada e para 
o qual não tenho palavras relativamente 
à disponibilidade sempre demonstrada 
pelas suas colaboradoras, que foram 
inexcedíveis. Um livro que jamais seria 
possível, seguindo uma linha cronológica 
em busca de milhares de pormenores, 
sem as centenas de edições do «Jornal 
da Mealhada» que consultei durante lon-
gos meses.  
Com o foco para todos os dirigentes que 
passaram pela Associação do Carnaval 
da Bairrada, para os fundadores de todas 
as escolas de samba e ainda para mui-
tos dos grupos que desfilaram nos pri-
mórdios do Carnaval Luso-Brasileiro da 
Bairrada; houve ainda lugar para muitos 
outros testemunhos de pessoas e entida-
des que foram fundamentais para o cres-
cimento deste evento que completa, em 
2021, meio século de existência.
O primeiro grande agradecimento vai 
para todos(as) eles(as). Foi excecional a 
onda solidária que se gerou à volta desta publicação, com as pessoas a vasculharem baús 
antigos e a descobrirem imagens e documentos que, estou certa (!), nem sabiam que os 
possuíam. Houve alturas em que o telefone tocou todos os dias ou por uma fotografia, ou 
por um testemunho, ou por uma revista, um bilhete da altura…

Aos «meus» entrevistados um bem-haja. 
Não esqueçamos que este livro foi construído durante uma inusitada pandemia, não tendo 
nunca isso sido um entrave à sua progressão. Se é certo que foram cumpridas todas as 
regras sanitárias, também não posso deixar de dizer que praticamente todas as portas a 
que me propus bater, foram literalmente escancaradas e de onde só vieram recordações 
e muito amor. 

Amor. Foi isso mesmo que senti, em larga escala, durante os últimos meses. Se é ponto 
assente que este grandioso projeto artístico vive de dedicação, arte, profissionalismo, as-
sociativismo e, entre muitas outras coisas, também diversão, não é menos verdade que 
seja a maior onda de amor que se vive na região em prol de um só evento. É amor e 
uma verdadeira paixão que se vê nos olhos de quem já não participa há mais de duas 
décadas e sai dos poros de quem ainda hoje anda por estas lides e se viu privado, fruto 
da pandemia por covid-19, de desfilar em 2021. 

OBRIGADA!
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Descobri com este livro o ingrediente primordial do Carnaval Luso-Brasileiro da Bairrada, 
o Amor, com tudo o que de melhor e pior este sentimento acarreta.

Um agradecimento especial à Associação do Carnaval da Bairrada, na pessoa da sua 
presidente Janine de Oliveira, que me desafiou para esta aventura; e ao dr.º Nuno Canilho 
que, numa altura em que me sentia perdida sem saber por onde começar, me disponi-
bilizou todo o seu conhecimento e ainda aceitou o meu convite para redigir o preâmbulo 
deste livro.
Um forte reconhecimento à minha família que não cobrou as ausências e esteve sempre 
ao meu lado, principalmente nos dias em que acordei insegura de que seria capaz.

Sinto-me privilegiada por ter chegado até aqui, reconhecendo, contudo, que se há um 
livro inacabado, sem dúvida que se trata da obra «50 anos do Carnaval Luso-Brasileiro 
da Bairrada». 
Tanto que aqui está e tanto que aqui falta!

Desejo longa vida ao Carnaval da Mealhada e desafio dirigentes, autar-
cas e foliões a lutarem por um «Museu do Carnaval», onde possam ser 
depositadas todas as relíquias que eu própria tive nas mãos, no último 
ano, e outras tantas, não tenho dúvidas, que estarão engavetadas e es-
palhadas pelo mundo.

Obrigada a todos(as) pela oportunidade e aproveito a “despedida” para 
replicar as palavras de alento deixadas nesta obra pelo senhor presiden-
te da Câmara da Mealhada, dr.º Rui Marqueiro: «Encontremo-nos, todos, 
este ano, através destas páginas que celebram os 50 anos do Carnaval 
da Mealhada, na expectativa de que, em 2022, possamos sair à rua com 
toda a folia que nos caracteriza e que a Mealhada transmite ao país».

Mónica Sofia Lopes18

18 Nota: A autora da obra «50 anos do Carnaval Luso-Brasileiro da Bairrada» abdica do 
lucro, proveniente da venda da mesma, desta ou de qualquer outra edição que venha a 
ser produzida, estando todos os seus dividendos reservados à Associação do Carnaval da 
Bairrada.
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Um agradecimento especial a todos os que são identificados nas próximas páginas, uma 
vez que contribuíram, de forma voluntária e generosa, através da cedência de documen-
tos e/ou fotografias, para que este livro chegasse às duas centenas de páginas. 
Um trabalho só possível com a recolha de informação, de textos e imagens, especialmen-
te de edições do Jornal da Mealhada, desde o início da sua existência até à atualidade, 
consultadas no Arquivo Municipal da Mealhada. 
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