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B O  E T I  M 

EXTRACTOS DAS ACTAS DAS SESSÕES 

Sessão de 20 de Julho 

Presidência do Ex.*"° Sr. Major Mário Cardoso, 
estando presentes os Directores Srs. Dr. Augusto Fer- 
reira da Cunha, Alberto Costa, Francisco Pereira 
Mendes, Alberto Vieira Braga e A. L. de Carvalho, 
Secretário. 

- Tomado conhecimento de expediente vário. 
Pelo Sr. Tesoureiro foi dito que a Ex." Câmara da 
digna presidência do Sr. Dr. João Rocha dos Santos, 
em face das contas detalhadas respeitantes ao custo 
da edição monumental da Revista de Guimarães 
(Número Especial Comemorativo dos Centenários) 
que por esta Sociedade lhe foram presentes, resol- 
vera, em sua sessão de 10 do corrente, reforçar o 
subsidio já concedido à Soc. Martins Sarmento, com 
nova verba de 10.000 esc., a incluir no orçamento 
para 1941. A Direcção da Sociedade congratulou-se 
com esta acertada e inteligente deliberação camarária, 
resolvendo agradecer à Ilustre Vereação que tanto se 
tem prestigiado na protecção às instituições culturais 
da Cidade. 

Resolvido activar os trabalhos da sede do 
edifício da Sociedade, requisitando para esse fim 
ao ilustre consócio honorário e Mestre-Arquitecto 
Sr. Marques da Silva, os desenhos e detalhes neces- 
sários que faltam ao empreiteiro da obra de cantaria. 

Sessão extraordinária de 9 de Agasto I 

Presidência do Ex.'"° Sr. Major Mário Cardoso, 
estando presentes todos os Srs. Directores. 

L I 
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- Lida e aprovada a acta da Sessão anterior, o 
Sr. Presidente, usando da palavra, disse que convo- 
cara esta Sessão extraordinária para lembrar, uma 
vez mais, com veneração e respeito, o passamento, 
em 9 de Agôsto de 1899, do eminente e glorioso 
Arqueólogo Martins Sarmento, prestando assim a 
Direcção da Sociedade a que o Sábio devotara a sua 
Obra homenagem discreta e sentida à memória do 
seu insigne Patrono. 

› O Sr. Secretário informou ter sido dado inte- 
gral cumprimento às obrigações do legado imposto 
pelas disposições testamentarias da Sr." D. Maria de 
Freitas Aguiar Martins Sarmento, tendo-se distribuído 
três cobertores de lã aos pobres: Aurora Alves Mar- 
ques, do lugar do Portelo do Lôbo, Maria Gemes 
dos Prazeres, de Ventozela, e Francisca da Silva, do 
Outeiro, tidas viúvas e da Freguesia de S. Salvador 
de Briteiros. 

Sessão de '30 de Agasto 

Presidência do Ex.*"° Sr. Major Mário Cardoso, 
estando presentes os Directores Srs. Dr. Augusto Fer- 
reira da Cunha, Dr. Ricardo de Freitas Ribeiro, Alberto 
Costa, Alberto Vieira Braga e A. L. de Carvalho, Se- 
cretário. 

- O Sr. Presidente usando da palavra disse que, 
no dia 14 do corrente, a Sociedade se fizera repre- 
sentar na comemoração tradicional e patriótica da 
Batalha de Aljubarrota, que pelas 10 horas tivera 
lugar, promovida pela Ex."" Câmara Municipal, junto 
do Padrão de Nossa Senhora da Oliveira. 

- Disse mais que igualmente a nossa Instituição 
se fizera representar pelo Sr. Comandante Carvalho 
Crato, ilustre Oficial da Armada e Presidente da Junta 
de Turismo das Taipas, na brilhante festa de home- 
nagem, presidida por S. Ex? o Senhor Governador 
Civil do Distrito, que aquela ridente povoação do 
nosso Concelho resolvera prestar, no dia 24, aos 
Ex."*°* Srs. Dr. João Antunes Guimarães, Deputado 
da Nação, e Dr. João Rocha dos Santos, Presidente 
da Câmara Municipal. 
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- Pelo Sr. Dr. Augusto Cunha, Director da Bi- 
blioteca da Sociedade, foi comunicado que a pedido 
do Sr. Director da Biblioteca e Museu da Marinha, 
enviara àquela importante Instituição cultural algu- 
mas das edições da Sociedade. 

H 

Sessão de 25 de Setembro 
r 

Presidência do Ex.*"° Sr. Major Mário Cardoso, 
estando presentes os Directores Srs. Dr. Augusto Fer- 
reira da Cunha, Alberto Costa, Francisco Pereira 
Mendes, Alberto Vieira Braga e A. L. de Carvalho, 
Secretário. 

- Tomado conhecimento de expediente vário. 
O Sr. Director da Biblioteca, Dr. Augusto Cunha, 
usando da palavra, lembrou a conveniência de se 
procurarem adquirir para a nossa Biblioteca Pública 
tidas as obras publicadas, e que venham a publicar- 
-se, comemorativas dos Centenários. Nesse sentido 
tinha já proposto a algumas Instituições a permuta 
do Volume Especial da nossa Revista com as publica- 
ções desses estabelecimentos culturais. Como pri- 
meiro resultado dessa iniciativa, havia dado entrada na 
nossa Biblioteca O formoso Catálogo-Guia da Obra 
de Soares dos Reis, editado pelo Museu portuense de 
Soares dos Reis, tendo-se também recebido um ofício 
da Academia Portuguesa da História, prometendo o 
envio dos volumes comemorativos por ela editados, 
que em breve sairão do prelo. 

Sessão de 31 de Outubro 

Presidência do Ex." Sr. Major Mário Cardoso, 
estando presentes os Directores Srs. Dr. Augusto Fer- 
reira da Cunha, Dr. Ricardo de Freitas Ribeiro, Fran- 
cisco Pereira Mendes, Alberto V. Braga e A. L. de 
Carvalho, Secretário. 

Lida e aprovada a acta da Sessão anterior, foi 
dado seguimento a expediente vário. 

- Usando da palavra, o Sr. Presidente comuni- 
eou que no dia 23 do corrente, pelas 15 horas, tivera 

H 



338 REVISTA DE OVIMARÃES 
I 

a honra de ser recebido pelo Senhor Presidente da 
República, no Palácio Nacional de Belém, ao qual 
pessoalmente fizera entrega do Volume Especial da 
Revista de Guimarães, com primorosa e rica enca- 
dernação. Sua Excelência o Chefe de Estado dispen- 
sara à nossa Sociedade as mais afectuosas palavras, 
pela obra cultural que esta Instituição tem realizado 
e pelos serviços que tem prestado ao Ministério da 
Educação e ao prestígio das Letras e da Ciência Por- 
tuguesa. O Senhor General Carmona manifestara-lhe 
também a grata e inesquecível impressão que lhe havia 
ficado das grandiosas manifestações comemorativas 
dos Centenários, que a histórica cidade de Guimaraes 
realizou com tanta solenidade, elevação e espírito pa- 
triótico. O Senhor Presidente da República aceitou, 
muito sensibilizado, a categoria de Sócio Honorário 
da Soc. Martins Sarmento, para a qual foi proposto 
na Sessão extraordinária desta Sociedade, realizada em 
1 de junho. No dia imediato ao cumprimento desta 
missão, o Sr. Presidente fera também recebido no 
Palácio da Presidência do Conselho, no intuito de 
entregar pessoalmente ao Sr. Prof. Dr. Oliveira Sala- 
zar um volume idêntico, que teve de deixar ao seu 
Secretário, pelo motivo de S. Ex." o Chefe do Governo 
se encontrar então ausente de Lisboa. 

Todos os Directores presentes se congratularam 
pelo êxito desta missão do Sr. Presidente, que muito 
contribuiu para aumentar o excelente conceito em que 
a Sociedade M. S. se encontra perante os meios oficiais 
e académicos, quer nacionais, quer estrangeiros. 

- O Sr. Dr. Augusto Cunha, Director da Biblio- 
teca, pediu a palavra para comunicar que, em resultado 
da permuta com o Número Especial da Revista de 
Guimarães, se havia recebido 0 magnífico volume 
sabre Os Primitivos Portugueses, edição da Acade- 
mia Nacional de Belas-Artes. Esse volume é uma das 
obras mais sumptuosas que tem saído dos prelos 

verdadeiro monumento erguido 
a Arte e a Cultura Nacional, neste ano áureo das 
Comemorações Centenárias. Resolvido agradecer ao 
Sr. Prof. Dr. Reinaldo dos Santos, Presidente daquela 
Academia, por intermédio do qual a obra foi recebida, 
com destino à Biblioteca da Sociedade, 

portugueses e um 

‹ 
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- Pelo Sr. Presidente foi ainda comunicado que 
a Direcção da Grande Enciclopédia Portuguesa e Bra- 
sileira lhe pedira, com destino a um dos próximos 
fascículos daquela excelente publicação, a fim de 
documentar o artigo ‹‹Citânia», escrito pelo Sr. Prof. 
Mendes Correia, a fotografia aérea daquela impor- 
tante estação arqueológica, que foi propositadamente 
tirada pelos ilustres aviadores Srs. Tenente-Coronel 
Pinheiro Correia e Major Amado da Cunha, nosso 
prezado consócio, com destino ao Guia da Citânia. 
Esta bela fotografia já figura também, por deferên- 
cia desta Sociedade, no Roteiro de Guimarães, do 
Sr. Director do Museu de Alberto Sampaio (ed. da 
Câmara Municipal). E' uma forma de boa camara- 
dagem intelectual e um modo de propaganda das 
notáveis ruínas, que zelosamente a Sociedade protege 
e conserva. 

Sessãdde 20 de Novembro 

Presidência do Ex.m° Sr. Major Mário Cardoso, 
estando presentes todos os Srs. Directores. 

. Dado expediente a vária correspondência, o 
Sr. Director da Biblioteca comunicou que se tem con- 
tinuado a receber diversos volumes comemorativos 
dos Centenários, obras excelentes que ficam enrique- 
cendo a nossa Biblioteca, havendo assim dado óptimos 
resultados a perrnuta com o Volume Especial da nossa 
Revista. Vê-se que o nosso Volume tem obtido a 
melhor aceitação e acolhimento, já pela sua bela apre- 
sentação gráfica, já pelo valor dos estudos históricos 
que encerra. Devido a este intercâmbio, deram últi- 
mamente entrada na Biblioteca da Sociedade: os dois 
volumes do Número Extraordinário que O‹ jornal 
O Século publicou; o Album Comemorativa-1940, 
oferecido pelo Sr. Capitao Henrique üalvão; o vo- 
lume especial da Revista americana «Toe Hispanic 
Americano Historical Review", e, finalmente, o Secre- 
tariado da Propaganda Nacional prometeu também 
enviar urn exemplar do Programa Oficial das Come- 
morações Centenárias (edição de luxo). 

v 
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Sessão de 19 de Dezembro 

Presidência do Ex."1° Sr. Major Mário Cardoso, 
estando presentes todos os Srs. Directores. 

Aberta a Sessão, foi lida e aprovada a acta da 
Sessão anterior, sendo em seguida dado expediente a 
vária correspondência. 

Entrando no uso da palavra, O Sr. Presidente refe- 
riu-se à Sessão de Encerramento das Comemorações 
Centenárias, que a Ex." Câmara Municipal realizou 
no Salão Nobre desta Sociedade, no dia 2 do cor‹ 
rente, propondo que na acta desta Sessão se trans- 
crevesse a notícia deste acto solene, dada num dos 
semanários locais, e que é do teor seguinte : 

O Salão Nobre desta Instituição cultural da nossa Terra, 
prestes se encheu de um público escolhido, 11a ânsia de ouvir a 
palavra quente e brilhante do ilustre orador que vinha encerrar, 
com chave de ouro, as Comemorações Centenárias. 

Entre a assistência viani-se muitas pessoas estranhas e os 
Srs. Cônsul e vice-Cônsul do Brasil, 11o Pôrto, suas Ex.*""$ Es- 
pôsas, Câmara Municipal, autoridades militares, eclesiásticas e 
civis, estudiosos, eruditos, professores, muitas senhoras da nossa 
melhor sociedade, os representantes das nossas agremiações cul- 
turais e associativas, Mocidade e Legião Portuguesa, etc. 

A Mesa de Honra era constituída pelo Sr. Presidente da Câ- 
mara, Cônsul e Vice-Cônsul do Brasil, ]uiz de Direito, Presidente 
da Sociedade Martins Sarmento, Arcipreste, Dr. Augusto Gônies 
de Castro Ferreira da Cunha, José Ribeiro Moreira de Sá e Melo, 
António J. Pereira de Lima, Delegado do Ministério Público e 
Delegado do Governo. 

Após a chegada do orador, Sr. Dr. Alberto Pinheiro Tôrres, 
que a assembleia recebeu com muitos aplausos, o Sr. Presidente 
da Câmara, abrindo a Sessão, referiu-se aos nossos"feitos heróicos, 
salientou a homenagem que o Brasil-ali representado pelo seu 
ilustre Cônsul --tinha prestado ao Fundador da Nacionalidade e 
traçou, rápido, o perfil cultural do Sr. Dr. Pinheiro Tôrres. 

Levanta-se este, ouvindo=se uma calorosa salva de palmas. 
S. Ex.a, depois de agradecer as manifestações feitas, diz ser-lhe 
agradável falar na Sociedade M. Sarmento, centro de Cultura e de 
Instrução. Recorda as palavras com que Salazar abriu, em Guima- 
rães, as Festas Centenárias, e diz que as Comemorações corres- 
ponderam ao pensamento do seu organizador. Portugal mostrou 
o que foi e o que vale, realizando as Comemorações com a Europa 
em guerra. 

O erudito orador, que proferiu um magistral discurso, pôs 
em relevo a confiança com que o País encara o dia de amanhã, 
dizendo ficar vivo o espírito que orientou as Comemorações. 

‹ 
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Espra ou-se com relevo sôbreas datas da Fundação, Restauração 
e Independência, focando passagens da vida de nossos Reis, para 
destacar o seu amor à Pátria e à Grei. Detendo-se na nossa vida 
contemporânea, disse que Portugal realiza, sob todos os aspectos, 
uma Obra formidável. !« 

(Do Comércio de Guimarães, de 6 de Dezembro). 

I 

- O Director Sr. Alberto Costa pediu a palavra 
para propor que na acta fosse lançado um voto de 
congratulação por S. Ex." o Sr. Ministro da Educa- 
ção Nacional ter consentido que o Teatro de Guima- 
rães pudesse, finalmente, usar o nome do seu falecido 
proprietário Sr. Bernardino Jordão, conforme os dese- 
jos de todos os vimaranenses. Os Directores presentes 
aprovaram este voto congratulatório, salientando o 
Sr. Presidente que fera assim dada plena satisfação ao 
pedido expresso por esta Sociedade no seu ofício 
ao Sr. Ministro da Educação Nacional, transcrito na 
acta da Sessão de 30 de Novembro de 1938, e publi- 
cado nos jornais, deixando finalmente de dar-se àquele 
teatro a designação de Martins Sarmento, tão mal 
adequada a uma Casa de espectáculos; Recorda que 
foi portanto esta Sociedade o primeiro organismo a 
mostrar oficialmente o seu desacôrdo perante aquela 
anterior designação. 

- O Sr. Director da Biblioteca, Dr. Augusto 
Cunha, comunicou um novo êxito da permuta do 
Vol. Especial da Revista com outras edições come- 
morativas dos Centenários. Por oferta de S. Ex.* o 
Sr. Dr. Francisco Vieira Machado, Ilustre Ministro das 
Colônias, acaba de dar entrada na nossa Biblioteca a 
magnífica e valiosíssima série de publicações editadas 
pela Agência Geral das Colónias. São 49 esplêndidos 
volumes, cujos títulos no lugar próprio desta Revista 
vêm especificados. A S. Ex? o Sr. Ministro das Co- 
lónias foi agradecida tão benemérita oferta, sendo-lhe 
enviado também um exemplar da nossa Revista, cuja 
recepção S. Exs acusou nos mais cativantes termos 
para a Sociedade Martins Sarmento. 

O Sr. Director da~Biblioteca informou ainda que 
tendo sido pedido ao Sr. Dr. Joaquim Leitão, Secretá- 
rio Geral da Assembleia Nacional, o precioso volume 

-Catálogo Geral das Certes do Reino de Portugal, 

I .g 
I 
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que é igualmente uma das mais valiosas contribuições 
bibliográficas das Comemorações Centenárias, aquele 
ilustre Académico prometeu enviar brevemente essa 
obra. 

-Retomando o uso da palavra, o Sr.Presidente 
comunicou que há tempos visitara em Braga, na com- 
panhia do Sr. Dr. Pedro Vitorino, a Ex_ma Senhora 
D. Laura da Mota Felgueiras, actual possuidora do 
magnífico retrato de seu avô, Secretário das Côrtes 
de 1820, João Baptista Felgueiras, pintado pelo céle- 
bre artista suíço Augusto Roquemont, e doado a esta 
Sociedade pelo falecido vimaranense, Dr. Francisco Pe- 
dro Felgueiras, pai daquela distinta Senhora. A Ex." 
Senhora D. Laura Felgueiras, confirmando a doação 

verbal feita por seu Pai, declarou ter perfeitamente 
assegurada, no seu testamento e à sua morte, a en- 
trada do referido retrato HO Museu de Arte desta 
Sociedade. - 

A história deste Retrato e sua doação à Soc. M. S. 
se refere a Revista de Guimarães em seu volume 38.°, 
do ano de 1928, de págs. 110 a 114, num artigo do 
Ex.*"° Sr. Dr. Pedro Vitorino. 

. zO Secretário Sr. A. L. de Carvalho comunicou 
que, no dia 18 do corrente, o Arquitecto Sr. Marques 
da Silva viera inspeccionar a construção do edifício 
da nossa sede, dando várias instruções ao empreiteiro, 
o qual recebeu também da Direcção desta Sociedade 
ordem para activar o mais possível os trabalhos em 
curso, de modo a consumir em breve o saldo ainda 
existente da quantia destinada às obras do corrente 
ano de 1940. 

- O Sr. Secretário deu ainda conhecimento de 
um honroso ofício do Sr. Dr. Almeida Garrett, ilus- 
tre Presidente da }unta de Província do Douro Litoral, 
felicitando a Sociedade pelos «relevantes serviços que 
ao País Vem prestando no campo cultural da ciência a 
que se devotou com verdadeiro fervor patrióticovz. 

-Seguidamente o Director Sr. Alberto V. Braga 
disse que comunicava com muito prazer aos seus cole- 
gas, que o Sr. Major Mário Cardoso, Presidente da 
Direcção desta Sociedade, irra nomeado Sócio Cor- 
respondente do Instituto Arqueológico do Reich Ale- 
mão, de Berlim, por proposta do ×sábio Iberólogo e 
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Prof. da Universidade de Erlangen, Dr. Adolfo Schul- 
ten. Esta nomeação, de mérito científico, que muito 
deve honrar O nosso ilustre Presidente, reflecte-se na 
Sociedade Martins Sarmento, Instituição que S. Ex." 
dirige há oito anos com a mais afincada perseverança 
e provada competência, devotando-lhe um amor e cari- 
nho de todos os dias e de tidas as horas. A distinção 
alcançada apoia-se no prestígio do seu nome e no 
valor da sua obra. As suas qualidades mentais de 
probidade cientifica, a sua bibliografia arqueológica, 
sobejamente conhecida e referida por nacionais e es- 
trangeiros, foram os predicados que o acreditaram 
junto do Instituto Arqueológico de Berlim, um dos 
mais prestigiosos da Europa. 

Mais comunicou o Sr. Alberto V. Braga que o 
Sr. Presidente fera também convidado pelo Director 
do Museu Arqueológico Nacional de Madrid, Sr. Prof. 
Dr. Taracena Aguirre, a realizar uma Conferência na- 
quele Museu do Estado, mas que, pelos seus serviços 
profissionais, não pôde aceder ao honroso convite, 
prometendo todavia ir ali em ocasião oportuna do 
próximo ano. ` 

Todos os colegas saldaram vivamente o Sr. Pre- 
sidente, que agradeceu as referências e os cumpri- 
mentos. . 

- Por proposta do consócio Sr. Rodrigo Pimenta 
foi admitido sócio desta Sociedade o Sr. Abel Pei- 
xoto Salier, residente em Guimarãess' . 

O Sr. Francisco Pereira Mendes, Tesoureiro, 
tomou o encargo de fornecer, com urgência, para ser 
publicado no último fascículo da Revista referente ao 
corrente ano, o Balancete da Receita e Despesa rela- 
tivo a 31 de Dezembro de 1940, bem como o orça- 
mento para 1941. Apresentou várias contas, cujo 
pagamento foi autorizado, e propôs que se oficiasse 
à Ex." Câmara Municipal lembrando a inclusão no 
orçamento camarário para 1941 do subsídio prome- 
tido de 10.000 esc. para a conclusão do pagamento 
do Volume Especial da Revista, bem como da verba 
de 1.800§00 destinada aos ordenados do guarda da 
Citânia no próximo ano. 

Finalmente, em face do saldo positivo existente 
em cofre, tomou-se a resolução *de, no começo do 
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: 
1 i 

próximo ano, levar efeito alguns melhoramentos 
I 

I material de 
I 

i 

a 
nas propriedades rústicas, no museu de Numisma- 
tica (vitrinas e catálogo), no mobiliário do Salão 
Nobre (cadeiras ze candelabros)~ e no 
Secretaria. a 

A. L. DE CARVALHO 
51.0 Secretário da Direcção. 
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