
Homenagem singela ao Senhor António Gomes Castanheira:  
 
 Há umas semanas atrás ao arrumar uns caixotes com papeis, deparei-me com um diploma 
em nome da minha filha datado de 1983, que lhe tinha sido entregue pelo senhor António 
Gomes Castanheira aquando da realização da 9ª gincana ciclista infantil.  
Para quem não sabe, o senhor Castanheira das “bicicletas” como era conhecido na gíria, 
tinha uma loja de bicicletas junto à praça de touros das Caldas da Rainha, sendo uma pes-
soa simples, muito humana, de trato fácil e que tinha um carinho especial pelos jovens. 
Muitos dos jovens que eram alunos da Escola Industrial e Comercial, deixavam as suas 
bicicletas junto à porta lateral do seu estabelecimento enquanto frequentavam as aulas.  
Pois o senhor Castanheira levava a cabo todos os anos um evento da maior importância 
para a juventude da altura, numa época em que muitas vezes para acontecerem eventos 
como este que mobilizassem a juventude, eram os particulares que desinteressadamente 
os levavam a cabo. Este evento constava de uma gincana ciclista que se realizava numa 
zona de pinhal com umas pequenas provas para entusiasmar os jovens e os seus pais e era 
completamente gratuito. A caravana partia junto à praça de touros e devidamente enqua-
drada pela polícia e organizadores, com centenas de jovens de bicicleta, ia até ao local 
escolhido, recordando-me que a 9ª gincana foi num pinhal próximo do Campo. Os pais 
uns de carro outros também de bicicleta engrossavam a caravana. Após as provas referi-
das, cada um tirava o farnel dos seus carros e petiscava-se aqui e ali, num ambiente de 
desprendimento e de boa camaradagem com todos os presentes. Há que referir por uma 
questão de verdade e justiça, que dos organizadores onde se incluía como é óbvio o 
senhor Castanheira, faziam parte um grupo de pessoas próximas deste, que davam suporte 
à realização do evento em termos logísticos.  
Pois foram estes pensamentos que me ocorreram, quando encontrei aquele diploma em 
nome da minha filha nos caixotes que estavam arrumados no sótão.  
Veio-me também à memória o seu grande amor pela causa do cicloturismo, tendo partici-
pado em muitos eventos enquanto cicloturista, e colaborando com o Mário Lino na orga-
nização de diversos passeios e no 1º Caldas Badajoz de que tive também a felicidade de 
participar como cicloturista.  
Após uns dias passei pela antiga loja do senhor Castanheira, que é explorada pelo senhor 
José que é sobrinho e que desde míúdo lá trabalha, no sentido de saber como estava o seu 
tio. Disse-me que estava doente e que se encontrava num lar de 3ª idade.  
Infelizmente pouco tempo depois e com pesar, vim a saber que tinha acabado o seu sofri-
mento.  
De imediato me passou pela mente e posso estar enganado, mas não tenho ideia de ter vis-
to um reconhecimento público, pelas Entidades da terra que o deveriam fazer. Se não foi 
feito em vida, penso que é tempo, ainda que postumamente, de ser feita uma homenagem 
que é da maior justiça.  
Após o seu falecimento e em meu nome pessoal, deixo aqui uma homenagem singela ao 
senhor António Gomes Castanheira, apresentando à família as minhas condolências. 
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