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Acácio Gomes apresenta o seu novo livro ‘O Fazedor de
Armenhas’

O lançamento do livro do escritor natural de Mosteirô aconteceu no dia 21 de maio, nos Claustros do
Museu Convento dos Lóios. A apresentação da obra ficou a cargo do vereador da Cultura da
Câmara Municipal da Feira, Gil Ferreira, e de Ana Andreia de Bastos.

Mesmo com as limitações impostas pelas autoridades de saúde, devido à pandemia, foram muitos os
“amigos” — como o autor Acácio Gomes fez questão de lhes chamar — e familiares a marcarem
presença na cerimónia de apresentação do livro ‘O Fazedor de Armenhas’. O presidente da Câmara
Municipal de Santa Maria da Feira, Emídio Sousa, também compareceu no lançamento da obra.
O livro é baseado em 118 documentos existentes nos Arquivos da Torre do Tombo e, ao longo das 222
páginas, acompanha, ao longo de cinco séculos, “a história de uma família com origem no século XVI
no Lugar do Fijô, na Vila da Feira”, e cujo personagem inicial, Sebastião Alves, começa desde cedo a
dedicar-se à construção de armadilhas para pássaros e de outros artefactos para guardar aves.
Na apresentação da obra, Ana Andreia de Bastos destaca que “não são histórias de reis, são histórias
de homens e mulheres simples, de lavradores, são histórias muito especiais para mim, porque são
sobre a minha família!”
“Este livro é uma oportunidade de revisitação e encontro com o passado, com os valores e vivências
de várias gerações. É um livro que nos transporta para um passado longínquo e tão diferente dos dias
de hoje e que apesar de relatar um contexto distante me deixa saudade de uma época que não vivi”,
referiu ainda, sublinhando “a forma interessante como o autor cruza os acontecimentos históricos
mais relevantes, tais como as pestes e invasões francesas, entre outros, com a história da família nas
sucessivas gerações”.
A terminar, Ana Andreia de Bastos aferiu que “o livro também nos ajuda a perceber e a construir a
nossa casa, nele encontramos as pedras e fundações que estão na base da construção de cada um de
nós”, concluindo: “conhecer as minhas, as nossas raízes tornou-me mais consciente, mais inteira”.
Já o vereador da Cultura começou por destacar as “descrições riquíssimas” presentes no livro e o
contributo de Acácio Gomes” para o conhecimento da história local. Gil Ferreira considera ‘O Fazedor
de Armenhas’ “uma riquíssima descrição do modo de vida do povo que entrecruza afetos com os mais
relevantes factos históricos da Feira entre os séculos XVI e XX”. “Um contributo valiosíssimo para os
amantes da história local”, conclui.
Sobre o autor

Nascido em Mosteirô, Acácio Gomes é consultor de comunicação e imagem. Foi jornalista de
economia e finanças no semanário Expresso, diretor da revista Inforbolsa, editor do programa da RTP
Bolsa e Negócios, comentador económico da RTP e da Antena 1 e colunista do Semanário Económico.
Entre outros livros, recentemente — finais de 2018 — escreveu ‘Mosteirô, uma aldeia e muitas
histórias’, um livro de histórias que conta a vida das gentes de Mosteirô, o longo dos tempos,
especialmente nos séculos XVIII, XIX e XX.

