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OPINIÃO

Tradição adiada?
A saudade é imensa, a vontade cresce a cada dia 

e a esperança mantém-se…
Digo isto a propósito do último � m de semana 

que, não fora o maldito bicho que não vemos, se-
ria � m de semana de Mercado à Moda Antiga. Um 
evento que é tão oliveirense, tão querido e tão nosso 
que já nos identi� ca como comunidade.

Já lá vão dois anos sem que se realize o Mercado 
à Moda Antiga. Não se realizou em 2020, nem em 
2021. Do mesmo modo, não se realizaram outros 
eventos de cariz lúdico e cultural que são importan-
tes para reforçar o sentimento de identidade e de par-
tilha das nossas gentes. No ano passado, não tivemos 
as tradicionais festas e romarias que movimentam 
meios importantes para as economias locais, que 
aproximam as pessoas, que potenciam o regresso e 
a visita dos oliveirenses que estão fora de Oliveira de 
Azeméis, mas que continuam a identi� car-se com as 
suas terras, as suas tradições e as suas raízes.

Não fossem as restrições impostas pela situação 
de pandemia e este teria sido um � m de semana 
em que teríamos a nossa cidade agradavelmente in-
vadida pelo cheiro das iguarias com que habitual-
mente nos deliciamos todos os anos. Seriam muitos 
os tachos de cobre montados em trempes de ferro 
sobre achas de madeira sem casca, para não fazer 
fumo, a cozinhar os apetitosos rojões. As papas de 
vinha d’alho bem quentes. As tigelas de caldo ver-
de fumegante e os jarros de barro com vinho de 
boa qualidade. A broa seria consumida em grande 
quantidade e as iguarias doces atariam os molhos, 
como por cá se dizia em tempos idos.

As saias rodadas das senhoras e meninas e as blusas alvas rendadas, 
ou as de chita � orida, os sócos e as tamancas invadem o espaço públi-
co, enfeitado pelos lenços coloridos e os cordões de ouro. Homens de 
calças pretas ou de cotim, lenços tabaqueiros e chapéus pretos ou bo-
nés de trabalho, juntos, fariam parte do des� le de gentes de visita e em 
trabalho e comporiam o cenário que todos nós conhecemos.

Esta é uma iniciativa que mobiliza de forma ímpar as associações 
do nosso concelho. Implica muita gente, muitas horas de trabalho gra-
tuito e solidário, antes, durante e depois do Mercado acontecer. E, ao 
mesmo tempo, é uma importante fonte de receitas próprias das referi-
das associações e, por isso, uma importante fatia do � nanciamento das 
suas atividades anuais.

A pandemia fez-nos perder muito. Alguns de nós perderam entes 
queridos e amigos que partiram sem uma despedida digna e sem que, 
os que o desejavam, lhes pudessem dizer um último adeus… e perde-
mos também isto. Perdemos o convívio social, a partilha comunitária e 
o sentimento de pertença que isso implica.

Resta-nos a esperança de que estejamos prestes a retomar uma nor-
malidade há muito perdida e da qual temos uma imensa saudade e 
grande vontade de retomar. O avançar do processo de vacinação a bom 
ritmo e a almejada imunidade de grupo, ainda no decurso do corrente 
ano, são o alimento do nosso espírito para vencer este inimigo sem ros-
to contra o qual lutamos, há já mais de um ano, com armas desiguais e 
todos protegidos nos nossos bunkers caseiros.

Mesmo sem Mercado, comi as papas de vinha d’alho confecionadas 
magistralmente por um dos tradicionais restaurantes da cidade que 
não só cozinhou como trajou à moda antiga…

- Não. A� nal, a tradição ainda é o que era!
* ADVOGADA

Dê a sua opinião: helenaterra@correiodeazemeis.pt

HELENA 
TERRA *
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Espaço do Urbano
Marshall Berman, no seu livro intitulado 

‘Tudo o que é sólido se dissolve no ar’, explica 
que ‘ser moderno é viver uma vida de parado-
xo e contradição. É sentir-se fortalecido pelas 
imensas organizações burocráticas que detêm 
o poder de controlar e de, simultaneamente, 
destruir comunidades, valores, vidas; e ainda 
sentir-se compelido a enfrentar essas forças, a 
lutar para mudar o seu mundo, transforman-
do-o no nosso mundo’. Nesse sentido, decidi 
correr o risco e aceitar o desa� o de participar 
neste espaço editorial com o objetivo de con-
tribuir para a construção do nosso mundo, 
pela vontade de re� etir, convosco.

Pela presença, ainda demorada, da pan-
demia, que nos obrigou a permanecer no in-
terior das nossas casas, urge resgatar a nossa 
presença física no espaço urbano e na ‘cons-
trução’ de ideias sobre ele, onde se possa en-
contrar, justamente, o sentido da empatia, de-
sinvestindo na arrogância, e percorra motivos 
para a aceitação e reconhecimento do outro, 
nas suas semelhanças e diferenças, em vez do 
repúdio ou alheamento.

O sentido de resiliência e, simultaneamen-
te, a vontade de participar na construção de 
‘algo maior’, motivou a re� exão sobre o ‘espa-
ço urbano’ e contribuir para a ‘construção do 
espaço do urbano’.

Estas duas expressões parecem iguais, mas 
não são: por ‘espaço urbano’ pretende-se fa-
zer referência ao território físico, àquele que 
usamos para nos deslocarmos, para nos re-
lacionarmos, livremente, com o outro, onde 
nos podemos fazer ouvir, ou seja, ao espaço 
da representação. O ‘espaço do urbano’ tem, 
por objeto, a construção do território das 
ideias, onde podemos colocar em evidência as 
razões de certas opções relativamente ao ter-
ritório físico ou ainda encontrar justi� cação 
para determinadas escolhas do indivíduo face 
a outro indivíduo ou em relação ao ambiente 
que o envolve.

Como a� rmou J. K. Rowling, escritora e au-
tora da coleção Harry Potter, no discurso que 
proferiu na Universidade de Havard, a 05 de ju-
nho de 2008, nós não precisamos de magia para 
transformar o nosso mundo, nós já carregamos 
todo o poder de que precisamos dentro de nós: 
nós temos o poder para imaginar melhor. E, 
justamente, ao partilhar convosco as minhas 
e as vossas inquietações procura-se alimentar, 
abertamente, a imaginação para encontrarmos 
pontos comuns que permitirão re� etir e, quem 
sabe, encontrar soluções sobre algumas questões 
da nossa cidade.

Só precisamos de imaginar melhor...
* Arquitecta e docente da 

Faculdade de Arquitectura da Univer-
sidade do Porto, natural e residente em O. 

Azeméis
Dê a sua opinião:

anadacostaesilva@correiodeazemeis.pt 
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ANA ISABEL 
DA COSTA          
E SILVA *

Tribuna da Delegação
Depois de um longo e penoso dis-

tanciamento físico, a que nos obrigou 
a pandemia da Covid-19 e em que a 
defesa e preservação da saúde pública 
não permitiram a realização de even-
tos e iniciativas com presença dos Co-
legas Advogados e da Sociedade Civil, 
� nalmente a melhoria das condições 
sanitárias do país abriu um esperanço-
so horizonte de liberdade de encontros 
pessoais e convívio social.

A Delegação da Ordem dos Advo-
gados de Oliveira de Azeméis, desejo-
sa de reatar e incentivar a relação de 
proximidade e da habitual estima entre 
os Colegas Advogados, abre, neste mo-
mento e neste jornal, um espaço de in-
tervenção em que advogados e demais 
juristas podem expor e debater proble-
mas sociais e outros relacionados com 
a administração da Justiça, opinar e 
propor soluções.

Este pontapé de partida – como soe 
dizer-se – para este trabalho de revita-
lização desta Delegação ocorre, no dia 
18 de maio, véspera da festa de Santo 
Ivo e sob o auspício deste Santo Patro-
no dos Advogados e de todos os juris-
tas, que nasceu de uma família nobre e 
virtuosa de Tréguier, povoação da Bai-
xa Bretanha, no ano de 1253 e morreu, 
a 19 de maio de 1303, com 50 anos de 
idade.

Aos 14 anos, Ivo entrou na Univer-
sidade de Paris onde cursou, durante 
10 anos, Teleologia e Direito Canóni-
co e, aos 24 anos, estudou em Orleães 
Decretais e Institutas.

Depois de receber ordem de presbí-
tero, o Padre Ivo foi nomeado Juíz Ecle-
siástico da Diocese de Burnes e exerceu 
com grande dedicação e generosidade 
advocacia a favor dos pobres e injustiça-
dos. Tendo levado uma vida de caridade 
e penitência foi canonizado pelo Papa 
Clemente VI, em 1347.

Que Santo Ivo, patrono de juristas, 
advogados, magistrados, professores de 
direito e procuradores, inspire quantos 
vão colaborar nesta coluna, para que 
seja um espaço de troca de conhecimen-
to, valorização da classe e de re� exão.

Por especial deferência da Câmara 
Municipal instalada, desde janeiro de 
2021, no antigo Centro de Saúde, Rua 
Marquês de Abrantes, 130, Oliveira de 
Azeméis, a Delegação está aberta nos 
dias úteis das 15h30 às 19h00 horas para 
prestar todo o apoio aos advogados e 
advogados estagiários e atender e escla-
recer dúvidas dos oliveirenses bene� ciá-
rios do Apoio Judiciário.

* PRESIDENTE DA DELEGAÇÃO
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LUÍS FILIPE 
OLIVEIRA *


