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O Fulgor dos Corpos
Por Lídia Jorge

Quando se lê apressadamente Ma-
nuel Teixeira Gomes, pensa-se 

que se trata de um  diletante, mas  uma 
vez lido devagar, compreende-se que 
afinal se está perante alguém que se des-
lumbrou em coerência com a  harmonia 
da natureza, a  beleza  da vida em seu es-
tado puro, e a fluidez dos corpos como ar-
gumento e matéria prima da sua escrita.   
As  experiências estéticas que o modern-
ismo  então corporizava pela Europa fora, 
colocam  Manuel Teixeira Gomes  como  
um criador  do seu tempo,  munido dos 
instrumentos  que a sua época, aberta  às 
experiências totais,   ou mesmo abissais,  
proporcionavam.  A apresentação  de  A 
Sagração da Primavera de Stravinsky e 
Nijinsky  em Paris, a 29 de Maio de  1913,   
serve  de marco  nessa experiência  exu-
berante do espírito e dos sentidos,  síntese 
palpável de uma revolução na Arte que 
estava  em marcha.  Não admira, pois,  
que Manuel Teixeira Gomes, um cosmo-
polita refinado, tenha absorvido a inven-
ção e a liberalidade  que andavam  pelo 
ar. Mas não deixa de  causar admiração 
que  Manuel  Teixeira Gomes tenha sido 
tão intrinsecamente coerente, mantendo  
casadas a arte e a experiência de vida na  
dimensão estética. A sua escrita repre-

PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
OFERECE TAÇA AO PORTIMONENSE

Foi com enorme orgulho que Ama-
deu Andrade juntamente com José Pearce 
de Azevedo, Luís Bordas e outras tantos 
ilustres homens da terra bem como o ca-
pitão acompanhado pela restante equipa 
de futebol receberam das mãos do Presi-
dente da República este simbólico troféu 
de mérito desportivo pela determinação 
e perseverança que desde 1914 o Porti-
mense Sporting Clube tem vindo a de-
monstrar nas suas exibições desportivas.

Desde 1902 que vários jovens por-
timonenses dão os primeiros pontapés  
numa bola impulsionados pela  nova 
moda britânica trazida por  marinhei-
ros britânicos a Lagos e um pouco mais 
tarde pelo também jovem José Azevedo, 
filho de Pedro Bento de Azevedo e Eliza-
beth Perce de Azevedo, a estudar em In-
glaterra, que com de 16 anos trouxe uma 
bola e umas chuteiras para os seus con-
terrâneos se  entusiasmarem ainda mais.

Impedido desde 1914 de se inscre-
ver na Associação de Futebol do Al-
garve por não ter aprovados os seus 
estatutos, o Portimonense  pode agora  
disputar todos os jogos contra os gran-
des da nossa região e do resto do país 
em completa legalidade desportiva.

Como prova de gratidão pelo gesto 
de Sua Excelência , o Presidente da Re-
pública,  a Direção do PSC tornou sócio 
Honorário o seu mais alto dignitário.

Editor e Proprietário
Instituto de Cultura Ibero-Atlântica 

Casa das Artes - Urbanização de Santo Expedito, Três Bicos 
8500 - 714 Portimão, Portugal

Impressão
Gráfica Comercial - Loulé

(Cont. pág. 3)

Cartaz Oficial dos Jogos Olímpicos de Paris de 1924

(Cont. pág. 3)

sentava  um sobressalto. A sua noção de 
pudor  distanciava-o   da pacatez beata 
portuguesa   que  o aborrecia.   Por isso 
descreveu a beleza dos  corpos masculi-
nos,  sem preconceito  nem receio de que  

confundissem a Arte com homossexu-
alidade, e  a beleza das jovenzinhas,  sem 
medo de que lhe atribuíssem  epítetos 
extravagantes.   Apaixonou-se pelas for-

“Ir à bola com...” é uma locuçāo ver-
bal utilizada na linguagem popular, cujo 
significado é “simpatizar com alguém”. 
No uso que o ICIA lhe dá no tributo que, 
hoje, dia em que passam 159 anos desde 
o nascimento de Manuel Teixeira Gomes, 
significa a nossa simpatia com o homem 
singular ética e politicamente empenha-
do, o humanista esclarecido, o hedonista 
que fruía a vida sem constrangimentos, 
o cultor de uma escrita indolente e sen-
sual inspirada na observação da natureza 
e na sensualidade dos corpos, o viajante 
vagaroso entre margens mediterrânicas, 
umas vezes, adentrando-se por terras 
do Norte em viagens de negócios, ou-
tras vezes, atraído pelo brilho das paisa-
gens do Sul em deambulações de ócio, 
escapando às multidões, mapeando 
percursos, inventariando lugares, mu-
seus, igrejas, exposições, teatros e outras 
iluminações, revelações que apenas ao 
“flâneur” são oferecidas quando escapa 
à floresta de banalidades circundantes. 

Mas neste ano em que Portimão, 
como expressa Isilda Gomes numa nota 
aqui publicada, ostenta o título de Cidade 
Europeia do Desporto, a expressão “ir à 
bola com…” remete, também, para a te-
mática literário-futebolística desta edição 
ficcionada d’O Sul Desportivo, através 
da qual o ICIA se associa ao programa 
promovido pelo Município de Portimão, 
dando a conhecer o grande entusiasmo 
que Manuel Teixeira Gomes nutria pela 
educação física e pelo desporto em ge-
ral, como relatam em artigos escritos por 
Carlos Osório e por José Carlos Vilhena 
Mesquita e por Maria da Graça Mateus 
Ventura que mapeia “as caminhadas sem 
fim” do “flâneur” Teixeira Gomes e pelo 
médico João Munhá que enaltece as van-
tagens do exercício físico. A escritora Lí-
dia Jorge oferece-nos um belíssimo texto 
sobre a experiência estética de Teixeira 
Gomes marcada pelo “fulgor dos corpos. 

Trata-se de uma publicação ficcio-
nada d’O Sul Desportivo, “semanário de 
propaganda desportiva”, fundado em 
8 de Dezembro de 1921, em Faro e que 
teve como diretor e grande impulsiona-
dor o jovem Miguel Cruz, antigo jogador 
do Farense, precocemente falecido com 
tuberculose. De acordo com o investiga-
dor José Carlos Vilhena Mesquita, foi o 
mais importante jornal desportivo que 
se publicou no Algarve, dando grande 



Teixeira Gomes percebeu muito 
cedo que a prática desportiva na boa ino-
vação da “educação à inglesa” também 
contribuia para afastar os jovens dos 
males da sociedade. Podemos ler numa 
carta ao Dr. José Pontes, capitão-médico 
do Corpo Expedicionário Português e 
voz respeitadissíma na cena desportiva 
nacional, datada de 14 de fevereiro de 
1927: “A rapaziada lá anda aos pontapés 
na bola, dando mergulhos no mar, sal-
tando e correndo ao ar livre e escapan-
do um pouco mais à taberna e ao bordel 
que são os nossos dois piores flagelos”.

Numa outra carta de 13 de agosto de 
1931, dirigida ao seu enorme amigo João 
de Barros, Teixeira Gomes, conta-lhe que 
desde os treze anos pratica “ginástica 
respiratória”. Aprendeu a técnica para 
não morrer de coração jovem e chegar 
aos 81 anos. Ao longo da vida sempre ad-
mirou a natureza desportiva, sobretudo 
pela performance dos seus atletas prati-
cantes que observava atento e deleitado. 
Enquanto presidente da República tem 
oportunidades irrecusáveis de presidir 
a cerimónias desportivas, patrocínios a 
clubes, jantares comemorativos, inaugu-
rações, entregando taças, saudando atle-
tas olímpicos, aplaudindo nadadores, 
velejadores, ciclistas, corredores e, sobre-
tudo a assistir a desafios de futebol.  

Assim, no terceiro domingo de mar-
ço de 1924 vamos encontrar o autor de 
Gente Singular a assitir, num Campo 
Grande enlameado, à vitória do Casa Pia 
sobre o segundo clube de futebol do seu 
coração: “Os Belenenses” ao qual terá 
oferecido o equipamento desportivo. O 
jogo termina com um 4-2 e assim entrega 
a Taça com o seu nome aos casapianos. 
Neste torneio, pode ainda estar presen-
te na entrega de uma taça ao Carcavelos 
Club que venceu por 4-3 uma equipa for-
mada por jornalistas desportivos. Nes-
se mesmo mês, após receber o Comité 
Olímpico Português, não hesita em com-
participar na angariação de um fundo 
que irá permitir a 25 atletas (vela, esgri-
ma, natação, tiro, equestre e atletismo) 
representarem Portugal nos Oitavos Jo-
gos Olímpicos modernos, em Paris. Para 
a modesta história dos nossos palmarés, 
fica apenas um terceiro lugar numa prova 
de hipismo por equipas digno de registo.
Em setembro desse mesmo ano, para-
beniza o clube da sua terra natal com 
uma outra taça sem nome e sem glórias, 
um presente de incentivo a um clube 
que vê finalmente aprovados os seus es-
tatutos e que, apesar de existir há uma 
década, não podia por falta de legaliza-
ção disputar o campeonato regional, 
ficando-se pelos torneios festivos apenas 
do barlavento algarvio. O clube agra-
dece e elege-o seu presidente honorário. 
Organiza-se uma inaudita jornada de 
três dias desportivos na vila piscatória 
que inclui provas de vela, natação, pólo 
aquático e um match de foot-ball ao som 
desafiante de novos “Atuns e Batatas”. 
Na capital da país, outras associaçãoes 
em prole do desporto lhe dão a honra 
da sua presidência, como são os casos 
do Ginásio Clube Português e da União 
Velocipédica Portuguesa. Nesta enér-
gica agenda desportiva, quiçá escape aos 
incómodos palacianos, ao longo do seu 
breve mandato interrompido, podemos 
ainda registar a presença no jantar do 
5.º aniversário do Lisboa Ginásio Clube, 
a distribuir os prémios aos ciclistas no 
salão da Ilustração Portuguesa e no 
sarau desportivo do Ginásio Clube Por-

Teixeira Gomes e o Desporto
Por Carlos Osório

tuguês, ambos em dezembro de 1923.
Em junho de 1924, no Campo Grande, 
as equipas do Futebol Club do Porto e 
Sporting Club Olhanense foram sau-
dar o Chefe de Estado que entusiástico 
assistiu ao “match” do ano: a final do 
Campeonato de Portugal. O resultado 
de 4-2 encheu o Algarve de orgulho. O 
capitão Raúl de Figueiredo, conhecido 
por “Tamanqueiro”, recebe das mãos do 
presidente algarvio a tão cobiçada Taça.

Mas chegou o momento da resigna-
ção. A 17 de dezembro de 1925, na doca 
dos submarinos, às 13h30, “vamos assis-
tir a um ato histórico: o embarque do sr. 
Manuel Teixeira Gomes”, conta o Diário 
de Lisboa. Columbano, João de Barros, 
João de Deus Ramos, Pedro Bordalo Pi-
nheiro, ministros, militares, vultos políti-
cos, jornalistas , fotógrafos e agremiações 
desportivas, uma multidão de cerca de 
80 pessoas. No dia seguinte, às 8 horas o 
Zeus fundeará em Setúbal para carrega-
mento de mercadorias. Teixeira Gomes, 
a caminho de Oran evadido da “gaiola 
dourada” não sabe ainda que uma tor-

menta o aguarda ao largo do estuário 
sadino e que adiará a partida por mais 
três dias proporcionando-lhe uma visita 
desportiva completamente inesperada.

Com efeito, conta-nos O Setubalen-
se, que Teixeira Gomes voltara à cidade 
onde há pouco mais de um anos tivera à 
sua volta perto de 200 convivas num ban-
quete presidencial. Desta feita, apenas ti-
vera a visita do seu amigo e conterrâneo 
Jerónimo Jacob, negociante em Setúbal, 
e segundo o biógrafo Joaquim Nunes, a 
surpresa da equipa de futebol da sua ci-
dade nova que ali se encontrava para dis-
putar um match com o Vitória F.B. Club. 
Após o jogo, o “team” do Portimonense 
deslocou- se ao cargueiro holandês Zeus 
que aguardava que o mau tempo amai-
nasse, para se despedir do seu Presidente 
depois de um desastroso 12-0. Apesar do 
resultado, os moços foram recebidos bor-
do com visível satisfação, acompanhados 
por António Alvo, outro negociante da 
sua terra que mesmo ali lhe comprou uma 
“caldeirinha existente nos Pegos Verdes.”

Taça Miguel Cruz (1925)

Sporting Club Olhanense, Campeão de Portugal (1924)

O Sporting Club Olhanense, cam-
peão do Algarve, ganhou ontem o 
campeonato de Portugal em foot-ball, 
batendo o Foot-ball Club do Porto, cam-
peão do Porto por quatro bolas a duas.

Ao ultimo encontro oficial de foo-
t-ball—final da competição máxima de 
association— assistiram, no Campo Gran-
de, une dez milhares de espectadores, tra-
duzindo uns cincoenta contos de receita.

Tiveram já os diários da manhã 
de hoje, ensejo para descrever o desa-
fio:—pontapé por pontapé. Por isso, 
aqui não caberão mais do que umas le-
ves notas sobre o decorrer do desafio.

Antes de iniciar o “match” foram os 
dois onzes  cumprimentar  o  Chefe de 
Estado, Manuel Teixeira Gomes,  que a 
ele assistiu do camarote da presidência.

Dois minutos depois de iniciado o 
jogo, marcava o Olhanense o seu primei-

ro ponto. A bola bateu numa das bali-
sas e recocheteou para dentro das redes.

O Porto, desorientado, só assentou 
ao fim dum quarto de hora, e foi durante 
esse tempo dominado. Conseguiu o em-
pate—num “goal” em que o guarda-rede 
algarvio teve algumas culpas—e pouco 
depois alcançava mais um ponto, pela 
transformação duma grande penalidade.

Os representantes do Algarve ti-
veram então largos momentos de 

hesitação. Um “penalty” a seu fa-
vor, tornou a igualar os “scores” e 
com 2-2, terminou o primeiro tempo.

A segunda parte foi de total vanta-
gem para o Olhanense. Conseguiu este 
um terceiro ponto —e com o resultado 
3-2, o Porto passou a jogar: vencido. Foi 
o “score” a 2-4 e por ai ficou, pelo mui-
to trabalho da defesa portuense em que o 
guarda-rede se notabilizou notavelmente.

Portimonense
vence a Taça
Miguel Cruz
Faro, 19.07.1925

Foi há muito pouco tempo que o sau-
doso fundador deste jornal desportivo, 
Miguel Cruz, nos deixou mais pobres, 
com apenas 22 anos. Faleceu em 11 de 
Agosto de 1923 na cidade da Guarda, onde 
se encontrava em tratamento, ficando o 
seu corpo depositado em jazigo Munici-
pal no Cemitério da Esperança, em Faro.

A homenagem que O Sul Des-
portivo devia ao seu fundador teve o 
seu ponto mais alto com a entrega da 
“Taça Miguel Cruz”, findo o torneio 
disputado pelos clubes do Barlaven-
to algarvio, ao justo vencedor: o Porti-
monense Sporting Clube que venceu o 
Silves Futebol Clube por uma bola a zero, 
numa finalíssima, disputada em Faro.

Num primeiro  jogo disputado em 
Silves,  consequência de muitas rivali-
dades entre adeptos e jogadores e de 
desrespeito pelas decisões do árbitro 
Justiniano Rodrigues, o público inva-
de o campo, tendo sido necessária a 
intervenção da Guarda Republicana.

Voltar a jogar esta final em ter-
reno de Faro foi a decisão  acer-
tada que permitiu que a Taça Mi-
guel Cruz honrasse o seu  padrinho.

Será importante não esquecer que o 
malogrado Miguel Cruz organizou ain-
da em vida a “Taça Sagres”, torneio de 
futebol em homenagem aos heróis dos 
ares Gago Coutinho e Sacadura Cabral.

Final do Campeonato de 
Portugal
Olhanense 4 - Porto 2
Diário de Lisboa (8.6.1924)
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Caminhadas sem fim
Por Maria da Graça Mateus Ventura

Manuel Teixeira Gomes fazia lon-
gas caminhadas, quer nas praias da sua 
terra ou nas falésias, da Ponta do Al-
tar, em Ferragudo, a João de Arens, em 
Portimão. Demorava-se a apreciar a 
paisagem longamente e guardava-a na 
sua memória, evocando mais tarde os 
momentos de maior exaltação visual.
Flâneur, percorreu as ruas de Lis-
boa, de Paris, de Amesterdão, de 
Londres, de Ruão, de Marselha, de 
Florença, de Nápoles, de Constanti-
nopla, de Tunes, de Argel, e de tantos 
outros lugares da Grécia a Marrocos. 

Percorreu Évora “a pé, lentamen-
te”, parecendo-lhe a cidade “incompa-
ravelmente mais vasta e interessante 
do que será na verdade”. Passou “uma 
hora no «Passeio Público», oásis de 
verdura e flores, delicioso de frescu-
ra e sossego na calma estival que en-
volve a cidade”. (Regressos, 1935: 18). 
Em Lisboa, passeava sozinho ou acom-
panhado, parando na tabacaria Mónaco 
ou no Leão d’ Oiro (Regressos: 160), o 
Martinho da Arcada, a Cervejaria Jan-
sen na rua do Tesouro Velho (Regres-
sos:169). Também a Cervejaria Trindade, 
“um dos sítios mais simpáticos e amenos 
de Lisboa, sobretudo no Verão, graças 
às suas frescas abóbadas e aos seus lin-
dos panos de azulejos” (Regressos:204).   
Visitava, depois de jantar, por vezes 
caminhando por Alfama, “outras cap-
elas” como uma taberna, para os lados de 
Santa Clara, onde foi provar uma aguar-
dente de medronho de Monchique, com 
o seu amigo Silva Porto que obsessiva-
mente falava de Camilo (Regressos:187). 
Muitas vezes levava a noite “a correr os 
três b: barracas, botequins e bordéis”, 
com os seus amigos (Regressos:204).  
Em 1905 registou no seu diário detalhes 
da sua estada em Lisboa com a sua com-
panheira Belmira das Neves (Londres 
Maravilhosa: 83-108). Podemos seguir 
os seus passos e percorrer com ele os 
jardins da Estrela e do Campo Grande. 
Tinha acabado de publicar Sabina Freire, 
o que foi motivo de conversa com ami-
gos e conhecidos: Henrique de Vascon-
celos, Trindade Coelho, Francisco Car-
relhas, Carlos Malheiro Dias, Marcelino 
Mesquita, Gualdino Gomes, Abel Botel-
ho, Júlio Dantas, Teixeira de Queirós. 
Deambulou por Sevilha, assistiu a tou-
radas, enamorou-se de uma donzela 
e teve uma relação inesperada e calo-
rosa com uma cigana ao luar, longe 
dos olhares e do bulício da cidade. 
Em Tunes... “divagar, perdido o rumo, 
pelo labirinto das suas ruas, em noites de 
luar, entre sombras que deslizam rente 
às paredes, sentindo que os sonhos ali 
tomam realidade, e de repente, quando 
um vulto nobremente envolto nas pre-
gas da sua algervia, abre o postigo de 
uma dessas portadas, ouvir o eco aba-
fado de um concerto de cítaras e violas, 
ou do canto apaixonado da odalisca, ou 
do tamborilar que dá ritmo à dança de 
almêa, ou do simples gorjeio de uma 
flauta solitária...” (Miscelânea: 324)
Em Argel, “afora uma rua plana, à beira-
mar, que tem duas léguas de extensão, 
tudo o mais trepa e incrusta-se em montes 
escarpados, cujo acesso se faz por cente-
nas de escadarias. Esses montes ainda se 
tornam mais ingremes em Ponta Pescada, 
na extremidade norte da cidade, e num 
deles, já limpo de casario, quase a pique 
sobre o mar, edificaram uma igreja dedi-
cada à Virgem Negra: Nossa Senhora de 
África. Desfruta-se do adro um panorama 
estupendo” (Miscelânea: 325). Ainda se 
encontrava bem se saúde e rejuvenescido 

pela sensação de liberdade reconquista-
da. Subir montes, aventurar-se por trilhos 
desconhecidos, era um prazer que o man-
tinha em boa forma, o inspirava e encora-
java. “Em bem melancólica disposição 
de espírito subi até lá (Nossa Senhora de 
África), numa borrascosa  tarde de No-
vembro com a intenção de ir a Buzaréa 
pelo caminho chamado Vale Fresco, mais 
ao abrigo do vento, mas desviando-me da 
direção que buscava, encontrei-me de re-
pente num barranco, onde  se me depara 
o espetáculo talvez mais extraordinário 
que nunca em minha vida tinha visto. 
Era uma estreita e longa estrada, cor-
rendo horizontalmente no fundo de um 
fosso ou ravina, sepultada na montanha, 
e toda ela fechada, de ambos os lados, 
em oliveiras colossais e velhíssimas... 
esse caminho tétrico desembocava em 
trechos de paisagem revolta com árvores 
meias secas trepando a custo pelas ram-
pas de fundíssimas covas apocalíticas” 
Teixeira Gomes era um caminhante com-
pulsivo, não só pelo culto do exercício 
físico, como pelo prazer de desvendar 
novos recantos ou captar de novo trechos 
de paisagem que o impressionavam. Com 
razão, dizia: “De automóvel pode-se pas-
sar mil vezes pelo mesmo caminho, sem 
ver metade do que nos mostra um úni-
co passeio a pé. (...) Parar numa cidade 
a ver, e demorar o suficiente para a ver 
melhor, para a ver bem, é a regra racio-

nal das viagens”. (Miscelânea: 182-183). 
Na longa carta ao seu amigo João de Bar-
ros, escrita em Tunes, em 1927, com 67 
anos de idade e 2 de exílio, confessou: 
“Na harmonia desta minha última fase 
da minha vida, os meus passeios a pé 
merecem atenção especialíssima. São o 
que se poderia chamar de eflorescência 
do dia, se o dia fosse um caule, do grande 
ramalhete em que me arranjou a vida, 
florescendo à tarde, murchando com a 
noite, e morrendo ou desfazendo-se no 
sono...” (Miscelânea: 148). Já antes dis-
sera que se sentia livre e sem constrangi-
mentos de qualquer natureza: “Nenhuma 
reserva na alimentação, comendo e be-
bendo de tudo, e conforme o apetite e a 
sede: caminhadas sem fim, até ao salutar 
cansaço, que prepara os sonos profundos, 
de onde ressurge mais rijo e satisfeito.”
Dormia como uma pedra, fazia uma 
hora de ginástica todas as manhãs e 
pela tarde dava o passeio regulamen-
tar de dez quilómetros a “penates”. 
Claro que em Bougie, quando o jor-
nalista do Diário de Lisboa o foi en-
contrar já doente e idoso, em 1939, as 
suas caminhadas diárias eram muito 
curtas, do Hotel l’Étoile, subindo a 
rua Trézel, até ao Posto dos Correios. 

Um dos percursos de Teixeira Gomes em Bougie (1931)

mas humanas  como pela Natureza  livre. 
Aliás, a  sensualidade, o hedonismo e o 
erotismo  na escrita de Manuel Teixeira 
Gomes foram uma forma de  exercitar a 
ânsia de liberdade, a mesma liberdade 
que desejou para si próprio, separando-se  
com um  rasgão  ruidoso da vida pública 
em Portugal.  Os dois modos são apenas 
um, com duas faces. -  Queixas de incom-
preensão por parte do seu país ingov-
ernável  e maçador? Sim, claro. Na carta es-
crita a António Patrício,  Manuel Teixeira 
Gomes  escreveu -  “Para aqueles a quem 
falta, na composição do sentido estético, 
a intuição da nudez pudica, não há con-
cepção possível da carne sem lubricidade. 
Um efebo nu é sempre, no seu entender, 
espectáculo só apreciável a sodomitas”.  
Como sintetizar  o seu compasso com 
o  tempo estético europeu e o descom-
passo com a alma do seu país?  Apenas 
uma nota -  Para que a sua vida e obra 
fossem coerentes,  veio em seu socorro, 
em  17 de  Dezembro de  1925, um barco 
buscá-lo para o outro lado do mar, com 
o nome de um deus grego. Por certo que 
durante o percurso  que o deixou    em 
Oran,  Manuel Teixeira Gomes deve 
ter imaginado um corpo resplande-
cente, uma auréola divina, um ceptro 
de ouro,  uma cadeira de esmeraldas.  E 
não se importou de viver os últimos de-
zasseis anos da sua vida alimentando 
esses sonhos gregos em terras árabes.

cobertura especialmente a duas moda-
lidades: o futebol e o boxe, embora o 
atletismo, o ténis, a esgrima, o hipismo, 
a natação, a vela e outros desportos náu-
ticos fossem modalidades sempre refe-
renciadas. Miguel Cruz, como se noticia 
nesta publicação, dará o nome a uma taça 
disputada pelas equipas de futebol do 
Barlavento algarvio, em 1925, e que teve 
como vencedor o Portimonense, em final 
disputada contra o Silves Futebol Clube.

Esta publicação ficcionada d’O Sul 
Desportivo abre com magnífica uma foto-
grafia da equipa do Portimonense, datada 
de 1924, com a qual Carlos Osório fez ali-
nhar Manuel Teixeira Gomes, juntando, 
também, a taça que o Presidente da Re-
pública ofereceu ao clube no mesmo ano, 
constituiu, ainda, uma homenagem que o 
ICIA presta ao histórico clube da cidade 
que assegurou a sua permanência no es-
calão mais alto do futebol português, fac-
to que, seguramente, levaria Manuel Tei-
xeira Gomes a oferecer nova taça ao clube.

(Cont. do Editorial)
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No passado fim de semana, enquanto 
assistia no circuito do rio Arade ao Gran-
de Prémio de Portugal de F1 de motonáu-
tica, integrado no programa da Cidade 
Europeia do Desporto, pus-me a imaginar 
como teria Manuel Teixeira Gomes gosta-
do de ter presenciado tão importante pro-
va desta modalidade desportiva, disputa-
da na cidade que, faz hoje 159 anos, o viu 
nascer. Certamente, o Presidente contaria 
a quem estivesse por perto aquele diverti-
do episódio, descrito por Norberto Lopes 
em O Exilado de Bougie, em que, assistin-
do “uma vez, a bordo da canhoneira Bei-
ra, a umas regatas que se realizaram na 
baía de Cascais. Uma rabanada de vento 
levou-lhe, a certa altura, o chapéu. Um 
guarda-marinha ofereceu-lhe o seu boné, 
com o qual consentiu em deixar-se foto-
grafar”. E se, décadas depois, outra raba-
nada de vento lhe levasse o chapéu, tam-
bém eu lhe teria oferecido um boné com o 
logo “Portimão Cidade Europeia do Des-
porto”, que ele, como praticante, ainda 
que fugaz, de vela, ostentaria com orgu-
lho portimonense deixando-se fotografar 
para publicação nesta edição ficcionada d’ 
O Sul Desportivo que o ICIA lhe dedica. 

Como escreve o seu primeiro biógra-

fo, Norberto Lopes, em O Exilado de Bou-
gie, “Teixeira Gomes frequentava amiúde 
os campos de jogos. A paixão pelo despor-
to era notória. O espectáculo da agilidade, 
da força disciplinada, da beleza física, da 
vida livre, interessava-o profundamen-
te”. Adepto apaixonado de “Os Belenen-
ses”, nunca esqueceu o Portimonense, do 
qual foi sócio honorário, oferecendo ao 
clube da sua terra uma taça que se en-
contra à guarda do Museu de Portimão. 

É com esta mesma paixão pelo des-
porto e de estímulo à prática desportiva 
para todos, focada na vida ao ar livre, mas, 
também, através de espectáculos despor-
tivos capazes de atraírem milhares de vi-
sitantes, constituindo um meio de divul-
gação da região que Teixeira Gomes tanto 
amava, que, em 2019, Portimão ostenta o 
título de Cidade Europeia do Desporto. 
Acredito que o Presidente Teixeira Gomes 
se orgulharia desta distinção e marcaria 
presença assídua neste grande evento.

Com Teixeira Gomes
na Cidade Europeia do Desporto
Por Isilda Gomes, Presidente da Câmara de Portimão



“(...) 0 caso é que a rapaziada lá anda 
aos pontapés na bola, dando mergulhos 
no mar, saltando e correndo ao ar livre, e 
escapando um pouco mais à taberna e ao 
bordel, que são os nossos dois piores flage-
los. Se alguma visão risonha, e animadora, 
me ficou do turvo período da minha pre-
sidência, foi dos combates de «foot-ball» e 
dos espectáculos dados pelas nossas asso-
ciações desportivas, a que assisti. Diante 
dos olhos ainda me perpassam os corpos 
elegantes dos voadores do Ginásio Clube, 
atirando-se em curvas harmoniosas pelas 
alturas estonteadoras do Coliseu; das tar-
des heróicas do Campo Grande, aclama-
da pela multidão imensa, destaca-se na 
luz vermelha do poente, a forma tão ju-
venilmente obstinada, na sua ubiquidade 
inverosímil, do «Tamanqueiro», caindo, 
erguendo-se, pulando com a elasticidade 
de uma péla, ou como se a terra lhe ser-
visse de trampolim, sem deixar nunca de 
sorrir; e segue-se a perfeita euritmia do 
Álvaro Costa, de que se deveriam tirar 
os moldes antes que venha a decadência, 
no exagero da musculatura; e o corredor 
Gentil dos Santos, leve, célere e grácil, da 
sua raça nada mais tendo além da cor que 

faz dele uma viva estatueta de bronze es-
curo com liga de prata; e o regozijo de um 
adolescente de ar estouvado, que saltava 
à vara com o desprendimento de quem ti-
vesse asas, ao qual os companheiros em 
coro chamavam Barrabás (Moura Braz), 
e tantos outros de que a memória me 
conserva a indelével e alegre imagem.”

Uma Carta ao Dr. José Pontes
Por M. Teixeira Gomes
Miscelânea (1937)

Teixeira Gomes, um “Gentleman” do Desporto
Por Carlos Vilhena Mesquita

NA PRAIA DOS 3 CASTELOS
RESTAURANT LOUNGE BAR 

TAPAS  GRILL
Praia da Rocha - Portimão

Certamente já serão hoje poucos 
os que se lembram que o nosso Presi-
dente da República, Manuel Teixeira 
Gomes, ilustre patrício desta nossa ci-
dade, foi aquilo a que na sua época se 
designava por “sportman”. Isso mes-
mo, um desportista. A malta jovem cá 
da redacção d’ O Sul Desportivo, não 
imagina o que seria fazer desporto ou 
apreciar as actividades desportivas nos 
tempos iniciáticos da era republicana.

 Nos últimos anos da nossa monar-
quia, a prática e a competição desportiva, 
estava ainda reserva à nobreza e às elites 
da grande burguesia. O nosso Dom Ma-
nuelzinho, como cá em Vila Nova, depois 
feita cidade de Portimão, costumávamos 
tratar o Presidente Teixeira Gomes, por 
ser herdeiro de avultada fazenda, ain-
da se divertiu a praticar vela, esgrima, 
equitação e ténis, mas, diga-se em abono 
da verdade, que não tinha jeito para ne-
nhuma delas. Eram coisas de ricos, mas 
ele preferia divertir-se com as gentes do 
povo. Era o seu espírito republicano.

Com os treinos anuais da armada 
inglesa na baía de Lagos, havia chegado 
ao Algarve, pelos marinheiros britânicos, 
a novidade do football. Nas terras pla-
nas da borda d’água, os marujos de Sua 
Majestade marcavam um retângulo com 
duas balizas com o objectivo (Goal) de 
nelas introduzirem uma bola de couro. 
Eram duas turmas de onze, com um ofi-
cial de apito na boca a comandar aquela 
correria desenfreada. Quando atingiam o 
objectivo, gritavam gooolo, e era uma fes-
ta de contagiante alegria. Isto aconteceu 
entre a década de 80 e 90 de oitocentos.

Quando se iniciou o novo século XX, 
já os ingleses, radicados em Lisboa, ha-
viam contagiado os portugueses com a 
febre do futebol. Organizaram-se clubes 
e desafiaram-se uns aos outros a medir 
forças. Na cidade do Porto, onde Tei-
xeira Gomes se radicou para fugir ao 
enjoo de Coimbra, ficou surpreendido 
com a popularidade do futebol, que a 
grande colónia britânica havia instilado 
no coração dos portuenses, que labora-
vam nas fábricas ou no cais de embar-
que do vinho na ribeira, em cujas horas 
de descanso se divertiam com uma bola.

Com a implantação da República, o 
partido democrático em que se perfilava 
Teixeira Gomes, incentivava as camadas 
proletárias à prática do desporto, sobre-

tudo do futebol. Foi assim que surgiram 
os clubes algarvios, primeiro o Farense, 
em 1910, depois o Olhanense, e o Es-
perança de Lagos em 1912, seguiu-se o 
Portimonense, em 1914, O Luzitano de 
VRSA, em 1916, enfim, todo o Algar-
ve nos verdes anos do novo regime se 
viu pejado de agremiações desportivas, 
não só destinadas à prática do futebol 
como a diversas outras modalidades.

A República, honra lhe seja feita, po-
pularizou o desporto, tornando-o numa 
actividade de convívio e de confraterni-
zação, sem distinção de classe, credo ou 
raça. O desporto tornou-se no espelho da 
democracia. E quando Teixeira Gomes se-
guiu para Londres como embaixador e mi-
nistro plenipotenciário da recém implan-
tada República Portuguesa, verificou que 
o futebol era um deporto de competição, 
de convívio e formação de mentalidades. 
Depressa percebeu que a política deveria 
apoiar e incentivar o desporto e a orga-
nização da competição, por forma a criar 
meios de aproximação e entendimento 
entre as cidades, as regiões e os países.

Quando regressou a Portugal, para 
sobraçar a suprema magistratura da na-
ção, tratou de apoiar com a sua presença, 
e até com o seu alto patrocínio, a organi-
zação de torneios de futebol, por ser esse 
o seu desporto favorito. Quando em 1924 
o Sporting Olhanense, se sagrou campeão 
de Portugal, sabemos que Teixeira Gomes 

fez questão de convidar o célebre golea-
dor Raúl Figueiredo, vulgo o Tamanquei-
ro, para um almoço no Palácio de Belém, 
onde lhe expressou toda a sua admiração 
e o seu indisfarçável orgulho por ver um 
clube algarvio atingir tão alta distinção. 
E quando algum clube algarvio se deslo-
cava à capital, ou a outra cidade próxima 
de Lisboa, era quase certo que o Presi-
dente Teixeira Gomes marcava presença 
oficial, e muitas vezes desceu ao campo 
para cumprimentar todos os contendo-
res, num gesto de salutar desportivismo.

A sua última presença em público, 
já como Presidente abdicante, foi relacio-
nada com o futebol. Encontrava-se já a 
bordo do cargueiro «Zeus», que o levaria 
para o exílio, acostado ao porto de Setú-
bal, quando soube que o Portimonense se 
deslocava nesse dia ao campo do Vitória, 
para disputar um importante desafio do 
Campeonato de Portugal. Nessa altu-
ra pediu ao seu oficial às ordens que lhe 
trouxesse a bordo a equipa e seus dirigen-
tes, a fim de lhes dar um abraço de despe-
dida da sua pátria. E de facto assim acon-
teceu, num gesto de comovente memória. 

Curiosamente, não há notícia de que 
Teixeira Gomes alguma vez tivesse pra-
ticado desporto, embora saibamos que 
era um exímio nadador e se exercitava 
diariamente em ginástica sueca. Era com 
esse exercício que justificava a sua ele-
gância britânica e até a sua longevidade. 
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27 de Maio de 2019. Dia dos meus 
anos. Passo-o em ambiente de tertúlia vo-
lante com os associados e demais amigos 
do ICIA, na esplanada do Cloque ao Mar, 
entre o Mirante e a praia do Vau. “As ro-
chas sobrepostas de João de Ourém, com o 
sol inclinado, que as abrasa, a cair no mar 
cuja superfície enche de chamas. Fora dali 
o mar é um manto de seda azul, apenas e 
muito por igual repassado de branco. Um 
cardume de velas triangulares, brilhando 
como lâminas de facas, vai correndo di-
reito à barra que ainda lhes fica longe. O 
corte dos rochedos que cercam a praia do 
Vau arranja-lhes um colossal encanuda-
do sem consistência onde o oiro alterna 
com tiras de púrpura. Há uma tão pene-
trante beleza neste dia, nesta luz, neste 
mar, nesta paisagem, que os meus ner-
vos vibram de felicidade, na consciência 
de viver, do gozo que a vida causa, e tão 
funda é a sensação que experimento que 
os olhos marejam-se-me de lágrimas…” 

Vão chegando convidados. Apresen-
tações de cavalheiros e senhoras. Alguns 
altos dignitários da cidade e da região. 
Emociono-me com a presença da minha 
neta Manuela. Tiram-se fotografias. Um 
jovem vai filmando o acontecimento. 

Servem-se vinhos. Um combo de Jazz 
do Curso Profissional de Instrumentis-
ta de Jazz da Escola da Bemposta, com-
posto por Emannoel Rafael ao saxofo-
ne, Alexandre Marcelino na guitarra, 
Luan Mazziero ao piano, David Nunes 
no baixo e Karllos Vieira na bateria “fa-
zem música”, até ao sol-posto. Leio al-
gumas passagens das minhas obras, 
sobretudo descrições deste “trecho da 
costa algarvia [em que se realizou] a con-
cepção pictórica da paisagem grega”. 

De repente, um ardina surpreende 
os convidados apregoando com o seu 
vozeirão uma edição ficcionada do extin-
to jornal O Sul Desportivo, que “a desu-
sada ressonância do lugar engrossa”. A 
primeira página exibe uma fotografia da 
equipa do Portimonense junto da qual 
me alinharam para evocar a taça que ofe-
reci ao clube da minha terra. Constato, 
com contentamento, que todo o jornal é 
dedicado à minha paixão pelo desporto 
em geral e pelo foot-ball em particular, 
o que me faz recordar “as tardes heroi-
cas do Campo Grande” vibrando com os 
dribles malabaristas do “Tamanqueiro”. 
E fico muito sensibilizado com o tex-
to que escritora Lídia Jorge me dedica.

Ao sol-posto, o “vento leve, que ainda 
sopra do levante, vai trazendo para o ocaso 
rebanhos de pequeninas nuvens refulgen-
tes que se desfazem sem demora; e assim 
as levíssimas ondulações do mar calmo, 
ao luar, trazem de longe, para terra, uns 
fios de lume que a areia da praia chupa.”  

É com grande alegria que verifico 
que o nosso ilustríssimo Presidente e con-
terrâneo, Dr. Manuel Teixeira Gomes é 
adepto da saudável prática da activida-
de física e do desporto. Esta visão rompe 
com as bafientas ideias do passado, que 
defendiam o descanso como cura para 
todos os males, e abraça uma corrente de 
modernidade que se tem vindo a propa-
gar não só na comunidade médica, mas 
também no seio das sociedades mais ilu-
minadas. Ainda muito recentemente, no 
seu artigo “The dangers of going to bed”, 
o Dr . R. A. J. Archer desafia as ideias es-
tabelecidas e elenca os perigos do acama-
mento. Como o próprio refere, sempre se 
assumiu que a primeira atitude perante a 
doença é pôr o doente de cama. Os hospi-
tais são medidos pelo número de camas, 
e a gravidade da doença pelo número de 
dias de acamamento. A cama não é recei-
tada como uma pílula ou uma purga, mas 
é assumida como a base para qualquer 
tratamento. E no entanto, os perigos que 
decorrem desta situação são inúmeros, e 
vão da retenção de secreções respiratórias 
ao risco de tromboses e de escaras na pele, 
da fragilização dos ossos à fraqueza dos 
músculos, ou a perturbações dispépticas 
mais ou menos graves. Os doentes aca-
mados são frequentemente vencidos por 
ideias nostálgicas e pessimistas que ne-
cessariamente acompanham a debilidade 
física e agravam a situação clínica, não 
sendo raras graves perturbações mentais.

A medicina de hoje deve procurar 
não só tratar a doença, como também 
manter um estado de saúde que permita 
enfrentar os desafios da vida. Mens sana 
in corpore  sana é, citando Juvenal, uma 
aspiração que nos deve nortear, e para 
isso nada melhor do que a adopção de 
um estilo de vida que tal proporcione. Ao 
abraçar esta visão, o nosso ilustre Presi-
dente vela não só pela sua saúde, como 
também pela do país que governa, com 
um sinal inequívoco de modernidade.

Mens sana in corpore sana
João Munhá

Ginástica Sueca. In Physical Training for Business 
Men de Harrie Irving Hancock (1917)

Dia de anos
Por Teixeira Gomes, ficcionado 
por João Ventura a partir de Re-
gressos (Seara Nova, 1935).


