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Camilo Castelo Branco escolheu as terras da Beira 
Alta para escrever as suas novelas.
A cidade de Viseu para palco da sua obra, a mais 
importante e conhecida - “O Amor de Perdição”.
E bem perto desta cidade, em Espinho, colocou as 
principais passagens do seu livro - “ O Retrato de 
Ricardina”.
Era em Espinho, numa mansão, junto da Abadia que 
o poderoso e despótico Abade Leonardo Botelho 
de Queiroz vivia amancebado com D.ª Clementina 
Pimentel, que lhe deu duas filhas e que ele se 
recusou a perfilhar na cerimónia do baptismo.
Camilo Castelo Branco, nas suas novelas, uma 
espécie de Romeu e Julieta à lusitana, com o traço 
Shakespereano, procura causar emoções fortes até 

A pegAdA de CAmilo CAstelo BrAnCo nA FreguesiA de espinho

A freguesia de Espinho do Concelho de Mangualde, 
é composta pelas aldeias de Água Levada, Gandufe, 
Outeiro de Espinho, Vila Nova de Espinho, Póvoa de 
Espinho e Espinho.
Com cerca de mil habitantes tem em Gandufe a maior 
aldeia da Freguesia.
Aqui se encontra a antiga Torre de Gandufe, um 
Monumento de Interesse Municipal, cujas origens 
se perdem nos tempos, mas que se diz ser do Sec. 
XII, erigida para defesa e residência senhorial. 
Recuperada pela actual Junta de Freguesia, em 
colaboração com Câmara de Mangualde, é um 
património digno de uma visita.

Estão sediadas nesta Freguesia duas das principais 
empresas portuguesas, a Sonae Arauco e a Sogrape, 
que muito contribuem para a valorização da Freguesia 
e para a impregabilidade.
Com a presença do Presidente da Câmara Municipal 
de Mangualde, Dr. Elísio Oliveira, foi inaugurado 
em 14 de Julho passado, no Edifício da Junta da 
Freguesia de Espinho, o quarto Espaço de Cidadão, 
descentralizado do Concelho de Mangualde ( depois 
de  Mangualde, Chãs de Tavares e Fornos de Maceira 
Dão), onde poderão ser feitos muitos serviços de 
utilidade para o cidadão.
Desta forma se vai valorizando e engrandecendo esta 
importante Freguesia.

    torre de gandufe

fazer “chorar” as pedras da calçada.
Explora o amor jovem e desenfreado, profundo e sem 
limites, resistente a tudo e a todos.
Os seus romances transmitem a sua época, lutas 
liberais e o duelo entre o idealismo romântico e o 
liberalismo democrático. Camilo era um conservador e 
por isso avesso ao progresso e ao reformismo.
Ramalho Ortigão, grande vulto das nossas letras 
considerava-o “ entre todos os escritores, o mais 
genuinamente peninsular, o mais tipicamente 
português”.
Com o romance “ O Retrato de Ricardina” Camilo 
Castelo Branco deu tal relevo a Espinho e à sua 
Abadia, que nenhuma outra divulgação da terra se lhe 

Fonte de ricardina

compara.
Como escreveu Guerra Junqueiro. – “ A nossa 
obra é o nosso monumento”!
O romance “ O Retrato da Ricardina” é um 
monumento deixado por Camilo em Espinho, uma 
obra de arte.
Por isso o nosso grande Eça de Queiroz, dizia: - “A 
Arte é tudo, tudo o resto é nada. Só um livro é 
capaz de fazer a eternidade de um povo”! 

Estamos a um ano das próximas eleições 
autárquicas. Movimentam-se os partidos 
apresentando os seus candidatos. António 
Monteiro, independente, está á frente dos destinos 
da Freguesia de Espinho há sete anos. Pretende 
candidatar-se novamente a mais um mandato e por 
isso vai-se apresentar nas próximas eleições.
Com um curriculum apreciável, com formação 
Superior em Ciências Educativas, Professor, Técnico 
Superior de Desporto na Câmara Municipal de 
Mangualde, dedicou-se durante os sete anos 
que leva de mandato com alma e coração à sua 
Freguesia de Espinho.
Os seus grandes objectivos passam por fomentar e 
estreitar laços de estreita colaboração ao nível do 
poder local, tendo em vista a melhor qualidade de 
vida dos habitantes da sua Freguesia de Espinho.
Tem investido e propõe-se continuar na preservação 
do espaço público, na melhoria dos espaços verdes, 
na gestão dos recursos naturais, preservando o 
valioso património Histórico, Cultural e Monumental, 
tendo em vista a valorização turística da Freguesia.
Durante os sete anos do seu mandato, requalificou 
estradas, melhorou ruas, criou juntamente com a 
Câmara Municipal de Mangualde a Etar de Gandufe, 
abriu o Espaço de Cidadão de Espinho, apoiou as 
Associações Recreativas e Culturais.
Desta forma, tendo sempre em primeiro lugar o bem 
estar e o progresso da sua Freguesia de Espinho, vai 
recandidatar-se, novamente, em 2021 para mais um 
mandato, procurando com convicção e determinação 
servir os superiores interesses dos habitantes da 
Freguesia de Espinho.

Camilo Castelo Branco

António monteiro - presidente da Junta de Freguesia

A nossa terra tem tal atração que nos prende a alma e o coração


