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1961- É transferido para a freguesia de Serdedelo, no concelho de Ponte de Lima e, mais 

tarde, assume também a paróquia da Boalhosa. Nessa época, procede ao registo de algu-

mas notas etnográficas, de que se destacam o tradicional jogo do pau e os costumes funerá-

rios. 

 

1968- Torna-se pároco da freguesia de Labruja, Ponte de Lima. Em razão da atuação de 

Manuel Dias, o Santuário do Senhor do Socorro e demais romarias ganham outra projeção. 

A própria localidade progride e passa a usufruir de novos serviços e elementares infraestru-

turas. Paralelamente, é professor do ensino secundário no Externato Cardeal Saraiva, em 

Ponte de Lima, colabora com a imprensa local, organiza exposições de Arte e participa em 

vários estudos e escavações arqueológicos. 

 

1971- Associa-se à Comissão Organizadora das Feiras Novas e, enquanto membro, dina-

miza os primeiros Cortejos Históricos, segundo padrões de qualidade e rigor – os trajes fide-

lizam-se à época retratada e os figurantes são triados de acordo com as personagens repre-

sentadas. 
 

Casa do Monte da Madalena onde nasceu o Padre Manuel Dias. 

Fonte: Arquivo particular de Amândio Vieira 

O jovem Manuel Dias 

Fonte: Arquivo particular de Amândio Vieira 

Padre Manuel Dias entre amigos, destacando-se  o Padre Fernando da Labruja, o Padre António Matos 

Reis, o Cónego Manuel José Barbosa Correia e o Padre Vaz do Bárrio. 

Fonte: Arquivo particular de Amândio Vieira 

Primeira celebração litúrgica do Padre Manuel Dias na Igreja da 

Misericórdia de Ponte de Lima. 

Fonte: Arquivo particular de Amândio Vieira 

Participantes na Missa Nova do Padre Manuel Dias (fotografia tirada na fachada da Igreja Matriz) 

Fonte: Arquivo particular de Amândio Vieira 

Manuel Dias no Seminário (terceiro a contar da direita). 

Fonte: Arquivo particular de Amândio Vieira 

Primeira fotografia  oficial  de Manuel Dias enquanto padre 

Fonte: Arquivo particular de Amândio Vieira 

1933- Nasce na casa do Monte da Madalena, em Fornelos, Ponte de Lima, no dia 04 de 

maio, entre numerosos irmãos. Termina a instrução primária na vila limiana e frequenta a 

secção masculina do Colégio D. Maria Pia. 

 

1946- Afastada a intenção de abraçar a carreira de Medicina, matricula-se no Seminário 

Diocesano de Braga e rapidamente desperta o interesse dos seus superiores – caso do Có-

nego Manuel Aguiar Barreiros (1874-1961) -, que se apercebem da sua natural vocação pa-

ra a área da investigação, a par da propensão inata para o ministério. 

 

1954- Durante o seminário, colabora na organização de alguns eventos - de que se desta-

ca a Exposição Mariana, integrada no II Congresso Nacional Mariano, realizado em Braga -, 

e cimenta contactos e relacionamentos com renomadas figuras da Arqueologia, Arte Sacra 

e Cultura, entre elas a do Cónego Luciano Afonso dos Santos (1913-1992). 

 

1958- É ordenado sacerdote a 15 de agosto, pelo Arcebispo D. António Martins Júnior 

(1881-1963), e colocado na freguesia de Sistelo, concelho de Arcos de Valdevez. Nos três 

anos de permanência, a sua atuação vai muito além da assistência religiosa, tendo recupe-

rado património paroquial e lançado um boletim informativo. 
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Preparação da Exposição “Alminhas e Cruzeiros de Ponte de Lima” (1988) 

Fonte: Arquivo particular de Amândio Vieira 

Padre Manuel Dias com José Rosa Araújo 

Fonte: Arquivo particular de Amândio Vieira (Fotografia de Luís Dantas) 

Uma das primeiras edições do Cortejo Histórico das Feiras Novas 

Fonte: Arquivo particular de Amândio Vieira (Fotografia de Joaquim Santana) 

Padre Manuel Dias à entrada do Museu dos Terceiros 

Fonte: Arquivo particular de Amândio Vieira  

Medalha de Mérito Cultural (1996) 

 

Padre Manuel Dias na apresentação do livro “Rainha D. Teresa” de 

Amândio Vieira 

Biblioteca particular do Padre Manuel Dias 

Padre Manuel Dias na Torre de Refoios 

 

Padre Manuel Dias com D. Armindo Lopes Coelho na cerimónia de 

condecoração (04 de março de 1996) 
Último encontro com o amigo Luís Dantas Celebração de Matrimónio no 

Santuário da Boa Morte 

1996- A investigação desenvolvida em áreas de interesse cultural - concretizada em traba-

lhos de identificação, catalogação e classificação de peças de iconografia religiosa, em ações 

várias de defesa e preservação de valores históricos e patrimoniais locais e no primeiro le-

vantamento arqueológico do concelho de Ponte de Lima, em parceria com Rosa Araújo (1906

-1992) -, leva naturalmente a Câmara Municipal de Ponte de Lima a agraciá-lo com a Meda-

lha de Mérito Cultural, a 04 de março de 1996. 

 

2015- Falece a 02 de abril. Para trás, o pároco, professor, antropólogo, etnólogo e arqueó-

logo deixa um legado documental disperso por várias publicações de que se destacam o se-

manário Cardeal Saraiva, o Arquivo do Alto Minho, a Límia: revista regional, O Anunciador 

das Feiras Novas: publicação anual de informação, cultura, turismo e artes limianas, a Colec-

tânea de Autores Limianos Contemporâneos, a Estudos Regionais: revista de cultura do Alto 

Minho, entre outras. Deixa sobretudo a admiração generalizada por aquele que é justamente 

considerado “um nome cimeiro do Património Humano de Ponte de Lima”
1
 – ad aeternum. 

1972– É transferido para a freguesia de Nogueira, Viana do Castelo, onde permanece até 

ao fim da vida ativa (2008). Ali desenvolve obras de beneficiação do património religioso e 

concretiza a edificação da Casa da Catequese. Pontualmente, em 1991, assume igualmen-

te a paróquia de Gondar, no concelho de Caminha. Apesar de residir em Ponte de Lima, 

desloca-se assiduamente à capital de distrito para lecionar Música, Língua Portuguesa, Ge-

ografia, Moral e Religião. 

 

1975- Participa na fundação do Instituto Limiano – Museu dos Terceiros, a 02 de janeiro. 

Anos antes, em 1965, havia promovido uma exposição de Arte intitulada “Artistas limianos – 

Assuntos limianos”. 

 

1979- Além de membro da direção da LIMICI – Associação de Defesa do Ambiente e do 

Património Cultural de Ponte de Lima, faz parte da Comissão Diocesana de Arte e Cultura 

(1979-1991), é nomeado responsável do Museu Diocesano de Arte Sacra (1991) – catego-

ria convertida na de Diretor Emérito, em 2008, por razões de saúde -, e revaloriza o Cami-

nho de Santiago, no concelho de Ponte de Lima, facto que conduz à posterior criação de 

uma pousada para peregrinos. 

http://ziguezague-ziguezague.blogspot.pt/2015/04/manuel-gomes-dias-um-limiano-para.html
http://arocoutinhoviana.blogspot.pt/2013/10/as-confissoes-do-padre-dias-in-aurora.html
http://repositorio.ucp.pt/bitstream/10400.14/12294/1/marques.pdf
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 Ponte de Lima : boletim municipal 

- A toponímia da vila (1995) 

- Fichas de Arqueologia : antas ou mamoas (1995) 

- Património do concelho : castros (1996) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 Límia : revista regional 

- Atenção ao património arqueológico soterrado (1993) 

- Museu dos Terceiros em Ponte de Lima (1994) 

- O Teatro Diogo Bernardes em Ponte de Lima (1994) 

- Festas e romarias (1994) 

- Feiras francas e festas do concelho (1994) 

- Senhor dos Perdidos (1994) 

- A capela de S. João da Grova (1995) 

 O Anunciador das Feiras Novas : publicação anual 

de informação, cultura, turismo e artes limianas 

- O Cortejo histórico das “Feiras Novas” (1989) 

- A Capela do Monte da Madalena, em Ponte de Lima (1991) 

- Centenário do nascimento do Cónego Manuel José Barbosa Correia (1993) 

- A propósito de uma imagem da Senhora de Fátima (1994) 

- A ascendência labrujense da Irmã Maria da Conceição : a «freirinha santa» de Viana (1995) 

- O Caminho de S. Tiago em Ponte de Lima (1996) 
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Cardeal Saraiva, 1968 

Cardeal Saraiva, 1993 

Gil do Lago 

Limiana, 2012 

João Gomes d’ Abreu—Limiana, 2012 

José Augusto Pedreira—Limiana, 2012 

António Matos Reis—Limiana, 2012 

J. D. Martins Gandra—Limiana, 2012 

Amândio de Sousa Vieira—Limiana, 2012 

José Antonio de la Riera—Limiana, 2012 

Antonio Martinez Coello—Limiana, 2012 

Alto Minho, 2013 

Cardeal Saraiva, 2015 

João Maria Carvalho—Cardeal Saraiva, 2015 
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O Padre Manuel Dias foi uma personalidade à frente do seu tempo; ancorado na sua visão 

progressista, e na história que estudava, teve uma intervenção cívica, corajosa, aberta e es-

clarecida, promovendo a cultura de um povo, contribuindo para o progresso através da par-

tilha do conhecimento com todos os cidadãos, em particular com impacto nos mais desfavo-

recidos e para os mais jovens, intervindo num mundo rural, há 50 anos mais próximo da ida-

de média do que do século XXI. 

Paulo António Alves Pereira 

Tendo conhecido o saudoso padre Manuel Dias era ele muito jovem e eu muito gaiato, 

quando foi nomeado pároco de Serdedelo, não podia, como é bom de ver, antecipar o que 

viria a ser o seu notável percurso. 

Todavia, apesar de frontal e às vezes contundente no relacionamento com as gentes, não 

recordo, do Rev. Manuel Dias, qualquer momento menos agradável. 

Amândio  G. Martins 

Não é para mim verdade que valorizamos mais os amigos quando os perdemos. 

O Padre Manuel Dias era, para os que tinham o privilégio de o conhecer, como um farol, 

iluminava de sabedoria.  

No meio das pessoas, espalhava conhecimento como quem dá um sorriso, depois, discre-

tamente, remetia-se ao seu mundo e ouvia. Raramente criticava os outros e muito menos 

era de elogio fácil, sabia separar o trigo do joio. Tinha fino gosto e um forte caráter, não ti-

nha nenhuma apetência para as efémeras luzes da ribalta. 

Como o Cardeal Saraiva, que admirava sinceramente, não tinha medo de ter opinião. Pro-

fundamente apaixonado por Ponte de Lima, tinha orgulho em ter nascido na Casa da Ma-

dalena, no seu pai e nos seus jardins, nas Feiras Novas e no Instituto Limiano; dedicou a 

vida à Igreja mas não descurou o Mundo, nunca abdicou de intervir, da justiça fez o seu le-

ma, escolheu os amigos, sendo eu o mais humilde de todos. 

Com os amigos Sofia e Fernando, tão perto nos últimos anos, procurei dar o devido valor a 

tão rica personalidade, enquanto presente nas nossas vidas.  

Agora, já não o podemos ouvir, mas guardamos ternamente o eco das suas palavras e o 

carinho da sua amizade, que nos vai acompanhar como uma bênção enquanto existirmos. 

               

      Amândio Sousa Vieira 

Quadro representativo do ‘Boi Bento’ introduzido pelo Padre Manuel Dias no primeiro Cortejo Etnográfi-

co das Feiras Novas em 1964, enquanto membro da Comissão Organizadora das Festas do Concelho. 

Cartaz de divulgação das Feiras Novas de 1960, o favorito 

do Padre Manuel Dias, por destacar a figura simbólica do 

‘Boi Bento’ 

Crianças da freguesia de Serdedelo após a Primeira Comunhão celebrada pelo 

Padre Manuel Dias (fotografia tirada pelo próprio) 

Padre Manuel Dias entrevistado por Marisa Cruz (TVI) nas Feiras Novas Padre Manuel Dias na cerimónia de homenagem a José Rosa Araújo na Torre da Cadeia Velha 
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Desde os tempos da minha juventude, guardo impressivas recordações da dedicação do Pe. 

Manuel Dias à causa da Cultura, quer nas atividades e exposições do Museu dos Terceiros, 

quer na organização dos cortejos das Feiras Novas, quer ainda em algumas publicações.  

O saudoso e empreendedor Pe. Manuel Dias foi um homem que personificou o amor à etno-

grafia e à arqueologia, à arte sacra e às tradições da nossa terra. Exemplarmente, ele sabia – 

como muito poucos em Ponte de Lima – que a Cultura eleva, humaniza e dignifica o ser hu-

mano. 

Cândido Oliveira Martins 

 

O Padre Manuel Dias foi um sacerdote profundamente empenhado no estudo e conhecimen-

to das antiguidades e do património religioso, herdeiro espiritual também de outras figuras 

eclesiásticas, hoje mais raras, que associaram esse tipo de preocupações à divulgação da 

história e das tradições locais. A minha relação com o padre Dias deveu-se ao Museu dos 

Terceiros, de cuja criação ele fora um dos principais impulsionadores. A ele e à sua prodigio-

sa memória recorria eu com frequência para tentar averiguar a origem e o historial de muitas 

das peças que hoje constituem o acervo dessa instituição museológica de Ponte de Lima. 

Guardo na lembrança as visitas constantes que fazia ao museu para, num tom afetuoso e 

paternal, perguntar como corriam as coisas (eram difíceis os primeiros tempos), sempre in-

centivando, sempre transmitindo mais uma informação sobre esta ou aquela imagem, esta 

ou aquela pintura. 

José Velho Dantas 

Padre Manuel Dias na apresentação do livro “Ponte de Lima na Revolução de 1383” de 

Luís Dantas, na Labruja 

Padre Manuel Dias com Maria José Feijó na Conferência dedicada ao poeta António Feijó, que 

decorreu no Salão Nobre da Santa Casa da Misericórdia de Ponte de Lima 

Padre Manuel Dias na cerimónia de entrega de Medalhas de Mérito atribuídas pelo Município de 

Ponte de Lima a 04 de março de 1996.  

Padre Manuel Dias mostra a sua biblioteca particular em Ponte de Lima  

A sua vida [ficou] marcada por uma grande bonomia, dotado que era de um espírito de gran-

de abertura a toda a espécie de pessoas, mas especialmente aos mais jovens e aos mais 

simples, sem qualquer espécie de exclusivismos ou de preconceitos. 

(...) Cheio de anos e de merecimentos, como a Bíblia diz acerca de alguns patriarcas, mas 

não poupado pelo sofrimento, despediu-se deste mundo na quinta-feira santa, dia 2 de Abril 

de 2015, e foi sepultado em Ponte de Lima na sexta-feira seguinte. Deixa entre os muitos 

que com ele conviveram e, em geral, entre todos os seus conhecidos, e especialmente entre 

os limianos, uma imagem de simpatia e de saudade. 

                                                                                                                     António Matos Reis 
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Quase sempre a sua aprimorada ironia, parecer distinto, muitas vezes extenso, sobre os mais 

variados assuntos, da religião à política, da história à literatura… Era assim o padre Manuel 

Dias quando o conheci, das últimas vezes que com ele convivi, e assim permanece na minha 

recordação. Honra à sua Cultura. 

                                               José Sousa Vieira 

 

Limianista, Amigo dedicado durante mais de trinta anos, companheiro de muitas atividades 

culturais no Minho e na Galiza, devoto à sua terra e aos seus conterrâneos. 

Quantas recordações, como as deslocações a alfarrabistas  e antiquários em Viana do Caste-

lo, Braga e Porto; a coleção paleolítica que iniciou na década de 60 do século passado; o in-

ventário de castros na Ribeira Lima, os seus alertas para a preservação do património ou a 

destruição aquando do restauro ou recuperação de outros, enfim, a intervenção dum Homem, 

onde além do sacerdócio juntava o seu carácter humanista e democrata! 

Um abraço amigo Padre Dias! 

Tito de Morais 

 

Homenagear o P.
e
 Manuel Gomes Dias em vida nas páginas da Revista Limiana constituiu 

um acto de justiça inquestionável, bem como o reconhecimento público do relevante papel 

que desempenhou ao longo da sua vida na formação da Matriz Cultural de Ponte de Lima, 

de que tanto se orgulham os Limianos que amam verdadeiramente a sua Terra. 

Nos testemunhos publicados em Dezembro de 2012 no n.º 30 desta revista, subscritos por 

D. José Augusto Pedreira, António Matos Reis, Paulo António Alves Pereira, José Domin-

gos Martins Gandra, Franclim Castro Sousa, João Gomes de Abreu Lima, Amândio de Sou-

sa Vieira, José António de la Riera, António Martinez Coello e Amândio Gonçalves Martins, 

é exaltada a dimensão desta Figura Cimeira do Património Humano de Ponte de Lima, que 

a História se encarregará de registar como grande exemplo de dignidade, cidadania, cora-

gem e solidariedade. 

                                                                                       José Pereira Fernandes 

Padre Manuel Dias em casa Capa da edição de homenagem ao Padre Manuel Dias 

Padre Manuel Dias no Cortejo Histórico das Feiras Novas em 2013 Padre Manuel Dias, 30 anos antes, na qualidade de membro da Comissão de 

Festas das Feiras Novas , na rua do Pinheiro 

 

Ditosa a terra que pode orgulhar-se de ter tais filhos:  

“O Padre Dias foi um grande mestre da Amizade: um "gentleman", que tinha sempre pronta a 

sua prenda para todos os amigos que aparecessem a visitá-lo. Foi, sem dúvida, um grande 

mestre da humildade: partilhava os seus conhecimentos com toda a gente, mesmo, antes de 

os publicar como próprios”. 

António Martinez Coello 
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Não tive a sorte de privar de perto nem assiduamente com o Senhor Padre Manuel Dias. 

Mas, das vezes em que se proporcionaram encontros e conversas entre nós, guardo no meu 

espírito, indelével, a imagem de um Homem que tinha tanto de humanismo cristão como de 

discreta mas sábia intervenção na vida e nos valores da nossa Terra: ALGUÉM cuja memória 

perdurará entre nós como aliança perfeita entre fé e cultura, sacerdócio e cidadania. 

 

                                                                                                     Cláudio Lima 

 

O Padre Manuel Dias deixou luz no espaço percorrido: moral para as almas, equilíbrio pa-

ra os justos, conhecimento para os atentos, confiança para os humildes e doçura no trato. 

Foi exemplo de trabalho, sagaz nos conhecimentos, generoso na amizade e humilde na 

relação com os outros. 

 

João Maria Carvalho 

                     

Padre Manuel Dias na Biblioteca Municipal de Ponte de Lima Celebração das Bodas de Ouro Sacerdotais do Padre Manuel Dias, na freguesia de Nogueira, em 2008  

Fonte: Limiana, 2012 (Fotografia de J. D. Martins Gandra) 

Padre Manuel Dias com os participantes nas escavações arqueológicas, na Falperra 

Fonte: Limiana, 2012 (Fotografia de António Matos Reis) 

Padre Manuel Dias com um grupo de jovens no Monte de Santa Maria Madalena (1968) 

Fonte: Limiana, 2012 (Fotografia de António Matos Reis) 

Caricatura do Padre Manuel Dias, por Rafael Coelho  

Fonte: Límia, 1994 

Padre Manuel Dias com Alfredo Jeremías 

Fonte: Limiana, 2012  

Padre Manuel Dias com Alfredo Jeremías, Toni Crespo, Padre Soares e Rafael Estanqueiro 

Fonte: Limiana, 2012  
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P. Manuel Gomes Dias, cidadão limiano nascido em Fornelos, Ponte de Lima (1933), sacer-

dote desde 1958, foi pároco de Sistelo, em Arcos de Valdevez (3 anos), Serdedelo e Boalho-

sa, em Ponte de Lima (8 anos), Labruja, deste mesmo concelho (4 anos), Nogueira, em Via-

na do Castelo (35 anos), em acumulação com Gondar, do concelho de Caminha (1 ano). 

Mostrou especial sensibilidade para com o património arquitetónico e arqueológico da nossa 

região, contribuiu com o seu saber e influência para a divulgação e preservação desse mes-

mo património. Sempre discreto no seu modo de agir—quase sem se dar por isso—montou 

exposições, escreveu e colaborou em catálogos, divulgou a arte, incentivou estudos e teses 

académicas, apoiou todos os que a ele recorreram. Neste campo, o município de Ponte de 

Lima foi o mais privilegiado. Foi com toda a justiça que a autarquia local lhe atribuiu a Meda-

lha Municipal de Mérito Cultural. 

D. José Augusto Pedreira, Bispo Emérito de Viana do Castelo 

Padre Manuel Dias em 1996 Celebração das bodas de ouro sacerdotais do Padre Manuel Dias, na 

freguesia de Nogueira, a 15 de agosto de 2008 

Fonte: Limiana, 2012 (fotografia de J. D. Martins Gandra) 

Padre Manuel Dias na sua casa, em Ponte de Lima 

Convívio de amigos (da esquerda para a direita: Óscar Perestrelo de Barros, Carlos Borlido e Padre Manuel Dias) Pai do Padre Manuel Dias na sua Missa Nova Padre Manuel Dias nos primeiros anos de sacerdócio 

Privar com o Padre Manuel Dias foi sempre um privilégio que muito me honrou, pese em-

bora todos sabermos que se tratava de uma pessoa em que a afabilidade e a proximidade 

com os seus concidadãos o tornavam extremamente querido e estimado, modelo de hu-

manidade e de partilha de saberes com os que o rodeavam. 

Atento a tudo que o envolvia, desde sempre se pautou pela crítica construtiva, pelo conse-

lho pertinente, pelo alerta oportuno e pela chamada de atenção eficaz, reivindicando sem-

pre a proteção e valorização da sua Terra e de todo o Alto Minho, que aprendeu a conhe-

cer, a ler e a estudar como poucos o souberam fazer. 

Privar, repito, com o Padre Manuel Dias foi realmente um privilégio. Nas suas palavras en-

contramos paradigma, cidadania e um conjunto de conhecimentos dignos de um Homem 

que ficará na História de Ponte de Lima por tudo quanto aportou para a nossa Cultura, pe-

los contributos que permitiram alicerçar grandes teses de mestrado e de doutoramento, pe-

la sua forma, a maior parte das vezes anónima, de construir um mundo melhor à sua volta. 

Conviveu com muitos intelectuais e influenciou toda uma geração de investigadores, histo-

riadores, estudiosos, autodidatas, publicistas, diretores de revistas e de jornais, escritores, 

arqueólogos, historiadores da arte, antropólogos, etnógrafos, etnólogos, etc… 

Com a sua colaboração ergueram-se obras dignas de registo e a sua maneira visionária de 

olhar Ponte de Lima, anos depois de ter publicado ou de ter manifestado a sua opinião so-

bre as mais variadas temáticas, acabou por lhe dar razão. 

Que perdure sempre na memória dos homens bons e que o seu exemplo frutifique, na cer-

teza, se tal acontecer, que a sociedade será cada vez melhor e mais justa. 

Até sempre Padre Manuel Gomes Dias! 
 

Victor Mendes, Presidente da Câmara Municipal de Ponte de Lima 
 




