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PÓVOA DE LANHOSO
| Redacção | 

A galeria do Theatro Club da Pó-
voa de Lanhoso acolhe até 3 de
Maio uma exposição de cruzes. 

Trata-se de uma exposição de
belíssimas cruzes de tribuna, de
altar, de oratório, de cabeceira,
de parede ou de peito, joia que
as nossas avós, quando podiam,
gostavam de usar em ocasiões
solenes.

Entre as cerca de duas dezenas
de peças em mostra, todas mere-
cedoras de um olhar atento pela
sua beleza e originalidade, onde
se destaca a Cruz-Relicário de
Oliveira, uma peça que, não ten-
do valor real pelo material pobre
em que é fabricada, tem extraor-
dinária expressão enquanto sím-
bolo religioso e histórico. Foi
feita no século XVI e, em 1585,

oferecida à Confraria de Santa
Cruz da paróquia de Oliveira por
um sacerdote jesuíta chamado
Bastião Gonçalves, que residia
na casa professa de São Roque,
em Lisboa, mas era oriundo do
concelho da Póvoa de Lanhoso.

A encerrar a exposição que terá
lugar no da 3 de Maio, realiza-se
às 10.30 horas, uma visita guia-
da que encerra com uma palestra
sobre a Cruz-Relicário conduzi-
da pelo historiador José Abílio
Coelho. O dia 3 de Maio é, des-
de o século IV, dedicado à Vera
Cruz, descoberta por Santa He-
lena, realizando-se nesse dia, em
muitos lugares do mundo, as
chamadas Festas das Cruzes. É
para comemorar essa extraordi-
nária devoção humana que nesse
dia se realiza na galeria do Thea-
tro Club da Póvoa de Lanhoso
esta visita e palestra.

Exposição mostra Cruz Relicário de Oliveira 
UMA PALESTRA sobre a Cruz-Relicário conduzida pelo historiador José Abílio Coelho encerra a
exposição de cruzes que está patente na galeria do Theatro Club da Póvoa de Lanhoso.
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A Cruz Relicário de Oliveira será tema de uma palestra no dia 3 de Maio

O que significa 
o 25 de Abril 
de 1974?
“Para mim significa a reposição da
liberdade e da democracia e a his-
tória assim o demonstra. 
Viviamos num regime completa-
mente fechado, de ditadura e o
povo saiu à rua no dia 25 de Abril
de 1974 para  reconquistar a liber-
dade. 
Significa, sobretudo, democracia e
respeito pela opinião dos outros.
No balanço de 45 anos após a re-
volução do 25 de Abril é inquestio-
nável os aspectos positivos que es-
ta revolução trouxe e penso que
ninguém estaria disposto a voltar
para trás, ou seja, se a pergunta
fosse se gostaria de voltar a 25 de
Abril de 1974, não tenho dúvidas
que ninguém estaria disposto a fa-
zê-lo”.

Maria José
Fernandes
Presidente do IPCA


