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PREFÁCIO DA 3.ª EDIÇÃO
Três são as razões que me levam a prefaciar esta obra de Romeu
Correia.
A primeira tem a ver com o facto de ser um apaixonado do ciclismo,
cujas principais voltas acompanho (hoje) do sofá, está bem de ver.
Prefaciar a biografia do maior ciclista (velocista) português de todos
os tempos honra este adepto anónimo da modalidade.
A segunda delas fica a dever-se à inevitável ligação de José Bento
Pessoa à Figueira da Foz de tal forma que, quando se percorre a vida
ciclista de Bento Pessoa, estamos a rever o fervilhar de vida figueirense
do final do séc. XIX e início de séc. XX, já que o ciclista no final de cada
vitória no País ou no estrangeiro, jamais prescindiu do regresso à sua
cidade natal para aqui recuperar forças e ânimo. Sendo um cidadão
amantíssimo da Figueira da Foz convidado a prefaciar a biografia deste
filho dileto da praia da claridade, só me podia sentir lisonjeado pela
tarefa proposta.
A terceira e não menos importante, releva da admiração que desde
jovem aspirante a incursões pelo teatro amador nutro, sempre nutri
desde a leitura da sua obra teatral, por Romeu Correia.
Em suma, três razões decisivas para me abalançar à honrosa tarefa
de prefaciar esta obra.
Antecipo desde já que o leitor não encontrará da primeira à última
página uma qualquer referência à batota que mina o ciclismo dos
nossos dias.
Encontrará a vitória e a derrota, afinal as duas faces do desporto
de competição.
Encontrará a glória e a frustração, o desânimo e a desconsideração
social já características da sociedade portuguesa de então.
Encontrará até uma desclassificação (por suposta barragem
da linha de sprint de um adversário) com que os dirigentes espanhóis
(já então) se apressaram a punir Bento Pessoa para garantir
um campeão espanhol… ontem como hoje.
Encontrará um profissional da velocidade obstinado na conquista
de vitórias nas competições de mais elevado prémio monetário, afinal
o primeiro grande profissional do ciclismo português.
Encontrará um figueirense figura de topo do ciclismo mundial que
7
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regressa sempre, mas sempre, à sua cidade natal até para recuperar
da doença na Figueira da Foz.
O que não encontrará no relato biográfico da vida ciclista de José
Bento Pessoa é uma qualquer referência a casos de doping, porque
inexistentes ao tempo.
O leitor da biografia de José Bento Pessoa deparará com o relato
dos êxitos desportivos do ciclista que passam por vitórias sucessivas
em todos os velódromos nacionais e prosseguem no estrangeiro, onde
relevam o recorde do mundo dos 500 m no Velódromo Chamartin de
Madrid. Mas em Madrid, onde permaneceu por oito meses, participou
em 68 provas e venceu-as todas. E ainda no país vizinho releva
a “impossível” vitória dos 100 Km de Ávila montado numa bicicleta
de pista. Na Suíça, em Genebra, a 10 de Abril de 1898 Bento Pessoa sai
vencedor do duelo com o então famoso Champion e em Berlim venceu,
entre outras provas, o importante Grande Prémio Zimmermann, sendo
que em França venceu também um elevado número de provas.
Foi como Campeão de Espanha que Bento Pessoa começou por
se notabilizar internacionalmente uma vez que a estrutura organizativa
do ciclismo nacional, então a União Velocipédica Portuguesa, apenas
foi constituída a partir de uma comissão instaladora eleita em 14
de Dezembro de 1899.
José Bento foi o primeiro Campeão Nacional de Velocidade (Porto,
1901) título que repete no final da carreira (Lisboa, 1905).
Entre 1902 e 1904 suspendeu a sua atividade ciclista regressando
posteriormente às pistas, sendo que, em Setembro de 1905, Bento
Pessoa abala para o Brasil onde termina a carreira de profissional,
depois de ali vencer os melhores ciclistas brasileiros e até o campeão
da Argentina considerado então o melhor ciclista da América do Sul.
Mas este último ciclo paranaense votou-o Bento Pessoa aos ganhos
materiais, “foi ganhar 10 contos firmes”.
Mas desenganem-se aqueles que pensam que nesta obra
encontramos apenas o relato das vitórias do biografado. Claro que
estas estão aqui devidamente registadas e relevadas mas, nesta obra,
acompanhamos a evolução da bicicleta e apercebemo-nos também que
o acesso à bicicleta estava reservado para as classes economicamente
mais favorecidas (atento o custo do velocípede) sendo muito curioso
verificar que os ciclistas ao tempo eram oriundos das classes altas.
8
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Mas da leitura desta obra retiramos ainda que estamos nos tempos
de expansão do ciclismo, sendo enorme o entusiasmo das gentes pelas
provas velocipédicas de tal forma que, por todo o nosso país, proliferam
os velódromos e constatamos assistências de vinte, vinte e cinco mil
pessoas a essas provas.
Optando pela leitura desta obra biográfica será o leitor surpreendido
também, no capítulo titulado de “Cyclofobia”, com uma carta publicada
por um sacerdote francês questionando-se sobre a momentosa questão
“Pode o padre, sem desaire, montar uma bicicleta?”.
São pois inúmeras as (boas) razões para o leitor pedalar a biografia
de José Bento Pessoa da autoria de Romeu Correia.
Bem fez o Ginásio Clube Figueirense que ostenta no seu emblema
uma roda de bicicleta por referência ao ciclismo e se orgulha de ser
clube fundador da Federação Portuguesa de Ciclismo, em recordar
José Bento Pessoa, o grande ciclista figueirense que dá nome
ao Estádio Municipal, para que o futebol não seja sempre a dominante
do desporto nacional, nem as gerações mais novas sejam levadas,
por isso, à errónea suposição de que José Bento Pessoa era um craque
da bola – foi o craque da velocipedia nacional de então de que a Figueira
da Foz muito se orgulha.

Joaquim Gil
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PREFÁCIO DA 2.ª EDIÇÃO*
Após o sucesso da edição de 1974, rápidamente esgotada, existiu
sempre no Ginásio a intenção de reeditar a biografia do seu maior vulto
desportivo de sempre.
Mas os anos passaram e esse desejo nunca pôde ser concretizado,
mesmo depois de obtida autorização do autor, expressa em carta datada
de 22 de Abril de 1991, dirigida a Jorge Rigueira, do Arquivo Histórico
do Clube.
Até que, na sequência do indiscutível êxito da realização dos Prémios
Bento Pessoa – Casino Figueira 2007, a Administração da Sociedade
Figueira Praia tomou a iniciativa de viabilizar a reedição da obra
de Romeu Correia, com o seu patrocínio exclusivo.
Proporcionou-nos assim a oportunidade de lembrarmos às novas
gerações a figura impar do “primeiro herói do ciclismo português”,
campeão de Espanha de fundo, recordista mundial de velocidade
e vencedor do Grande Prémio Zimmermann, a mais importante
competição alemã do seu tempo.
E de simultaneamente prestamos homenagem ao talento
do escritor, cuja rara sensibilidade face ao mundo do Desporto contribuiu
decisivamente para que a memória de José Bento Pessoa não ficasse
confinada aos limites da sua terra natal.
TERTÚLIA BENTO PESSOA

(*) Em parte dos exemplares do livro editado em 1974 vem referida “2.ª edição”, o que
não foi considerado, dado tratar-se apenas de uma 2.ª tiragem.
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PREFÁCIO DA 1.ª EDIÇÃO
DUAS PALAVRAS
Quando penso no fenómeno desportivo português, nas suas limitações
e atrasos, espartilhado por velhos preconceitos que o amarraram a uma
rotina de modéstia, nasce-me, por vezes, um romântico entusiasmo
pelas coisas da nossa gente e acodem-me à memória vários nomes
e feitos caseiros. Será talvez uma compensação ou mesmo uma busca
de equilíbrio psíquico, se quiserem; mas é assim que reajo quando cogito
nas nossas andanças atléticas. E, então, vem-me à lembrança, com uma
frequência obsessiva, o ciclista José Bento Pessoa. Sim, o homem da
Figueira da Foz, esse espantoso atleta, vem-me sempre à memória
nestas cíclicas lucubrações de cariz tão pessimista.
Mas os anos passaram – vários e atormentados anos, cheios
de muitas dores, e também, valha a verdade, de coisas maravilhosas
–, os anos passaram, e reparei que o centenário de José Bento Pessoa
estava à porta. A 7 de Março de 1974 faz cem anos que nasceu o primeiro
português que conquistou um recorde mundial. E logo a minha já citada
veia romântica me atirou para uma louca e insólita empresa: biografar
o extraordinário ciclista para melhor lembrar aos figueirenses o dever
de comemorarem tão significativa efeméride. Dito e feito: incomodei
amigos e desconhecidos, carteei-me com dezenas de personalidades,
visitei a Figueira da Foz, enchi verbetes na Biblioteca Nacional,
desembolsei dinheiro para fotocópias e fotografias, folheei jornais
e revistas dos mais inconcebíveis – enfim, enchi dois grossos dossiers
de testemunhos da presença terrena e desportiva do Glorioso avozinho
português do ciclismo.
Empresa fácil? Infelizmente, não. Imensas lacunas havia a preencher
após o primeiro ano de buscas e de diálogos. Que dolorosos meses
vivi, quase de mãos vazias e completamente desorientado! Ausência
de recortes de jornais estrangeiros e raríssimos da imprensa portuguesa
da época. A ordem cronológica das principais provas, quer nacionais,
quer europeias, mergulhava num caos. Mas, teimoso como sou, a pouco
e pouco consegui que o meu puzzle ganhasse ordenação, e construí então
uma pequena jangada para salvar do esquecimento nacional este Fernão
Mendes Pinto do nosso desporto. Dois exemplos, entre outros, ilustram
de maneira irrefutável as minhas vacilações. Na Terra natal de José
13
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Bento Pessoa é matéria assente que ele permaneceu, na época áurea,
oito meses seguidos em Espanha e, depois, dois anos em Paris, não
vindo a Portugal em qualquer destes períodos. Ora, isto não é verdade.
Nos «oito meses espanhóis», o ciclista veio algumas vezes à pátria
e até competiu em corridas caseiras. Quanto aos «dois anos de Paris»
…tenho a esclarecer que o nosso homem só esteve seis meses e meio
em França. José Bento chegou a Paris nos primeiros dias de Janeiro
de 1898, contratado pela importante firma francesa Phoebus, disputou
corridas vitoriosas no Parc des Princes, o célebre velódromo da capital
francesa, em Genebra e em Berlim, regressando doente a Lisboa, com
uma crise de alergia, no dia 16 de Julho do mesmo ano. Um mês e doze
dias depois, restabelecido, já ganhava corridas em Viana do Castelo.
Mas o mais curioso é que, ainda em vida de José Bento Pessoa,
saíram artigos de carácter biográfico que, repetindo os mesmos erros,
semearam a mais confrangedora confusão, ante a mais olímpica
complacência do grande ciclista. É verdade. Também recolhi a seguinte
informação: uma vez, Bento Pessoa foi procurado por um jornalista,
homem de boas letras, que desejava escrever a sua biografia. Tiveram
vários encontros, dialogaram, conviveram amistosamente e, por fim,
o biógrafo, olhando para os raros e baralhados apontamentos e para
a escassez de documentação, desistiu, sem deixar rasto de prosa. Isto
é estranho, mas talvez explique algo sobre a carreira profissional do
ciclista figueirense. Não creio que a proverbial modéstia de José Bento
Pessoa justifique toda esta indiferença, este quase desleixo, por feitos
desportivos que mais nenhum português conseguiu igualar. Algo
se acoberta por detrás de tudo isto, que me intriga.
Mas o leitor talvez encontre a chave do mistério quando concluir
a leitura deste esboço biográfico.
*
Agora, o leitor dir-me-á: a Figueira da Foz e a sua gente não
colaboraram contigo? Não tiveste um movimento de simpatia à tua
volta para levares de vencida o teu trabalho? – Respondo: – Todos com
quem contactei na Figueira foram de uma tal gentileza e tiveramtanta
confiança no meu trabalho que jamais o esquecerei. Entregaram-me
tudo quanto tinham: foi pouco o que me entregaram – mas não possuíam
mais. A direcção do Ginásio Clube Figueirense, o clube de José Bento
Pessoa, entregou-me as chaves da colectividade e carta branca para
14
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eu procurar toda a documentação necessária, fotografias, objectos,
etc. Ao seu presidente, sr. dr. José Carlos da Cruz Gama, e ainda aos
ginasistas srs. dr. Joaquim Barros de Sousa e Mário Moniz Santos,
os meus vivos agradecimentos. Os dois filhos do desportista, sr.ª D. Maria
da Glória Pessoa Villas e o sr. José Bento Pessoa Júnior, assim como
o seu sobrinho, o sr. Joaquim Aires Pessoa de Almeida, foram incansáveis
e de uma colaboração amiga sem limites. Entregaram aos meus
cuidados tudo quanto lhes restava de recordação do ilustre familiar. O
jornal Mar Alto, através do meu querido amigo o poeta António Augusto
Menano (generoso anfitrião e meu mestre-de-cerimónias na Cidade), fez
um apelo aos leitores logo no início dos meus trabalhos. Em Quiaios,
o sr. Manuel Bento, o único discípulo vivo do grande atleta, pôs igualmente
à minha disposição todas as recordações do seu mestre e amigo.
O sr. António de Oliveira confiou-me a única reportagem que se conhece
de uma corrida de José Bento.
Mas guardo, todavia, para o final da lista dos meus credores
figueirenses dois nomes a quem devo imenso. Uma dívida que ficará
sempre em aberto. São os srs. José de Sousa Cardoso e Fausto
de Almeida. Dois bons e generosos amigos, que tanta veneração mantêm
pela memória de José Bento Pessoa.
Fora da cidade da Figueira da Foz, não posso olvidar o desportista
aveirense sr. Embaixador Dr. Mário Duarte e o internacional e olímpico
sr. Jorge Vieira, que me facultaram a consulta de algumas preciosidades
bibliográficas. Quanto à recuperação de documentos fotográficos, tive
no meu amigo sr. António Martinho um colaborador exímio e infatigável.
Bem hajam todos, nesta hora da consagração de José Bento Pessoa!
ROMEU CORREIA
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JOSÉ BENTO PESSOA
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ENCONTRO EM GENEBRA
Dia 9 de Abril de 1898. Estamos na próspera cidade suíça
de Genebra, situada no extremo sueste do lago Leman. É sábado.
Há uma efervescência desusada na população. Quer em locais de trabalho,
quer em sítios de diversão, ou mesmo nas ruas e praças, raros são
os que não falam do grande acontecimento que se avizinha. A cidade vive
como que uma hora histórica. A burguesia e o operariado comungam
no mesmo entusiasmo. E qual o motivo desta euforia, desta inquietação,
que abate todas as barreiras sociais e une as pessoas num bloco?
Um festival velocipédico a realizar no dia seguinte, no velódromo da cidade.
A lotação esgotou-se mal os bilhetes foram postos à venda. Vinte
mil bilhetes. Várias são as provas anunciadas, mas só duas, as duas
corridas finais, prendem a atenção dos espectadores e os fazem vibrar
de entusiasmo e de dúvida.
A tarde desce amena sobre a laboriosa cidade. As fábricas abrem
os portões e os operários saem para a folga apetecida do fim-de-semana. Fábricas de relojoaria, de bijutarias e de outras indústrias.
Também no comércio e no ramo bancário os empregados abandonam
as ocupações e mergulham no bulício da grande metrópole. Os jornais
anunciam a extraordinária competição, trazendo a fotografia e os dados
biográficos dos dois principais ciclistas que se vão defrontar.
O povo helvético deposita a maior confiança no seu invencível
Champion – nome por que é conhecido o célebre pistard. Tem vinte
e um anos e reúne as melhores condições físicas. Um sprinter
privilegiado. Jamais perdera uma corrida diante dos seus compatriotas.
É, sem dúvida alguma, o benjamim do ciclismo mundial. Quem,
naquela hora, passasse uma simples revista aos nomes dos mais
cotados sprinters, compreenderia que qualquer deles havia atingido
já o máximo das suas possibilidades. O francês Jacquelin e o negro
americano Taylor; os alemães Arend, Lehr e Lambrecht, sem falar
no popularíssimo americano Zimmermann; o espantoso Zimie, retirado
das pistas há três anos; ou o devorador de dólares John Johnson,
ou, ainda, o celebérrimo inglês Jimmy Michael, toda esta plêiade
de sprinters havia atingido já o seu máximo. A idade não perdoa
ao corredor de velocidade, cujo rendimento, na vizinhança dos trinta
anos, se ressente na luta pela performance. Mas nenhum destes
19
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ciclistas estaria no dia seguinte no Velódromo de Jonction para competir
com o suíço Champion. O festival revestia-se de um atractivo bastante
aliciante para além da competição desportiva. A cidade de Genebra
ia oferecer ao povo suíço dos outros cantões não só a prova real
da superioridade do campeão nacional mas também a mais concludente
afirmação, perante todas as nações, de que os seus relógios eram
os de mais alta precisão de quantos se fabricavam no Mundo. Há meses
que a polémica vinha ganhando crista altaneira, tendo alguns jornais
europeus entrado na liça da maneira mais deselegante para o povo
suíço. Quer sob o ponto de vista desportivo, quer sob o ponto de vista
industrial, não poucos jornais e revistas parisienses meteram a ridículo
a indústria da relojoaria suíça por causa do tão discutido e contestado
recorde mundial dos 500 metros, que o tal «espanhol» José Bento
Pessoa batera um ano antes aquando da inauguração do Velódromo
de Chamartin, em Madrid. Verdade seja que a Imprensa local acirrou
a campanha, com caricaturas e doestos, pondo em dúvida esse
recorde batido ao francês Jacquelin, afirmando que o tempo fora
tomado nessa tarde por cronómetros de marca Rosskopf, fabricados
em Espanha. Logo os periódicos espanhóis ripostaram vigorosamente,
assim como alguns parisienses, vindo a terreiro em defesa de José
Bento Pessoa, que, além de bater mais uma vez o recorde mundial
dos 500 metros, fora, entretanto, contratado pela firma francesa Phoebus
para seu sprinter privativo. Artigos escritos por jornalistas suíços
na Imprensa francesa atingiram o rubro quando desafiaram o «espanhol»
a correr em Genebra contra Champion, pois logo se veria a falta de
autenticidade da tão propalada proeza. Verdade seja que o tal José Bento
Pessoa, contratado agora pela Phoebus e fixado em Paris desde o início
de 1898, ainda não perdera uma corrida no Parc des Princes, na capital
francesa. Também em Espanha, no ano anterior, disputa sessenta
e tal corridas contra espanhóis, franceses, ingleses, italianos e alemães,
vencendo-os da maneira mais espectacular. Não sendo especialista
em longas distâncias, alinhara para os 100 quilómetros de Ávila,
o 1º campeonato de Espanha em estrada, obtendo a mais retumbante
vitória. Dizia-se até que fora para esta longa corrida montado numa
bicicleta de pista e que vencera como quis, cruzando a meta com uma
câmara de ar vazia… Ainda para aumentar a expectativa e adensar
o mistério sobre a personalidade e o valor do tal José Bento Pessoa,
20
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apareceu um jornal suíço a rectificar um tremendo erro, esclarecendo
que o homem, embora fosse campeão de Espanha, tanto em velocidade
com em estrada, não era espanhol, mas sim, português. Nascera numa
cidade ribeirinha chamada Figueira da Foz, estância balnear na costa
ocidental da Península Ibérica. E o artigo terminava acrescentando
que o recordista do Mundo dos 500 metros, tempo obtido pelo
cronómetro Rosskopf…, pertencia ao pequeno povo da monarquia
portuguesa, país que outrora tivera grandes navegadores e fora berço
de um poeta chamado Luís de Camões, autor do Livro Os Lusíadas,
muito traduzido nas línguas cultas.
*
Eram sete horas da tarde quando o ciclista português desceu
a escadaria do Grande Hotel. Trajava a rigor, segundo o melhor
figurino inglês, com boné da mesma fazenda e luvas de pelica forradas
de pele. Atravessou o hall e perguntou ao novo recepcionista se tinha
correspondência. O empregado, distraído, não compreendeu a pergunta
do hóspede, e pediu-lhe que repetisse o nome…
– José Bento Pessoa – esclareceu. – Espero carta de Paris.
Havia, efectivamente, uma carta chegada durante a tarde. O ciclista,
ao reconhecer a letra no endereço, sorriu-se e, agradecendo ao homem
da recepção, saiu para a rua. Rasgou o sobrescrito, leu a meia dúzia
de linhas e voltou a meter a carta no bolso. Mais uma vez o Roger
não o deixava sem notícias, depositando ainda confiança na sua vitória,
ao mesmo tempo que lhe lembrava o montante da aposta: 1000 francos.
José Bento chegara na véspera e, após os cumprimentos
cerimoniosos da União Velocipédica Suíça e de mais entidades ligadas
ao ciclismo helvético, recolhera-se ao melhor hotel da cidade, pois
assim fora estipulado no contrato conseguido pelo implacável Roger.
De manhã dera um pequeno passeio de bicicleta na sua Raleigh,
percorrera os lugares menos frequentados da cidade e recolhera
ao hotel para se banhar no chuveiro quente. Almoçara, pedira jornais
e revistas, e estivera toda a tarde entretido a ler e a falar com
os jornalistas. Desfizera mais uma vez o engano crónico de ser atleta
espanhol, o que, de tão costumeiro, nem ofendia já o seu patriotismo.
Agora, fazendo horas para a refeição da noite, queria passar longe
de todo o bulício. Estava completamente sozinho em Genebra. Ali,
apesar da enorme propaganda da Imprensa, ainda nenhum português
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viera cumprimentá-lo. Tanto nos meses de Espanha, no ano anterior,
como na recente estada em Paris, fora assediado pelos compatriotas
da maneira mais comovente. Ah, os portugueses!... Só as raparigas
espanholas levavam a palma aos seus patrícios, pois havia que fugir
delas – ele, apelidado de Pepe Benito! –, porque tanta loucura e idolatria
parecia até uma hábil armadilha para o prejudicar na carreira desportiva…
Na véspera, à sua chegada a Genebra, no meio das atenções
e das cerimónias dos federativos e dos dirigentes do Velódromo,
não lhe passara despercebida uma intencional falta: não vira ainda
o seu adversário. Champion, que há meses o fustigava nos jornais
e revistas europeias, quase o ridicularizando da maneira como descria
da autenticidade do seu recorde do Mundo dos 500 metros, arrebatado
a Jacquelin, ainda não viera cumprimentá-lo. Em Paris, tudo fora
diferente: quando chegara, em Janeiro, fora recebido pela fina-flor
do ciclismo parisiense.
A cidade, pouco depois, acendia as suas luzes, e o trânsito
de carruagens e ciclistas perdia gradualmente intensidade. Agora,
milhares de janelas mostravam uma claridade terna e caseira. José
Bento sentiu-se ainda mais só e mais estranho em Genebra. Uma
moínha nostálgica tomou-lhe os sentidos e fê-lo suspirar, angustiado.
De quando em vez, vinha-lhe aquela tristeza acabrunhante, aquela
apaixonante recordação da sua Figueira da Foz. A rapaziada amiga,
os carinhos maternos, as diabruras do irmão Constantino, as ruas
e o mar da sua terra, a sede do Ginásio em dias festivos… Quase não sabia
explicar: de repente, era tomado de saudade pelo clima dos seus sítios,
e nada, por mais belo, por mais vantajoso e atraente que fosse, o aliviava
daquela angústia, daquela terrível e deprimente opressão…Tentou reagir,
recordando a responsabilidade da prova do dia seguinte, razão de ser da
sua viagem a Genebra. Perdesse ou ganhasse, embarcaria na manhã de
segunda-feira para Itália, pois assinara contrato para correr na semana
imediata, a 17 e 18 de Abril, no Velódromo de Turim, contra os melhores
pistards franceses e italianos. «Mas amanhã, amanhã… Amanhã iria
conhecer o seu temível adversário.» Percebia-se quando o acicatava
a surpresa… Só no dia seguinte, em plena pista, é que lhe apertaria
a mão e conheceria ao vivo o homem que há meses o reptava. Estava
em jogo a bela soma de mil francos… José Bento fez, mentalmente,
a conversão da quantia apostada para a moeda portuguesa e ganhou
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consciência da avultada soma: 270$000 réis.1 Era uma bonita maquia!...
E, com um calmo sorriso de confiança, encaminhou sus passos
de regresso ao Grande Hotel.
*
Quando o ciclista português chegou ao Velódromo de Jonction
sentiu bem a importância que a cidade dava àquele duelo. Uma
assistência, como nunca presenciara em Espanha nem em Paris,
no Parc des Princes, ocupava todos os lugares em redor da pista. Mas
havia também uma multidão, sem bilhete, que teimava ver as corridas,
dos altos de St. Jean e do Bosque da Bátie, assim como dos telhados
de várias casas em construção e das copas do arvoredo da Réunion,
que lhe fica perto.
À hora marcada para o começo do festival, iniciam-se as corridas
preliminares, mas ninguém lhes presta atenção. As apostas, entretanto,
são raras, porque nenhum cidadão suíço se arrisca a jogar contra o seu
campeão e… o prestígio da indústria da relojoaria helvética. O programa
vai terminar com as duas anunciadas corridas: um contra-relógio
de 500 metros e um quilómetro em linha ou seja, duas voltas à pista.
Continuando sem que lhe concedessem a gentileza de lhe apresentar
o adversário, José Bento, rodeado embora de muitas outras delicadezas,
recolheu à cabina para se equipar. Entrou com a sua bicicleta, a Raleigh,
companheira daquelas andanças, e começou a despir-se com todo
o vagar. A cabina era espaçosa, bem mobilada, confortável. O figueirense
tirou da maleta o equipamento, despiu-se, e foi-se preparando, cheio
de confiança. Fizera 24 anos em 7 de Março último. Enveredara há dois
anos, abertamente, pelo profissionalismo. A braços com a manutenção
do lar, após o falecimento do pai, não hesitara em escolher aquele modo
de vida. Primeiro em Portugal, depois em Espanha, França, Suíça… para
a semana, Itália…
Verificou, mais uma vez, o bom funcionamento da Raleigh – os pedais,
a corrente, as câmaras de ar…–, e, aprontado para o grande ajuste
de contas, recostou-se numa cadeira, aguardando que o chamassem
para a pista.

1

 proximadamente 110 contos em 1974, ou seja 540 dias de trabalho de um operário
A
especializado, em 1898 (a $500 réis diários).
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Chegou a hora, e os senhores do ciclismo helvético vieram buscá-lo
com a maior cortesia. O presidente da União Velocipédica Suíça solicitou
a honra de ser ele a conduzir a Raleigh de José Bento Pessoa até
à pista.
Uma discreta ovação sublinhou a entrada do português na arena,
ovação que, sem, aliás, se interromper, atingiu pouco depois o auge
do delírio e da apoteose … O rapaz da Figueira da Foz teve
um pressentimento: «Foi ele que chegou à pista.»
O campeão suíço agradecia agora a infindável ovação que
os compatriotas lhe tributavam. Todo o velódromo, de pé, acenava
em delírio. Entretanto, José Bento volveu o rosto numa curiosidade
instintiva… E não pôde evitar o receio daquele homem tão bem dotado
fisicamente. Sabia pelos jornais que ele tinha vinte e um anos, mas não
o julgava tão rico de compleição, de presença atlética. Adivinhava-se
facilmente que, sobre a bicicleta, deveria constituir um verdadeiro
demónio. Equipado de branco, ostentava todavia, um lenço de seda
vermelho em redor do pescoço. E logo o português se apercebera
do significado daquele adorno… Quando soasse a hora da vitória,
Champion arrancaria o lenço do pescoço, e esse lenço vermelho
transformar-se-ia rapidamente na bandeira suíça… A volta
da consagração estava ensaiada nos mínimos pormenores…
O suíço encontrava-se agora diante de si, de mão estendida,
desejando-lhe a melhor sorte. O português correspondeu-lhe,
cortesmente, inclinando a cabeça, como se cumprimentasse alguém
importante num salão.
No contra-relógio de 500 metros, José Bento partiria primeiro.
Soou o tiro do juiz de partida, e o figueirense abalou… Veloz, perfeito
sobre a máquina, conhecendo o segredo da melhor utilização
do relevée de uma pista, José Bento cobriu o meio quilómetro da maneira
mais surpreendente. Cortou a meta rapidíssimo e os cronometristas
verificaram que o tempo gasto se situava na casa dos 33 segundos,
marca que só José Bento Pessoa fizera até então no Mundo. O célebre
francês Jacquelin nunca conseguira fazer menos que 34 segundos
e 3/5. Naquele momento, em Genebra, a marca Rosskopf reabilitava-se
perante a indústria de relojoaria suíça…
Coube, então, a vez de Champion partir para a sua volta,
o que aconteceu sob um vendaval de incitamentos. Concluído o percurso,
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os juízes de chegada consultaram logo os cronómetros. E a realidade
de um tempo superior ao do português encheu o estádio de amargura.
Fora do recinto, os que não puderam comprar bilhete, queriam
saber o que se estava a passar, o porquê dos gritos e dos silêncios,
e das bancadas superiores havia espectadores que os informavam por
sinais.
Agora, os dois ciclistas estão alinhados sobre a linha da partida.
Toda a multidão se ergue numa expectativa angustiante. E, quando soa
o tiro para a largada, o silêncio é tumular naquele ar livre, onde tanta
gente sofre. Champion toma rapidamente a dianteira. Pessoa segue-o
a um comprimento de máquina. O suíço é a juventude, os nervos,
o poder muscular, o coração e os sentidos abertos aos gritos de vinte
e cinco mil compatriotas que o querem vencedor. José Bento Pessoa
é a elegância sobre a máquina, que os transforma numa só peça,
é o saber entrar e sair do relevée da pista, reservando-se, habilmente,
para a emballage final, que nesta hora e em todo o Mundo nenhum
ciclista a tem mais temível. Primeira volta, segunda volta… O suíço
comanda a corrida, e a multidão, no grande anel que envolve a pista,
louca de alegria, mas tremente, ainda, de dúvida, apoia-o, incita-o,
exige que ele seja o vencedor… Faltam só duzentos metros: uma curva
e a recta final. Está quase…
Mas o português, mantendo sempre a distância de um comprimento,
parece agora atrasar-se, pois sobe no relevée e embala em flecha…
Toda a assistência teve a ilusão de que o seu compatriota havia ficado
pegado à pista, enquanto o adversário deslizava vertiginosamente para
a meta. E também todo aquele mundo de gente deixou fugir de milhares
de bocas um espanto uníssono:
– Aaaaaaaaah!...
Não houve uma palma. Só aquele grito de decepção colectiva.
Então, o corredor da Figueira da Foz travou a bicicleta (nestas
ocasiões o vencedor costuma dar sempre uma volta à pista – a volta
da consagração –, não é verdade?), desmontou, e foi, silenciosamente,
na direcção da sua cabina. Ao sair da pista, havia espectadores que
o olhavam num misto de espanto e de desprezo, e que logo se afastavam.
José Bento Pessoa entrou para a cabina e fechou-se por dentro. Despiu
o equipamento, não tomou banho e enfiou no corpo a roupa branca,
as calças e o resto. Talvez não demorasse oito ou dez minutos nesta
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tarefa. Pegou na bicicleta e saiu da cabina…
Uma surpresa o esperava: toda a assistência havia já evacuado
o velódromo! Muitos milhares de pessoas haviam desaparecido dali
como por artes mágicas. As bancadas nuas, os corredores vazios,
a pista deserta! Nem os delegados da União Velocipédica Suíça, nem
os representantes do Velódromo, nem o adversário. Ninguém. José
Bento, pensando em termos de gíria portuguesa, compreendeu a
razão da gentileza dos suíços antes da prova: Eles estavam a engordar
o animal para a matança. A derrota inesperada gerara como que
um aturdimento geral e o orgulho ferido levava àquela vergonhosa
atitude da cidade. Espantoso!
Agora, o homem da Figueira da Foz ainda se sentia mais abandonado,
mais só. Não que a humilhação o tocasse, pois vencera da maneira mais
convincente. Caminhando com a Raleigh à mão, olhou pela última vez
para a pista do velódromo de Jonction, para todo aquele lugar deserto
e agora tão hostil.
De súbito, José Bento parece ouvir um grito, um grito bem português:
– Ó Zé Bento! Zé Bento, eu estou aqui…!
O ciclista abeira-se do varandim que deita para a pista e percorre
com o olhar todo aquele estádio-fantasma. Não vê ninguém. Mas aquele
berro tão reconfortante, aquela voz tão familiar, está agora mais perto
dos seus ouvidos e do seu coração:
– Zé Bento!... Sou eu…! Estou aqui…! Olha cá para cima!...
Lá longe, na bancada, um vulto descia, pulando e correndo, na sua
direcção.
– Sou eu, o José Carlos de Barros! … Estou cá a estudar Engenharia!...1
Era um português, era um figueirense, que José Bento Pessoa tinha
agora diante de si. E abraçando-se, até choraram, naquela hora única
do desporto português.
– Estou rouco de gritar por ti: Zé Bento, honra a tua terra, lembra-te
da Figueira da Foz!...
E, fraternalmente unidos, seguiram até o centro da cidade, para que
os genebrinos pudessem observar tão grande alegria e felicidade.

1

 ngº José Carlos de Barros, irmão do Poeta João de Barros, ao tempo estudante
E
de Engenharia na Suíça.
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A FIGUEIRA DA FOZ…
No final do século, o homem da Figueira da Foz tem um carácter
forte, independente mas aberto às influências salutares do estrangeiro.
Muito cedo toma consciência do seu valor, pois a terra natal é-lhe
propícia às mais arrojadas iniciativas. A foz do Mondego, um porto
de mar aberto ao comércio internacional, talha-o para a convivência
com os povos evoluídos do Norte da Europa. Cidadezinha de 5000
habitantes – o Bairro Novo, o Viso, a Lapa e o Pinhal constituem
simplesmente arrabaldes –, vai conhecer, por volta de 1895, uma época
áurea. Local privilegiado pela orla marítima, a beleza da sua praia
e a lhaneza da sua gente atraem todos os anos, pelo Estio, veraneantes
dos mais variados cantos da Península. O figueirense conhece
o linguajar castelhano como o português. São meses que lhe trazem
desafogo financeiro, novos conhecimentos, mas que marcam também
os homens desta região de uma certa instabilidade profissional…
A influência inglesa desempenha um papel fundamental
no desenvolvimento da Figueira, tanto no aspecto comercial como
no desportivo. Um porto de mar onde podem entrar os maiores
barcos comerciais de então, quase todos de pequeno calado, estava
naturalmente indicado para receber a visita dos britânicos. Salve-se
que o tratado comercial luso-britânico de 1703, conhecido por Tratado
de Metwen, nome do negociador inglês, proporciona a vinda de muitos
homens da Grã-Bretanha a Portugal. Os nossos vinhos permutam-se
com os produtos têxteis ingleses. Antes de 1721 já existia na Figueira
da Foz um armazém da firma britânica Guilherme Young & C.ª
e, cinquenta anos depois, um Cemitério dos Ingleses, na Carneira, dos
mais antigos cemitérios do nosso País.
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Durante as lutas liberais, aparecem nomes ingleses na lista
de implicados na revolta figueirense de 1828 contra D. Miguel 1.
Permeáveis às várias solicitações dos povos do Norte da Europa,
as suas águas e caminhos cedo se animam da prática desportiva, que
os ingleses exemplificam e comungam com os povos das suas relações.
Em meados do século XIX, há nomes ingleses que concorreram
a regatas na foz do Mondego. E, no seu último quartel, são já os filhos
da Figueira a sentir a prática salutar do desporto como uma necessidade
vital: Associação Naval Figueirense, Clube Ginástico, Associação Naval
1º de Maio…

1

 Figueira da Foz é tradicionalmente liberal. Além de ser berço de Manuel Fernandes
A
Tomás, chefe da revolução de 1820, aqui medraram os primeiros maçons e foi igualmente
nesta cidade que se inaugurou uma casa de culto evangélico, talvez a primeira a abrir
as suas portas neste País. Há notícias de que figueirenses se filiaram depois de 1808
(antes houve lojas em Coimbra) na Maçonaria de Coimbra. Manuel Fernandes Tomás,
seu irmão José (educado em Hamburgo) e mais alguns figueirenses filiaram-se
na Loja Sapiência, que funcionava em Coimbra de 1816 a 1819. Figueirenses filiados
na Alta Venda de Coimbra criaram na Figueira uma barraca, talvez em 1844 ou 1847,
funcionando ininterruptamente até 1853. Depois há uma loja de 1863 até 1864. Dez
anos decorridos, em 1874, surge a Loja Fraternidade Universal com a concorrência
de delegados de Lisboa (Tamagnini Barbosa) e de Coimbra (Abílio Roque e Dr. Almeida
da Cunha).
Quanto ao culto evangélico, inaugurou-se na Figueira às 8 horas da noite de 12 de Maio
de 1901. Mas havia desde 1776 um cemitério inglês, o que significa uma comunidade
protestante. O cemitério ainda existe, mas vai ser mudado. A última sepultura, isto
é, o último sepultamento é de 1906.
Em 8 de Março de 1703, foram, no porto da Figueira da Foz, apreendidas Bíblias
ao navio Isabel, vindo de Londres.
Nesta cidade existe uma Bíblia em inglês, de 1771, que pertenceu a um inglês que
residiu na Figueira há mais de um século.
(Notas fornecias pelo jornalista figueirense Sr. José de Sousa Cardoso).
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Pelo S. João de 1893 realiza-se um festival velocipédico.
O entusiasmo que provoca leva à criação de uma nova colectividade,
o Clube Velocipédico Figueirense, mais tarde designado por Ginásio
Figueirense. 1

___________________
1
O S. João da Figueira dista de idades remotas; foi sempre um santo estimado

e a quem o povo da Figueira dedica sempre, em sua honra, brilhantes festejos.
No ano de 1893, pelas festas, realizaram-se, pela primeira vez, corridas
velocipédicas, organizadas por uma comissão composta por Pedro Augusto Ferreira
(actual sócio nº 1 do G. C. F.), Artur Xavier Lopes da Silva e Guilherme Costa.
Estas corridas conseguiram um brilhantismo extraordinário. O percurso era Figueira
- Montemor-o-Velho e volta, com a meta na Rua Fernandes Tomaz em frente
à Assembleia Figueirense. Os corredores que tomaram parte nesta prova foram José
Bento Pessoa, Albano Custódio (tio), Constantino Pessoa, Manuel Barreto, Benjamim
Galvão, José d’Araujo Coutinho e outros. Como era natural, desde essa data começou
a nascer o entusiasmo pelo desporto velocipédico. A rapaziada desse tempo não tinha
clube onde pudesse passar alguns momentos de distracção e discutir os assuntos
de desporto. Foi escolhido para centro de cavaqueira o Café Atlântico. Mas isso não
era o suficiente. Precisavam de exercitar os músculos, em suma, fazer ginástica
e outros ramos de desporto. Joaquim Alves Fernandes Águas possuía na Rua Tenente
Valadim, hoje Rua dos Combatentes da Grande Guerra, um quintal que tinha um
telheiro e foi ali que a mocidade de outrora fez os seus exercícios, praticando trapézio,
argolas e barra. A direcção destas modalidades estava entregue a Gaston de Salusse.
Existia na Figueira, o Dr. António Pereira das Neves, uma alma bem formada,
que nesse tempo ocupava o lugar de Administrador do Mercado. Desejando promover
um festival velocipédico no Mercado, por ocasião das festas do S. João, convidou
Pedro Ferreira e outros para, tecnicamente, dirigirem essas corridas. Foi nomeado
um júri e dele fez parte Pedro Ferreira, Gaston de Salusse e José Carlos da Silva
Pinto. A receita revertia a favor da Santa Casa da Misericórdia; cada entrada custava
um vintém e lugares sentados 50 réis.
O festival, com era de esperar, teve muito brilhantismo. Houve corridas negativas,
de obstáculos, fitas, argolas e corridas a pé. Pedro Ferreira lembrou-se então
de fundar na Figueira um clube. Depois de diversas sugestões apresentadas, nomeouse uma comissão para esse fim constituída por José Carlos da Silva Pinto, José
Augusto Juzarte dos Santos, Pedro Augusto Ferreira, José Camolino de Sousa,
Gaston de Salusse e Manuel Fernandes Tomaz. O nome escolhido para esse Clube
foi o de CLUBE GINÁSIO VELOCIPÉDICO FIGUEIRENSE.
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Esta mesma comissão, em 1 DE JANEIRO DE 1895 (data da sua fundação) convocou
a primeira Assembleia Geral para o dia 10 seguinte a fim de tratar da eleição da primeira
direcção. Depois de muito entusiasmo ficaram os cargos directivos entregues deste
modo: Presidente: Pedro Augusto Ferreira; Vice-Presidente: George Laidley; Secretário:
José Camolino de Sousa; Tesoureiro: José Carlos da Silva Pinto e Vogais: José Augusto
Evangelista, Manuel Fernandes Tomás e Joaquim Alves Fernandes Águas e Guia
Velocipédico: José Bento Pessoa e Sub-guia, Albano Custódio (tio).
Como não havia dinheiro para arranjos da Sede e de aparelhos necessários para
os exercícios ginásticos surgiu então a ideia da organização duma récita no então
Teatro Príncipe D. Carlos, para custear as primeiras despesas da fundação. Esta ideia
prevaleceu e no dia 21 de Outubro de 1894 realizou-se a primeira récita que constava
de diversos números de trabalhos em trapézio, barra fixa e argolas, duma cançoneta
«É tudo postiço…», por Pedro Ferreira e uma comédia com o título «Cada doido…» com
o seguinte desempenho Félix Pevide, – Augusto Maia; Máximo Manso – Manuel Daniel
e Mónica – D. Emília Rodrigues.
Apesar de uma noite de vendaval a assistência bateu o «record» da época
e a receita, livre de despesas, somou 93$000.
Já estava um passo dado para a realização do sonho de Pedro Augusto Ferreira.
Era precisa uma casa e não havia facilidade em conseguir uma instalação condigna.
Os proprietários dos prédios exigiam fiança e avultada renda. Joaquim José de Sousa,
também sócio fundador, lembrou-se de pedir ao Dr. José dos Santos Pereira Jardim
o arrendamento de uma casa que servia de armazém e arrecadação por 60$000
anuais e não tardou que se fizessem obras mais urgentes.
Desde então começou a haver grande vontade pelas argolas, trapézios, forças
combinadas e muitos outros ramos de desporto usados nesse tempo.
No dia 1 de Janeiro de 1895 foi inaugurada a sede (como acima se disse já) e não
havendo ainda bandeira do Clube, Pedro Ferreira içou, solenemente, pela primeira vez,
a bandeira, mas a nacional.
Muita alegria, verdadeiro entusiasmo, foguetes constantemente; até José Bento
Pessoa partiu umas telhas do beiral do telhado, com a má direcção que deu aos foguetes.
Houve diversas fases, umas mais prósperas do que outras e passado pouco tempo
o Clube Ginástico Velocipédico foi instalar-se no Teatro Príncipe D. Carlos em Junho
de 1896. Neste mesmo ano a Assembleia Geral resolvia mudar o nome do Clube, nome
que hoje conserva, de GINÁSIO CLUBE FIGUEIRENSE.
Iniciou-se uma nova vida, os anos têm corrido, pelo Clube vermelho têm passado
verdadeiros idealistas do desporto e a sua missão tem continuado sempre a ser
a mesma: de defender desinteressadamente a terra mãe, o desporto, a Pátria e a Causa
da Educação Física
Descrição pelo SÓCIO FUNDADOR,
Sr. Pedro Augusto Ferreira
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x
1.º Grupo Velocipédico do Ginásio Clube Figueirense, em 1895.
José Bento Pessoa está assinalado por uma cruz.
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E, assim, progressivamente, esta cidadezinha meridional depressa
se torna na terceira potência desportiva do País. Quatro meses após
a fundação deste último clube, em 1 de Janeiro de 1895, iniciam-se
as classes de ginástica para crianças e adultos, dirigidas por professores
competentes, e no mês seguinte realiza-se um sarau de ginástica
aplicada e de esgrima. A vitalidade desportiva progride sempre, pois,
a par do remo – melhor se diria canotagem –, da ginástica educativa
e aplicada, da esgrima, surgem secções de ciclismo, futebol, tiro,
hipismo e pedestrianismo. Uma busca incessante de harmonia
e equilíbrio entre o corpo e o espírito enriquece a Figueira da Foz
de agremiações recreativas e culturais, filarmónicas, grupos dramáticos
e corais, bibliotecas e imprensa regional.
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A BICICLETA
A bicicleta era, então, um deslumbramento, mais uma maravilha
a acrescentar ao génio criador do Homem. Depois do balão
de hidrogénio e do comboio (o irmão mais velho da bicicleta, como
então se designava), o velocípede rapidamente apaixona milhões
de adeptos, que acreditaram estar deste modo solucionando o problema
da locomoção do homem, relegando a tracção animal para um plano
secundário.
Mas, para se chegar à bicicleta utilitária, foi preciso aguardar
os resultados de uma série de pequenas invenções – cento e cinquenta
anos de progresso. Quanto à ideia geradoira do veículo, perde-se
na noite dos tempos a primeira imagem representativa do tão útil
meio de transporte. Assim o testemunho mais antigo remonta a 1340
a. C., segundo os adornos do Templo de Luxor no Alto Egipto, que
podemos observar ainda na Praça da Concórdia, de Paris. Em Pompeia
encontraram-se desenhos também parecidos com a bicicleta. No século
XVII, nos vitrais da igreja de Stoke Pojes, antigo condado de Buckingham,
vêem-se uns desenhos que lembram bicicletas. Em 1790, o francês De
Civrac reuniu duas rodas de madeira por intermédio de uma prancha
sobre a qual se sentava o velocipedista, cujas pernas, uma para cada
lado, impulsionavam alternadamente a marcha do velocífero por golpes
sucessivos dos pés no solo. Em 1818 Karl von Drais, um alemão muito
engenhoso, trocou as rodas maciças por um aro de madeira sustentado
por oito raios excêntricos, e a anterior abraçada por um garfo fixo
a um eixo que permitia girar com ela de maneira a assegurar direcção
à marcha. Esta forma de transporte bastante rudimentar conheceu
enorme popularidade na época do Directório, em Paris, estendendose depois a toda a França, Inglaterra e Alemanha, mas pouco depois
entrou em decadência. E só com a invenção dos pedais pelo serralheiro
Pedro Michaux, em 1861, que os aplicou ao eixo da roda da frente,
simultaneamente motora e directriz, o veículo ganhava de novo o favor
do grande público. Todavia, como a velocidade de deslocação dependia
exclusivamente da aceleração rotativa dos pedais, logo os fabricantes
aumentaram o diâmetro da roda motora, que chegou a atingir metro
e meio. A de trás fora reduzida ao mínimo necessário, para garantir
o equilíbrio. A partir desta etapa os progressos são rápidos e consecutivos.
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Em 1861, Surizay aperfeiçoou o selim. Seis anos mais tarde Ader põe-lhe
rodas metálicas. Os pedais passam a funcionar, em 1877, na base
do quadro, presos a um carreto dentado que uma corrente liga
ao eixo da roda traseira. Esta é já a imagem da bicicleta dos nossos
dias possuindo as duas rodas de igual diâmetro. Na Inglaterra aparece,
em 1890, um aparelho chamado cripto, cujas principais alterações
consistiam na presença de rolamentos sobre esferas nos pedais
e na aplicação de câmaras de ar às rodas. Desde 1868 que as rodas dos
velocípedes eram cercadas por um aro de borracha maciça destinado
a amortecer os choques e ressaltos nos acidentes do caminho, mas
só vinte anos mais tarde o veterinário escocês Jonh Dunlop teve a ideia
de os substituir por tubos da mesma substância, os quais se enchiam
de ar por meio de uma bomba, formando almofada sob o veículo.
A propósito, cabe aqui elucidar o leitor acerca doutro meio
de transporte – a aviação. Só em 17 de Dezembro de 1903, dois obscuros
mecânicos de bicicletas, os irmãos americanos Wilbur e Orville Wright,
tentam o voo do mais pesado que o ar – o aeroplano. O pássaro mecânico
tripulado conseguiu um salto de 40 metros, durante 12 segundos. Três
anos após, a 23 de Outubro de 1906, o brasileiro Alberto Santos Dumont,
que construiu também um aeroplano e se elevou no ar, dispensando
a catapulta ao estilo dos irmão Wright, serviu-se desta vez de três rodas
de bicicletas, as quais, accionadas por um motor, rolariam, elevandose desta forma no ar a seis metros de altura e percorrendo duzentos
e vinte metros em vinte e um segundos.
E o automóvel? – perguntará o leitor.
O automóvel ensaiava os primeiros passos, após uma penosa
sucessão de esforços e de inventos para lhe aumentar o rendimento
como meio de transporte. Da segunda metade do século XVIII
até 1876, em que se abandona a propulsão a vapor pelo motor a gás
e se descobre e aperfeiçoa o ciclo a quatro tempos – que espantosas
etapas foram vencidas! Atribui-se ao francês Delamarre-Debou-teville
(1883) o primeiro carro que circulou munido de um motor de combustão
interno, alimentado por combustível líquido. No entanto, só a partir
do primeiro Salão de Exposições em Paris (1898) e, mais propriamente,
do Salão do ano seguinte é que é legítimo dizer-se que nasceu
a indústria Automóvel.
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Um antepassado da bicicleta: o biciclo,
que foi um veículo popularíssimo na Europa,
entre 1872 e 1890.
(Postal adquirido no London Museum)
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A bicicleta, porém, constitui, no final do século passado e mesmo
até nos primeiros anos do actual, a última grande revolução nos
transportes, pois multiplicou por quatro vezes a velocidade normal
do Homem. Rapidamente, surgem às centenas de milhares, aos milhões,
os seus praticantes. Toda a Terra fica avassalada por aquele prodígio
da técnica. Multiplicam-se os passeios velocipédicos, as competições
em estrada e em pista, constroem-se velódromos, lutase pela conquista
de recordes. Os amadores mais cotados tornam-se profissionais.
Há grandes interesses económicos em jogo acobertados por
uma aparente pureza desportiva. São vários os jornais e revistas
da especialidade que noticiam tudo que se relaciona com o ciclismo,
que divulgam e reclamam as marcas então famosas. Em Portugal
existe, pelo menos, uma boa dúzia de títulos e secções dedicadas
ao velocipedismo. Até alguns poetas 1 se deixam contagiar por essa
febre, inspirando-se e criando fábulas, como esta:
O Cavalo e a Bicicleta
Ofegante do excesso da carreira,
Numa ânsia febril, desordenada,
Galopava um cavalo numa estrada
Entre nuvens espessas de poeira.
Após ele, serena e reluzente,
Sem ruído nem pó, mansa e discreta,
Seguia uma elegante bicicleta,
Tão subtil no correr quão diligente.
Vai-se encurtando aos poucos a distância
Que do corcel veloz ainda a separa,
Até que este – vencido – exausto pára,
Perdidos da carreira o fogo e a ânsia.

1

 uerra Junqueiro disse a Raul Brandão, e este anotou no seu diário, que a bicicleta
G
é o único veículo em que a besta puxa sentada.
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Isto vendo, atrás volta e se detém
A bicicleta, e, com olhar magoado,
Encara o seu rival afadigado,
Que por seu turno a fita com desdém.
E quando se refez do fundo abalo
Da derrota, que tem por humilhante,
À gentil bicicleta triunfante
Diz assim, sobranceiro, ele, o cavalo:
« – Tu vais, talvez ufana e envaidecida,
Cantar alegres hinos de vitória,
Pois julgas que ganhaste fama e glória
Na luta contra mim empreendida.
Teu triunfo, porém, é sem valor!
Tu não venceste! Não, ó minha amiga!
Quem me venceu a mim foi – a fadiga!
Sem ela, era eu decerto o vencedor!»
« – Não duvido , meu caro, da certeza
Do que dizes – responde a bicicleta –;
Porém, hás-de convir que em extensa meta
Vencer-te-á sempre a natural fraqueza.
Quanto mais longa, pois, for a carreira
Mais hás-de em rapidez ser excedido,
E portanto confessa-te vencido:
Sou mais forte que tu, e mais ligeira!»
« – Mais forte?! É esse um dito que tem graça!
Forte em quê? Prova-o lá de um modo prático,
Se uma pedra te fura um pneumático
E um pequeno boléu te despedaça?!»
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Torna-lhe a bicicleta, afavelmente:
« – Isso são contingências bem fortuitas,
Das quais andas, também, sujeito a muitas
Que te invalidam, que te põem doente.
Sou forte porque tenho músc’los d’aço,
E jamais me sufoco na corrida;
Levo o maior percurso de seguida,
Sem nunca ser prostrada p’lo cansaço.»
Responde-lhe o cavalo: « – Todavia,
Tu só trilhas caminhos bem gradados,
Enquanto eu galgo sebes e valados,
E escalo montes, cheios de ousadia!»
«É porque eu sou a máquina, a imagem
– Lhe torna a bicicleta – do progresso,
E por isso contigo me não meço
No que em ti há de bruto e de selvagem.
Sou a máquina, sim! – genial produto
Da ciência e indústria humana – alta grandeza!
Tu és filho da bruta natureza,
Pelo que só me excedes em ser … bruto!»
Isto dito, num rápido andamento
A bicicleta parte; e, envergonhado,
O cavalo ficou abandonado
A recobrar, no pasto, novo alento.
Magalhães Fonseca 1

1

A Bicicleta, n.º 1, de 1 de Maio de 1895.
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Mas não é só a poesia que perde a cabeça, a prosa mostra-se
igualmente deslumbrada, e não lhe fica atrás:
O Piano e o Cyclo
«Opinião de Miss Bacon, uma das ciclistas inglesas mais conhecidas
e entusiastas:
O piano é o deus do passado, o cyclo será o ídolo do futuro.
Bem desejaríamos nós que todas as nossas compatriotas pensassem
assim, e que o velho deus fosse de todo esquecido e abandonado pelo
novo ídolo… Era mais higiénico para elas e muito mais tranquilizador
para os nossos ouvidos.» 1
E, agora, esta transcrição espantosa:
O ciclismo e a história natural
Foi numa revista alemã que vi com um extraordinário interesse
um completo estudo sobre a acção dos músculos na atitude típica
do ciclista. Entre coisa sabidas – vulgarizadas já por escritores
especialistas no assunto – como, por exemplo, o completo aproveitamento
do poder muscular dos membros inferiores unicamente para a propulsão,
o articulista estrangeiro estudava cuidadosamente a acção dos braços
no papel de sustentação do peso do tronco. Essa acção, no dizer do sábio
pesquisador, é muito mais considerável do que até hoje se supunha.
Não é a de um simples ponto de apoio fornecido ao tronco e tendendo
a aliviar os discos da coluna vertebral e os músculos dorsais. É mais
alguma coisa. Nas subidas – ninguém o ignora – eles actuam repuxando
o guiador contra o corpo e fornecendo indirectamente um sólido ponto
de apoio à dificultosa extensão da perna. Em caminho plano, é isto
o mais interessante, os braços não se quedam na posição passiva
de sustentadores.

1

A Bicicleta, 16 de Maio de 1895.
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Ainda que essa seja a sua principal função, eles têm, além disso,
pequenos movimentos rítmicos de flexão e de extensão que se tornam
principalmente aparentes nas mudanças rápidas de velocidade.
Isto é: os braços não só sustentam o peso do corpo como também
tomam parte activa no andamento. Ora esta conclusão, na aparência tão
inocente e tão fácil de ser admitida, até pelo mais completo ciclomaníaco,
leva-nos de chofre a encarar um problema já ventilado discutido
no estrangeiro.
Será realmente o ciclismo, apesar de todas as suas vantagens,
um factor de evolução, favorecendo o regresso da Humanidade à atitude
quadrúpede?
Os argumentos para a resposta afirmativa a toda esta emocionante
pergunta vão-se avolumando.
O paralelismo entre a atitude do homem que pedala e a do quadrúpede
que anda, acentuado no estudo do sábio alemão por semelhanças
de acções musculares, constitui um argumento de alto valor. E, como
se isso ainda não bastasse, foi há pouco admiravelmente demonstrada,
por um professor de uma nossa Escola Médica, a relativa inferioridade
cerebral dos indivíduos exercendo profissões em que a cabeça baixa faz
parte da atitude profissional – a dificuldade da circulação de retorno
impedindo a rápida saída dos resíduos da actividade celular.
E a atitude da cabeça do ciclista afasta-se perigosamente da vertical…
Não sei se estas razões serão suficientes para fazer temer alguém
pelo resultado da luta que o homem sustentou durante séculos e que hoje
a criança sustenta durante meses para conquistar a posição recta: luta
que se julga renovada pela traiçoeira intervenção da bicicleta.
A esses, aos medrosos, pode-se-lhes garantir afoitamente que,
mesmo acreditando no vaticínio alemão, o maior perigo existe para
os profissionais do ciclismo. Os outros só conseguirão, quando muito,
daqui a uma infinidade de séculos, ser uns quadrúpedes… amadores.
		
S. R. 1

1

O Ciclista, de 20 de Dezembro de 1900.
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Sobre a expansão do ciclismo é ainda da maior pertinência este
artigo de Félix Bermudes, desportista ecléctico e escritor, publicado n’O
Velo-Sport, de 14 de Janeiro de 1897:
Começaremos naturalmente por o Ciclismo que de todos os ramos
do «Sport» é aquele que maior desenvolvimento conseguiu atingir.
Fundamentamos a nossa asserção nuns estudos estatísticos
publicados em Espanha, e dos quais daremos as seguintes notas que são
na verdade curiosas:
O número total de ciclistas matriculados, exparsos pela superfície
civilizada do globo, é de 5 102 000.
O contingente fornecido pelo nosso país para esta avultada cifra
roladora é a modesta parcela de 6000.
Os outros países dão, sucessivamente:
E.U. d’América do Norte...................................................
Inglaterra...............................................................................
França....................................................................................
Alemanha..............................................................................
Áustria e Hungria................................................................
Bélgica...................................................................................
Itália........................................................................................
Holanda.................................................................................
Dinamarca............................................................................
Rússia....................................................................................
Suiça......................................................................................
Japão.....................................................................................
Suécia e Noruega................................................................
Espanha................................................................................
Grécia....................................................................................
Austrália................................................................................
América do Sul....................................................................

1 500 000
1 1400 000
600 000
500 000
400 000
160 000
120 000
80 000
74 000
38 000
32 000
30 000
26 000
20 000
12 000
80 000
30 000
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Poder-se-ia supor, à primeira vista, que a falta de desenvolvimento
da bicicleta no nosso país, em relação aos outros, resultasse do pouco
interesse dos portugueses por este delicioso exercício. Analisando,
porém, com mais penetração, as verdadeiras origens desse facto,
a primeira e a mais violenta que deparamos é a dos preços exagerados,
que fazem da bicicleta um objecto dificilmente acessível. 1
Em segundo lugar, a natureza acidentada do solo pátrio
e o semibárbaro estado das nossas estradas atrofiam a tendência para
o desenvolvimento do ciclismo, tornando difícil e espinhoso,
ao principiante e ao débil, o exercício das grandes excursões, que
constituem, afinal, o verdadeiro e principal encanto da bicicleta.
Outro artigo esclarecedor, este na mesma revista, de 28/1/1897:
O Ciclismo em Portugal
Eis um assunto já velho de tanto discutido que tem sido mas sempre
com actualidade.
Para uns o ciclismo português está atrasadíssimo, para outros está
numa posição mais que regular.
Se observarmos opiniões de uns e de outros veremos que
os últimos são os mais razoáveis porque o nosso meio ciclista não pode
estar mais desenvolvido do que está, devido à guerra que quase todos
lhe movem, incluindo mesmo os poderes públicos.
Julgam estes, talvez, que elevando espantosamente os direitos
sobre as máquinas concorrem para que os cofres aduaneiros
se encham? Como se enganam! É para proteger a indústria nacional?
Mas se a única fábrica que temos emprega material estrangeiro, o que
vem a ser quase a mesma coisa!

1

 ma bicicleta custava 150$000 réis em 1897. Em 1901, encontrei anúncios de máquinas,
U
as mais baratas, a 80$00 réis, podendo ser adquiridas a prestações de 1$000 réis por
semana. Para este último preço, um bom operário, que ganhava entre $400 e $500
réis diários, necessitaria de cinco meses de trabalho para possuí-la.
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Diga-se, no entanto, em abono da verdade, que tal fábrica veio
contribuir, em muito, para o desenvolvimento da velocipédia, baixando
o preço das suas máquinas.
Ora apesar desses preços serem relativamente baixos, comparados
com os das outras máquinas importadas do estrangeiro, não estão ainda
assim ao alcance de muitas bolsas porque o empregado de comércio,
o cobrador e outros não podem dispor repentinamente de, pelo menos,
90$000 réis.
Baixassem um pouco mais as prestações e veríamos quantos
novos adeptos ao ciclismo traria essa redução, até mesmo esses que
o menosprezam… por não terem máquina.
Em França, Inglaterra e Estados Unidos onde o ciclismo está
desenvolvido de forma assombrosa os direitos sobre as máquinas são
fortes mas têm razão de ser: é porque esses países possuem as suas
fábricas que se rivalizam, lucrando o público com essa competência. Mas
em Portugal já nada disso acontece, nem o ciclismo está desenvolvido
assombrosamente, nem temos fábricas que se guerrêm.
Sobrecarregar, pois, as máquinas de direitos é criar uma muralha
da China, à marcha do ciclismo.
Se em Portugal se estabelecer uma fábrica puramente portuguesa
então seremos dos primeiros a aplaudir os direitos alfandegários porque
se somos adeptos fervorosos de máquinas estrangeiras somos ainda
muito mais da indústria nacional.
Sebastião Tenório
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Um Tandem...

...e uma Tripleta
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Direitos sobre os velocípedes
É de teor seguinte a representação que alguns clubes velocipédicos
do país entregaram já na câmara dos Deputados:
Senhores Deputados da Nação Portuguesa:
Os abaixo assinados vêm muito respeitosamente expor a V.Ex.as,
o que se segue:
É o ciclismo um dos sports que mais se tem vulgarizado na Europa,
pois que, a par da diversão, as vantagens higiénicas e ginásticas que
da sua prática resultam, são altamente preconizadas pela maioria das
sumidades médicas contemporâneas. Além disto o velocípede é um
meio de transporte rápido e pronto, mais do que um trem ou cavalo
ao alcance das bolsas menos abastadas, o que não pouco concorre para
justificar o sucesso que no estrangeiro tem obtido o ciclismo.
Se entre nós o seu desenvolvimento tem sido mais difícil e moroso,
deve isto atribuir-se principalmente ao preço elevado pelo qual sai,
no país, uma dessas máquinas.
Ao custo há a acrescentar as despesas de enfardamento,
de expedição, de transporte, diferença de câmbio, e sobretudo os já
excessivos direitos alfandegários de 27% ad valorem, acrescido isto
com o lucro nada pequeno do negociante.
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Nos demais países todos os governos têm dispensado ao ciclismo
a máxima protecção, já fazendo construir vias cicláveis, já concedendo
prémios em corridas, já reduzindo enfim o mais possível os direitos
de entrada dos velocípedes, que são os que em seguida expomos:
Alemanha (ad val)..........................................................10%
Áustria (por cada)..........................................................62,50 fr.
Bélgica (ad val.)..............................................................10%
França (por 100k.).........................................................250 fr.
Espanha (por 100 k.).....................................................70 fr.
Itália (por cada)...............................................................42 fr.
Holanda (ad val.)............................................................5%
Rússia (por cada)...........................................................48 fr.
Suíça (por 100 k.)...........................................................70 fr.
Portugal (ad val.)............................................................27%
Dinamarca........................................................................isentos de direito
Inglaterra..........................................................................“
Luxemburgo....................................................................“
Tomando por base uma bicicleta de peso mínimo de 12 k. e do preço
de 300fr. que, com se pode ver dos catálogos, são o peso e o preço de
uma bicicleta regular, temos que esta paga o seguinte:
Alemanha 30 fr...............................................................6$900réis
Áustria 62 fr.50..............................................................14$375 »
Bélgica 30 fr....................................................................6$900 »
França 30 fr....................................................................6$900 »
Espanha 8 fr 40.............................................................1$932 »
Itália 42 fr........................................................................9$660 »
Holanda 15 fr...................................................................3$450 »
Rússia 48 fr.....................................................................11$040 »
Suíça 8 fr.........................................................................1$932 »
Portugal 81 fr..................................................................18$63 »
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É enormíssima a desproporção, e é indubitavelmente a elevação
dos direitos aduaneiros o principal factor do atraso do ciclismo
no nosso país.
Uma das propostas de fazenda trata porém de aumentar ainda estes
direitos que, em virtudes dela, passam de 27% ad valorem, a 40$000
réis em cada máquina!
Chamando a atenção de V.Ex.as para este assunto, diremos que
o aumento projectado representa o completo aniquilamento do ciclismo
em Portugal, desse sport saudável e forte, tão aconselhado pela
medicina como um dos mais poderosos reorganizadores da economia,
e de que a nossa raça depauperada tanto carece.
Sim, senhores deputados, o aumento dos direitos é a morte
da velocipédia, porque não é sobre os revendedores que este aumento
háde recair, mas unicamente sobre os compradores. O negociante
há-de ganhar sempre o que ganha hoje (que não é pouco) e mais ainda
porque maior é o capital empatado em cada máquina.
Esta elevação justificar-se-ia apenas se tivéssemos uma indústria
a defender, o que infelizmente não sucede. Ainda assim este aumento
seria excessivo, pois que a França, por exemplo, que tem a sua indústria
a proteger, e que vê a indústria inglesa a competir com ela, invadindo
os seus mercados, é dos países em que os direitos são menores.
Vai, é facto, estabelecer-se uma fábrica de velocípedes em Portugal.
Isto porém será tudo menos indústria nacional.
Nós não possuímos no país, nem o ferro nem o carvão, matérias-primas que hão-de ser importadas. Não temos quem construa
as máquinas necessárias para esta fabricação, as quais hão-de ser
adquiridas no estrangeiro. O proprietário da fábrica é estrangeiro,
e é estrangeiro o próprio pessoal, pois que não temos operários
habilitados para tal fabrico, que ainda assim se limita decerto
à montagem, pintura e niquelagem das máquinas, que vêm desmontadas
de Inglaterra.
Senhora única do mercado, sem concorrentes, a fábrica lançará
ao público produtos de segunda e terceira ordem (que venderá pelo preço
de bons) quer pela sua má qualidade, quer por que sejam destituídos
dos novos melhoramentos, pois é natural que a fábrica desfazer-se
de stocks antigos.
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Assim, pelo que deixamos exposto, facilmente se depreende
que a aludida proposta de fazenda vem sobrecarregar directamente
os indivíduos para quem o ciclismo é um beneficio e uma necessidade,
sem trazer vantagens para o tesouro, motivo pela qual os signatários
apelam para V.Ex.as esperando que as condições expostas sejam
atendidas pelos dignos representantes da nação.
Pelo Real Clube Velocipedista de Portugal
António Sousa Leal
Pelo Velo Clube de Lisboa
José Veiga Rego
Pelo Clube Velocipedista do Porto
Eduardo Minchin
Pelo Ginásio Aveirense
Joaquim Nunes da Silva Júnior
Pelo Clube Ginástico e Velocipédico da Figueira da Foz
Pedro Augusto Ferreira
A Bicicleta, 16/04/1896
Mas os técnicos e os fabricantes de bicicletas não se deram
por satisfeitos quando se julgou que o veículo atingira o máximo
de rendimento. E assim se fabricou o tandem (tripulado por dois
ciclistas), a tripleta (por três…), a quadrupleta, a quintupleta, a sextupleta,
a septupleta…
Recorramos mais uma vez à Imprensa especializada da época
(a bicicleta, de 15/11/1895):
Os americanos, que foram os primeiros construtores de quadrupletas,
achando, ao que parece, ainda insuficientes estas máquinas, construíram
recentemente uma quintupleta, que já foi experimentada em pista, e com
bom resultado.
Mas, apesar dos americanos gozarem da fama de caminharem
sempre na vanguarda do progresso, em tudo quanto diz respeito
a inovações, neste assunto deixaram-se suplantar; porquanto em Paris já
existe uma sextupleta, que se tem apresentado no Bois; e um fabricante
de Londres está ultimando a construção de uma septupleta.
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A quintupleta americana pesa 45 quilos, o seu desenvolvimento
é de 7,97m, e, com os cinco ciclistas, deverá pesar uns 390 quilogramas
aproximadamente; a sextupleta francesa pesa 70 quilos, tem
o desenvolvimento de 9,40m, e pesará, montada, uns 500 quilos. Quanto
à sextupleta inglesa não temos outros esclarecimentos sendo que,
na opinião do jornal que d’ela nos dá notícia, é muito possível que nunca
chegue a andar.
No número seguinte da mesma revista, leio outra novidade, que
completa a anterior:
Depois da quintupleta americana, da sextupleta francesa e da septupleta
inglesa, de que demos notícia no número anterior, lemos numa revista
estrangeira que um fabricante de Nova Iorque acaba de construir uma
nonapleta, cujo desenvolvimento será de 17 metros e 65 centímetros
por cada pedalada! Bem nos queria a nós parecer que os americanos
se não deixariam vencer neste ponto, – se por ventura a tal nonapleta não
é um simples canard.
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A sextupleta venceu o comboio
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A BICICLETA É NOTÍCIA (EM 1895/6):
Os periódicos velocipédicos mais antigos que existem são
Le Velocipède Illustré, de Paris, e Bicycling News, de Londres. O primeiro
conta já 27 anos, e o segundo 20 anos de publicação ininterrupta.
*
O Deutscher Radfaher Bund, órgão da União Velocipédica Alemã,
vai ser diário; com este é o segundo jornal, que, como em França,
se publica diariamente.
*
Casaram-se em Paris, os nossos colegas e valentes campeões
da imprensa ciclista de França – Le Cycle e La Revue des Sports.
*
Diz o The Wheel, importante jornal norte-americano, que um riquíssimo
capitalista daquele país, acaba de mandar construir uma bicicleta em ouro
de 18 quilates, ornamentada de safiras e de brilhantes, cujo valor
é calculado em 3450 dólares (4.350$000 réis, moeda portuguesa). (1)
*
O Barão de Rothschild está construindo nas suas propriedades
de Pregni (Génova) um velódromo, de 300 metros para uso particular.
*
O governo do Japão estabeleceu já o serviço postal-velocipédico.
*
Em Nova Yorque um polícia ciclista conseguiu, mercê da bicicleta,
deitar a mão a um cavalo que seguia desatrelado. Não sem ter precisado
dar uma boa corrida, passou adiante do animal, apeouse, e deteve-o.
*
Augusto Lehr, campeão alemão, correrá em 1896 por conta de uma
fábrica inglesa que o contratou por 15 000 marcos (4.280$000 réis,
moeda portuguesa).
*
Uma boa declaração que se atribui a Sanger, é a de que ganha
como profissional 5.000 dólares por ano, tendo porém de gastar 460
por mês; ao passo que, enquanto amador, ganhava 400 por mês
e despesas pagas.
*
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Há actualmente em Viena 147 clubes velocipédicos. Um deles
é exclusivamente composto de moços de café.
*
Formou-se em Nova York uma companhia que se dedicará
exclusivamente à fabricação de bicicletas para senhora.
*
Parece que vamos ter uma fábrica em Portugal de velocípedes,
ainda assim fundada e dirigida por um estrangeiro. É o caso que o Sr.
George Frechou requereu e obteve a concessão por 10 anos do exclusivo
do fabrico de velocípedes em Portugal. Oxalá que semelhante concessão
não dê apenas em resultado algum aumento nos já exorbitantes direitos
de importação dos velocípedes estrangeiros, sem vantagem nem
proveito para a indústria nacional.
*
Acaba de ser votado na Holanda um imposto velocipédico. As máquinas
pagarão em cada ano o equivalente a 1$800 réis da nossa moeda.
*
Um padre de Verona (Itália) tem ajustado um match com um negociante
da mesma cidade. O trajecto é de Verona a Ala (108 quilómetros).
*
Um periódico alemão publica uma estatística velocipédica pela qual
se vê que há na Europa 426 velódromos importantes, 900 corredores
de primeira classe e uma infinidade de segunda e terceira.
*
Um grande estudioso do movimento – nada menos que Marey –
demonstrou, por processos experimentais, que de ordinário na porção
ascendente da pedalada ainda o pé exerce uma pressão de 12 a 15
quilos. E inventou um engenho que avisa o ciclista para que evite essa
inconveniente sobrecarga, e procure atenuá-la o mais possível.
*
A primeira sextupleta, construída em França pela casa Grossot,
foi vendida a seis irmãos ciclistas.
Em Aschabad (Ásia) fundou-se em 1893 um clube velocipédico
composto apenas de 5 sócios. Pois esse clube, em Dezembro de
1894, contava nada menos de 397 associados, e actualmente acha-se
nas mais prósperas condições financeiras, e possui, para instalação,
um magnífico palácio.
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*
O American Machinist dá descrição de uma bicicleta de motor
eléctrico, cujo peso é de 8 quilogramas, e que cobriu, sobre uma pista
especial, 96 quilómetros em uma hora. Esta máquina tem uma força
de 4,75 cavalos, e está provida de um motor Kane Permington.
*
Acabam de instalar-se em Inglaterra, dois novos clubes ciclistas
femininos; um em Liverpool, outro em Londres.
*
Em Março próximo, verificar-se-ão no Velódromo de Inverno,
de Paris, corridas de mulheres, como as que em Londres tem sido
objecto de geral atenção no Aquarium e no Olympia.
*
Começou a publicar-se em Berlim um jornal, que se propõe advogar
a democratização do ciclismo, e o barateamento das máquinas, de modo
a pô-las ao alcance das mais modestas bolsas.
*
O conhecido romancista Chavier de Montépin está publicando
em folhetins, num jornal francês, um romance em que há vários
personagens nos quais a bicicleta representa papel importante.
A duquesa de Mecklemburgo, para festejar o seu aniversário
natalício, presenteou com 39 bicicletas o pessoal a seu serviço.
*
No dizer de um jornal americano, calculam-se em mais de 500.000
os ciclistas que nos Estados Unidos tem abandonado o vício de fumar.
*
Acaba de ser votado na Holanda um imposto velocipédico. As máquinas
pagarão em cada ano o equivalente a 1$800 réis da nossa moeda.
*
Diz a Revue du Cercle Militaire, que o êxito dos Boers no recente
conflito do Transwal, foi devido em grande parte à rapidez
e simultaneidade com que o corpo militar ciclista daquela república,
composto de 60 ciclistas, coadjuvou a mobilização do exército.
*
Diz-se que Edisson inventou um novo processo de trabalhar
o alumínio para a construção de velocípedes.
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*
O Paris-Velo abriu concurso entre os fabricantes de pneumáticos
para se acordar universalmente num só passo de rosca para todas
as bombas e válvulas.
*
Depois dos aros de madeira, acabam de aparecer na América os
guiadores de bicicleta também de madeira.
*
Na ponte Brooklyn, em Nova Yorque, está-se procedendo
à construção de uma via, exclusivamente, reservada a ciclistas. Com
esta, ficam fazendo parte do tabuleiro da ponte, nada menos de 4 vias,
assim distribuídas: uma, para trens, carroças, etc.; uma, para carros
de viação com carris assentes; uma para peões, e outra finalmente
para velocipedistas.O famoso escritor russo conde Tolstoi, entusiástico
ciclista, está escrevendo um livro a que dará o titulo de A Corrupção
Ciclista.
*
O nosso colega Radfahr Humor, de Berlim, publicou há dias uma
interessante lista do record da hora, em bicicleta nos primeiros países
ciclistas; é a seguinte:
Inglaterra
França
Bélgica
América
Alemanha
Itália
Austria
Africa
Dinamarca
Suiça
Rússia
Espanha
Holanda
Austrália

46 quilómetros
46 “
44 “
43 “
43 “
42 “
42 “
41 “
41 “
41 “
40 “
39 “
39 “
37 “

711 m
440 “
609 “
360 “
257 “
530 “
340 “
875 “
183 “
137 “
004 “
906 “
388 “
103 “

- Stocks
- Bouhrs
- Michael
- Titus
- Michael
- Fischer
- Haderer
- Greathead
- Hausen
- Portier
- Puresolff
- Lacasa
- Watteveen
- Carpenter

*
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Segundo o jornal The Cyclist vai organizar-se em Inglaterra
um regimento montado em bicicletas. A este seguir-se-ão outros, que,
segundo os desejos do general Evelyn Woord, se elevarão a um total
de 40.000 homens.
*
Por conselho dos médicos, o presidente da república dos Estados
Unidos da América do Norte, Mr Cleveland, dedicou-se ultimamente
ao ciclismo, e passeia todos os dias algumas horas de bicicleta.
*
Raffael Gatti, ciclista italiano, regressou há pouco da sua viagem
de velocípede às regiões do circulo polar. Seu trajecto foi de Milão
a Berlim por Munique, depois Copenhague, Christiania, Estocolmo,
Haparania, Gelliwär; volta por S. Petersburgo, Moscovo, Varsóvia
e Viena. A viagem foi rea lizada sem companheiros, porque Tamburini,
que com ele partira, adoeceu e não prosseguiu logo nos primeiros dias.
*
O grande Cycle Show realizado na última semana de Janeiro,
no grandioso edifício chamado Madison Square Garden em Nova
Iorque, foi coroado do mais brilhante êxito, e até hoje, não se realizou
na América do Norte certame mais concorrido de expositores
e de público. Do jornal americano The Weel, extraímos a seguinte
nota com respeito à mesma exposição: Concorrência no 1.º dia, 10.160
pessoas; 2.º, 16.186; nº 3.º, 17.896; 4.º, 18.193; 5.º, 17.023; no 6.º,
14.239; no 7.º, 20.654. Total, 114.261!
O lucro líquido para a empresa da exposição, calcula-se em 80.000
dólares, ou sejam mais de 80 contos de réis; desta quantia serão
entregues 20 contos de réis aos diferentes expositores, a título
de indemnização pelas despesas feitas com instalações.
Diz o mesmo jornal: Apesar da nossa arrogância e do exclusivo para
originalidade reclamado pelos fabricantes americanos, é necessário
confessarmos que as nossas máquinas são copiadas, em todos os seus
detalhes, das máquinas inglesas.
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A única inovação apresentada em 1896 pelos fabricantes americanos
foi o aro de madeira, sendo para notar que só três fabricantes
apresentaram máquinas munidas com aros de metal.

(Textos recolhidos na revista A Bicicleta,
de Abril de 1895 a Fevereiro de 1896)
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JOSÉ BENTO PESSOA
José Bento Pessoa nasceu a 7 de Março de 1874, na Rua da Oliveira,
em plena Figueira da Foz, sendo filho de Ricardo Lourenço Pessoa
e de Maria da Guia do Espírito Santo, ambos naturais, recebidos
e paroquianos nesta freguesia e vila da Figueira da Foz, como reza
a certidão de baptismo. O pai tinha uma loja de calçado; a mãe dona
de casa. Além do primogénito, nasceria outro rapaz, Constantino, que
mais tarde seria um desportista eclético.
A infância de José decorre entre o modesto cenário da Rua
da Oliveira e a loja paterna, que visita espaçadamente. Contava dois
anos apenas quando tem a surpresa da companhia do irmão-bébé.
Constantino vai ser ao longo da sua existência uma figura curiosa
e burlesca, uma espécie de contraponto do mano famoso.
Neste último quartel do século XIX, o porto marítimo e comercial
da Figueira da Foz vai agigantar-se como mercado internacional,
como estância balnear da Península e ainda como região desportiva,
a mais importante depois do Porto e de Lisboa. É um lugar privilegiado
na orla marítima portuguesa, cheio de belezas naturais, em que a força
burguesa da sua gente – homens da sua época! – dá raízes bem fundas
aos que ali nascem. Para além dos preconceitos de classes, há uma
frase-lema, que teima em nivelar todos os figueirenses: Na Figueira,
quem não rema já remou…
Na verdade muitas das maiores figuras desta terra nasceram em
lares modestos. Os grandes homens da Figueira – e de tantos, e dos mais
notáveis, esta terra fez dádiva ao País! – conquistaram renome e o respeito
geral à custa do próprio esforço e valor. Terra de individualistas
e de fracassadas empresas colectivas, tem, contudo, vivido horas
de solidariedade humana que jamais esquecem. Todo o homem
da Figueira é um eterno apaixonado pelo cenário físico e humano
da sua infância.
O pequeno José Bento Pessoa, ao terminar a instrução primária,
prosseguiu nos estudos, recebendo lições de professores particulares.
Noções de química, física, francês – alargaram-lhe os conhecimentos
de base. Depois, foi para a loja paterna, pois estava-lhe reservado o
mesmo modo de vida. Ricardo Lourenço Pessoa era um lojista muito
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considerado e relacionado na região, e até na colónia espanhola que
todos os anos visitava a Figueira pelo Verão. As fotografias de família
mostram-no sereno, de fisionomia decidida, ostentando bons anéis
e corrente de oiro de respeito. É um pequeno-burguês típico. Numa
das estações de veraneio, Ricardo e sua mulher são retratados por
um pintor espanhol. Trata-se de dois belos óleos que ainda hoje
se podem admirar. Pergunto: teria o pai de José Bento encomendado
as duas pinturas ou teriam sido oferta do artista espanhol que estava
a banhos? Não se sabe.
Em breve o meu biografado descoroçoou o progenitor pela falta
de aptidão profissional. Nada comodista, todo habilidades de mãos
e paciência para ferramentas e motores, não era da sua natureza
pertencer ao comércio da sapataria. Era um moço de belas feições,
elegante, sensível e de falas cuidadas. Muito cedo caprichou pelo
bem vestir, por se puxar, entre a rapaziada da sua geração. Convivia
com a assiduidade e proveito, todos os verões, com a colónia balnear
espanhola. Pertencia aos finitos da Figueira, isto é, ao grupo dos
jovens das melhores famílias. Não se inscrevera na Associação Naval
1º de Maio, a agremiação mais popular e proletária da cidade. José
Bento Pessoa será um assíduo frequentador do Café Atlântico, centro
de reunião dos finitos, que, em 1 de Janeiro de 1895, erguem o Ginásio
Clube Figueirense.
Muito cedo o jovem figueirense é solicitado pela prática desportiva.
Sem preferência por qualquer modalidade, praticava e competia
ao sabor do gosto e da ocasião. Assim, nadou, remou, correu,
experimentou a novidade dos velocípedes, e até defendeu bolas,
a guarda-redes, em brincadeiras pré-futebolísticas.
Certo dia o nosso rapaz deu uma queda que lhe poderia ter sido
fatal, mas só fracturou um tornozelo. Esteve retido em casa, entregue
aos carinhos maternos e aos resmungos do pai, que começava a acusar
a falta de juízo dos dois filhos desportistas. O comerciante não via com
bons olhos o interesse dos jovens pela prática desportiva. Um atleta
lembrava-lhe um maltês das feiras e dos circos, arriscando a saúde
e a integridade física nas mais perigosas habilidades. Havia também
um gasto de tempo precioso naquelas avarias… Dir-se-ia que a moda
inglesa das regatas e dos jogos de bola estavam a desviar os rapazes
dos seus ofícios e da sua responsabilidade do futuro.
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Semanas mais tarde o adolescente José Bento, arrimado a uma
bengala, ora coxeando, ora pulando sobre a perna sã, volta ao convívio
da rapaziada amiga do Café Atlântico. Todos esses jovens estavam
a viver a paixão desportiva que avassalava a Figueira da Foz. Primeiro,
por via inglesa; por último, já com a presença de atletas locais.
E o velocipedismo era, nesse ano de 1891, o desporto favorito
da juventude. José Bento Pessoa fizera em Março dezassete anos.
A fractura parecia sarada, mas o tornozelo, teimoso, mostrava-se
renitente a voltar à normalidade. Coxiava. Dava mesmo passos em falso.
Até que um médico local lhe aconselhou exercícios, talvez ciclismo…
Os pés forçando os pedais e fazendo aquela rotação, seria um óptimo
exercício para o reabilitar da fractura. Experimentou. Tempos antes,
aprendera a equilibra-se no velocípede, dando voltinhas pelas ruas
da Figueira. Voltou a alugá-lo ou a pedi-lo emprestado para seguir
o conselho médico. E, assim, da maneira mais insólita, se operou
o encontro do jovem e da bicicleta, homem e máquina completados
numa só peça, que haveriam de se celebrizar anos depois no mundo
velocipédico.
*
Um dia José Bento assiste pela primeira vez a corridas velocipédicas.
Estamos no Verão de 1891. Misturado com o público anónimo, o jovem
figueirense vibra de entusiasmo com a exibição dos consagrados
José Diogo de Orey, Manuel Ferreira e o inglês A. C. Edwards.
Entrara-se no ano decisivo da história do velocipedismo. A propaganda
do novo processo de locomoção torna-se intensíssima. Após a invenção
dos rolamentos sobre esferas, os aros de madeira, as câmaras
de ar e a corrente dentada Simpson… a bicicleta ganha um número
crescente de entusiastas em todo o Mundo. A máquina prodigiosa pesa
agora entre dez a doze quilos e torna-se velocíssima.
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No nosso país, Herbert Dagge1 foi o propulsor da arrancada inicial;
mas, com a mesma paixão, corresponderam outros jovens: Giovetti,
Jorge Norton, Domingos Bastos, Malheiros, James Mascarenhas,
Schore, Carlos Bernes. Quase todos pertenciam a famílias bens
instaladas na vida. Filhos de comerciantes, industriais, proprietários,
rapazes afidalgados… A 5 de Agosto daquele ano funda-se a primeira
associação velocipédica propriamente dita, o Real Clube Velocipédico
de Portugal.

1

ai dos velocipedistas portugueses, – eis a denominação que todos deram
P
a Herbert Dagge no tempo dos biciclos. Filho de ingleses que desempenharam
papel preponderante na Feitoria do Porto, muito cedo se entusiasmou pela prática
do remo, do ténis e ciclismo. Mas foi nesta última modalidade que atingiu maior
popularidade. Foi dos primeiros velocipedistas que pedalou nas ruas de Lisboa.
Grande propagandista deste veículo de recente invenção, foi um exímo organizador
de excursões e passeios, sabendo a melhor maneira de organizá-los em harmonia
com o gosto de todos. O mais importante touriste do seu tempo. Fundou
a secção velocipédica do Real Ginásio Clube Português e bem assim o Real Clube
Velocipedista de Portugal, clube onde exerceu durante tempo o lugar de guia.
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Herbert Dagge
O pai do velocipedismo português
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As primeiras corridas que se organizam tiveram lugar entre
Santarém e Sacavém, ganhas por Eduardo Minchin e José Diogo
de Orey. O entusiasmo alastra por todo o País, e pouco depois,
em 1893, funda-se no Porto o Velo Clube, cuja pista foi inaugurada em 29
de Junho de 1894, com grandes corridas, disputadas por Manuel
Ferreira, Eduardo Minchin, José de Orey, Mário Duarte, Fernando Pinto
Basto, Borges da Cunha e outros. No mesmo ano, em 1 de Novembro,
aparece em Lisboa uma nova associação, o Velo Clube de Lisboa.
E seguem-se o Ciclo de Coimbra, o Ginásio Aveirense, as secções
de ciclismo do Real Ginásio Clube Português e do Real Clube Naval de
Lisboa, e ainda um nunca mais parar de pequenas agremiações, como
de jornais e revistas da especialidade.
José Bento é também um apaixonado pelo velocípede. Todas
as outras modalidades que, timidamente, experimentou são agora
postas de parte. Pedala todos os dias, dando curtos passeios pela
cidade. A recomendação do médico para que não deixe de exercitar
o tornozelo, deu óptimo resultado. Agora caminha, corre, salta – está
sem dúvida alguma curado. Só o frio, por vezes, lhe faz recordar a
antiga lesão. Tem vários conterrâneos que o acompanham, nos passeios
e nas corridas velocipédicas: José de Araújo Coutinho, Albano Custódio,
o irmão Constantino Pessoa, Manue l Simões Barreto, Adolfo Rodrigues,
António da Encarnação Pestana, José da Cunha Novais, António Reis,
Afonso Rainha, Rodrigues de Oliveira, António Mesquita, Joaquim Alves
Fernandes Águas e outros.
Pelo São João de 1893, realizou-se um festival velocipédico
na Figueira que obteve um enorme êxito, lançando a juventude do tempo
a fundar um clube da especialidade. Contribuía para isso a novidade
da bicicleta que quadruplicava a velocidade normal do homem, e também
a ressonância das provas disputadas em Lisboa e dos resultados alcançados
em Espanha por Benedito Ferreirinha, Eduardo Minchin e José Diogo
de Orey, em luta com os melhores especialistas do país vizinho.
A primeira prova oficial em que José Bento Pesssoa toma parte foi
em Coimbra, no dia 23 de Fevereiro de 1894. Tinha o corredor 20 anos.
Alinhou como junior na prova de 13 quilómetros. Ganhou uma medalha
de oiro. A primeira…Voltará a Coimbra em Julho do mesmo ano, pelas
festas da Rainha Santa, conquistando outra medalha de oiro. A terra
natal entusiasma-se com estas vitórias do jovem ciclistas.
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E em 16 de Setembro ainda do mesmo ano organiza-se um festival
a favor do futuro clube velocipédico, convidando-se os mais cotados
ciclistas do tempo. Era a prova real para o rapaz da Figueira
da Foz. Então improvisou-se um velódromo na Rua do Príncipe Real
e na Rua Fernandes Tomás. As duas artérias, no extremo sul e perto
da extremidade norte, eram ligadas por planos inclinados de madeira.
Todo este trabalho fora realizado por entusiastas artífices figueirenses.
Martelou-se até à véspera do festival. José Bento Pessoa venceu as duas
provas em que tomou parte. Foi um delírio! Homens experimentados
em dezenas de corridas no País, em Vigo, na Corunha e em Sevilha
– como os campeões Eduardo Minchin, José Diogo de Orey e Manuel
Ferreira – baquearam diante do jovem da Figueira. Calculou-se
a assistência em 10 000 pessoas e a receita líquida foi de 6$400 réis.1
Depois deste festival, redobra o entusiasmo na Figueira da Foz
pelo ciclismo. A toda a hora as ruas são atravessadas por grupos
de velocipedistas, em desabalada corrida. Na Imprensa da época
surgem reparos pelo perigo de desastres. A Beira Mar, um dos jornais
antigos da Figueira mais raros, publicou, em 24 de Junho de 1894,
a seguinte notícia:
Velocipedistas
A exemplo das principais cidades do país e estrangeiras, possui
já a Figueira um numeroso grupo de velocipedistas, alguns dos quais
premiados em várias corridas.
Deve, porém, esse grupo organizar agora, visto ter elementos para
isso, um clube velocipédico, que não só desenvolverá mais o gosto por
esse género de sport, como também facultará em melhores condições
a aprendizagem, pelo estudo dos bons tratados de velocipedia
já publicados.
Organizando-se esse clube, poderá a Figueira em breve fazer-se
representar condignamente com qualquer concurso de velocipedistas
que venha a efectuar-se.
Aí fica o alvitre. Aos velocemens figueirenses compete a sua realização.

1

Aproximadamente 2 600$00 em 1974
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Em 1 de Janeiro de 1895 é a inauguração do novo clube figueirense.
José Bento Pessoa é também um dos seus fundadores, cabe-lhe
o nº 7 de associado e entregam-lhe o honroso cargo de guia-velocipédico.
O ciclista manteve esta função até ao fim dos seus dias. Em todos
os passeios velocipédicos, organizados pelo Clube, José Bento caminhará
na vanguarda da comitiva. Conta-se que num destes piqueniques (tinha
o velho campeão 60 anos) ele entusiasmou-se tanto sobre a pasteleira,
que foi preciso vir um ciclista repreendê-lo:
– Ó sr. Zé Bento, vá mais devagar!
A rapaziada não aguenta o seu andamento, estão quase todos,
lá para trás, arrebentados!...
Muito cedo o ciclista praticou a vida regrada do desportista exemplar.
Parece inacreditável que um jovem português do final do século
passado, nado e criado na província, se torne tão espartano e atilado
na prática desportiva. Não fuma, não bebe álcool, não perde noites.
E em toda a sua longa vida, que chegou aos oitenta anos, manteve
a mesma vida regrada.
Vinte anos após o abandono da carreira de ciclista profissional,
a Figueira Desportiva, de 3/9/1925, oferece aos leitores esta rara prosa
do meu biografado:
Eu não sei o que os rapazes de agora fazem ou pensam do desporto.
Não basta que se saiba dar com maior ou menor perfeição um pontapé
numa bola, nadar com correcção, remar com melhor método; é preciso,
sobretudo, que todo o sportman atente bem nisto: uma noite mal dormida,
um excesso na comida, um treino violento sem o correspondente banho
de chuva, ou equivalente, ou quaisquer outros excessos que prejudiquem
o sistema nervoso são o suficiente para fazer de um forte, um fraco.
Mais tarde é que lhe dão pelo erro… Eu falo por experiência própria, pois
se não fosse o método rigoroso de treino que tive, não poderia fazer
o que faço hoje, sem a menor alteração para o organismo. Não entrava
numa prova sem ter uma preparação cuidada de três meses; não bebia
vinho e não comia carnes gordas. Fazia os meus treinos de manhã cedo,
numa extensão de 10 quilómetros e, à medida que adquiria o fôlego
necessário, ia encurtando a distância e acelerando a velocidade. É que
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eu tinha a vaidade, o orgulho de representar o meu Clube, a minha
Terra, mais ainda, acima de tudo, o meu País! Os rapazes de hoje,
ao contrário, cometem excessos, prejudicando uns, às vezes, o esforço
dos seus companheiros de equipa. Não têm aquele espírito de sacrifício
e dedicação pelo clube que antigamente se notava, parecendo que
praticam o sport mais por snobismo do que pelo fim que se pretende
atingir: o revigoramento da raça.
Após as vitórias no festival da Figueira da Foz, José Bento Pessoa
fica lançado no meio desportivo nacional como um extraordinário ciclista.
Tem vinte anos, é conhecido há uns escassos meses e já bateu três
consagrados. Revelado num desporto de elite (a compra de uma bicicleta
só estava ao alcance de uma minoria), quem tão prometedoramente
assim começa, vai entrar numa roda de amizades que o beneficiará sob
qualquer aspecto. São os conterrâneos que o consideram e o vitoriam,
são milhares de adeptos do recente desporto que o admiram, são
as minorias influentes do velocipedismo que o chamam para o seu
lado. O figueirense quando avalia a sua nova situação fica deslumbrado
e compreende logo que pode tirar partido. Como g uia-velocipédico,
entra em vários passeios do Ginásio. Sente da maneira mais agradável
que a sua presença é um autêntico chamariz. Quer ao atravessar
as povoações, quer ao chegar ao local do piquenique, ouve com
frequência: Aquele é que é o José Bento Pessoa!
Inscreve-se em novas provas e ganha-as facilmente. Mais uma vez
triunfa em Coimbra e depois em Gouveia. O nome do jovem figueirense
anda na boca de toda a gente. É um belo homem, e isso amplia ainda
a sua rápida popularidade, pois o apoio feminino jamais lhe faltará.
As suas feições correctas, o corpo harmonioso, a bravura das vitórias,
provocam onde quer que apareça inconsoláveis paixões.1 Mas o atleta evita
sempre as fáceis aventuras amorosas e a boémia desregrada. Está decidido
a cumprir a rigor a vida espartana dos grandes ciclistas profissionais.
Por esta ocasião surge-lhe a primeira oportunidade para viver
ligado ao ciclismo. Manuel Beirão, que tem uma loja em Lisboa, como
representante da bicicleta da marca Brennabor, convida-o a trabalhar
no seu estabelecimento. O atleta pensa duas vezes, hesita; mas acaba
1

José Bento era um belo moço que media 1,82 m de altura.
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por se despedir da família, dos amigos e tomar o comboio para Lisboa.
Manuel Beirão é um comerciante. Qualquer iniciativa, qualquer
aparente generosidade da sua parte, tem como finalidade o lucro. Uma
vez que empata dinheiro, tem que ir buscar a compensação decorrido
determinado tempo. A presença do popular ciclista ao balcão do seu
estabelecimento é fruto de um plano sabiamente amadurecido. Além
de atrair à loja adeptos do velocipedismo e figuras gradas da sociedade
portuguesa ligadas ao desporto do pedal, ele pensa lançar a sua máquina
Brennabor, que representa em exclusivo no País. E, acreditando
no crescente valor do jovem ciclista, tem em mente profissionalizá-lo,
filiando-o na União Velocipédica Espanhola.
(Convém aqui esclarecer o leitor do seguinte: não se fundara ainda
a União Velocipédica Portuguesa 1, e o ciclismo lusitano, por determinação
da União Internacional, dependia da União Velocipédica Espanhola. Quer
em festivais particulares, quer em provas oficiais, a entidade espanhola
controlava o ciclismo dos dois países peninsulares).
José Bento treina agora todas as manhãs nos caminhos livres
da cidade e regressa ao emprego. Na loja, tem um chuveiro montado
pelo patrão. Não tem horário de entrada. O treino pode demorar mais
hora menos hora. Ele está todo o dia ao balcão, e isso é que conta
para a freguesia que entra na loja para o ver. De quando em quando
participa em pequenas provas nacionais e em passeios velocipédicos.
Para o dia 9 de Junho de 1895 está inscrito numa prova internacional
a realizar no Velódromo do Real Velo Clube do Porto. E a primeira
vez que corre numa pista e a primeira que mede forças com ciclistas
estrangeiros. Além da fina flor do velocipedismo nacional estão inscritos
dois espanhóis: R. Minué e Emílio Marti. A expectativa é enorme
na capital do Norte. Manuel Beirão, a alma da inscrição do seu empregado,
está radiante pela magnífica oportunidade de lançar a marca da sua
bicicleta Brennabor à escala peninsular. Tanto R. Minué e Marti são
dois corredores cotadíssimos no país vizinho. Eis a transcrição integral
da competição que foi publicada na revista A Bicicleta, de 15/6/1895:

1

A União Velocipédica Portuguesa nasceu a 14 de Dezembro de 1899.
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PORTO. – Effectuaram-se no dia 9 do corrente, no velódromo
do Real Velo-Club d’esta cidade, as corridas internacionaes, cujo
resultado foi o seguinte:
1.ª corrida – Preparatoria internacional – 1.000 m. 3 voltas,
2 premios: 1.º, medalha de vermeil, Emílio Marti, em 1 m. e 26 s. machina
Rudge; 2.º, medalha de prata, José d’Orey, em 1 m. 26 s. 1/5, machina
Clément. Em terceiro logar chegaram, a par, R. Minué e Mário Duarte.
2.ª corrida – Local juniors, para socios do R.V.C. – 3:000 m 9 voltas,
3 premios – 1.º medalha de vermeil, Olintho Muaze, em 5 m. 21s e 1/5,
machina Clément; 2.º, medalha de prata, Carlos Guimarães, machina
Peugeot; 3.º Pedro Vasques, machina Opel.
3.ª corrida – Velocidade internacional – 2:000 m. 6 voltas,
3 premios: – 1.º objecto d’arte, E. Marti, em 5 m. 2 s. 2/5, machina Rudge;
2.º medalha de prata, José Bento Pessoa, em Brennabor; 3.º medalha
de bronze, R. Minué, em Clément.
4.ª corrida – Nacional, 3:000 m. 9 voltas, 3 premios: – 1.º objecto
d’arte, Eduardo Minchin 5 m. 14 s. e 2/5, machina Swift; 2.º medalha de
prata, Benedicto Ferreirinha, Adler. Não foi conferido o 3.º premio por
serem só tres os corredores.
5.ª corrida– Seniors de 2.ª classe, socios do club, 3:000 m.
9 voltas, 3 premios: – 1.º Objecto d’arte e medalha de vermeil, Antonio
Campos, 5 m. e 36 s machina Clément; 2.º, medalha de prata, Adolfo
Ramos, 5 m. 36 s. e 2/5, machina Adler. Em terceiro logar chegaram
á meta, ao mesmo tempo, Arlindo de Sá, em Clément e Alfredo Valente,
em Opel, ficando por tanto empatada a concessão do 3.º premio, que
o primeiro d’estes corredores, entretanto, cedeu ao segundo, para
evitar nova corrida.
6.ª corrida – Grande internacional, 15 voltas, 5:000 m. 3 premios:
– 1.º 40$000 réis, E. Marti, em 7 m. 33 s. e 1/5, machina Rudge;
2.º 20$000 réis, R. Minué, em Clément; 3.º 10$000 réis, J. Bento
Pessoa, em Brennabor. D’esta corrida seria talvez vencedor o sr. Pessoa,
se não se tem enganado, julgando ser a ultima a penultima volta
que dava á pista. Quando reparou no engano já não teve tempo de dar
emballage sufficiente, conseguindo ainda assim, entre os 7 corredores
que tomaram parte na corrida, chegar em 3.º logar.
7ª corrida – Handicap infantil. – Não se realizou, porque dos tres
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corredores inscriptos só um se apresentou.
8.ª corrida – Tandems internacional, 5:000 m., 15 voltas, 3 premios.
– 1.º equipo Vifer e Crespo, em 7 m. 26 s. e 4/5; machina Rudge
Withworth; 2.º medalha de prata, Minchin e Correia de Sá, em Clément;
3.º medalha de bronze, Andressen e Mattos, em Rudge Withworth.
9.ª corrida – De honra – 1:000 m. 3 voltas, 2 premios: – 1.º Relogio
d’ouro, Emílio Martin, 1 m. 33 s e 4/5 em Rudge; 2.º medalha de prata
R. Minué, em Clément.
10.ª corrida – Tandems local, 9 voltas, 3:000 m. – 1.os premios,
medalhas de ouro, Lopes e Campos em 4 m. 41 s. e 4/5 em machina
Victory; 2.os medalhas de prata, Vieira da Cruz e A. Ramos, em Singer;
3.º Julio Cunha e Salgueiro, em Clément.
11.ª corrida – Consolação – Premio unico, medalha de prata,
foi ganha por Mario Duarte, em 1 m. e 25 s., em Clément. Esta corrida
foi uma das mais bem disputadas, fazendo Mario Duarte o percurso em
menos um segundo que Emilio Martin na 1.ª, que era egual.
Resumo: – Martin obteve os 1.os premios em 3 corridas; Diogo
d’Orey e J. Bento Pessoa bateram o campeão hespanhol R. Minué
em duas corridas; Benedicto Ferreirinha distinguiu-se dos corredores
portuguezes na 6.ª corrida, pois que chegou com José Bento Pessoa,
tendo desistido Eduardo Minchin, Borges da Cunha e outros, por não
aguentarem o andamento dos quatro primeiros.
Diogo d’Orey desistiu à 2.ª corrida, e não entrou em nenhuma outra,
por não estar n’aquele dia bem disposto. Foi talvez isto devido ao facto
da 1.ª corrida se ter realisado debaixo de chuva, o que poderia ter dado
resultados funestos para alguns dos corredores. Se se tivesse esperado
mais meia hora, teria vindo o bom tempo; mas o sr. Starter, o nosso
sympathico amigo Rumsey, que é de nacionalidade inglesa, entendeu
dever proceder como os seus compatriotas, e não desmentir a proverbial
pontualidade britannica… El-Rei manda marchar, não manda chover…
De resto, muita animação; exgotaram-se os bilhetes da tribuna,
e das bancadas poucos ficaram por vender.
Assistiram ás corridas muitos velocipedistas de Lisboa. A’noite
jantaram juntos, no hotel Francfort, muitos dos corredores, commissão
das corridas, etc., e em fraternal convivio foram levantados brindes
á Hespanha, a Portugal, aos corredores, etc.
No dia 11 realisou-se no mesmo Velodromo um match entre Ricardo
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Minué, em bicycleta, contra E. Minchin e Correia de Sá, em tandem.
Ganhou Minué por meia volta, gastando 6 m. no percurso de 12 voltas.
Outro entre E. Minchin e Bleck, tambem em tandem, contra
B. Ferreirinha, em bicycleta. Ganhou o equipo pelo comprimento
do tandem. Tempo 6 m. 4/5 .
Recordo de 5 quilómetros (15 voltas) por R. Minué, feito em 7 m.
35 s., entreinados pelos equipos Ferreirinha – Bleck, e A. Lopes –
Correia de Sá.
Nemelcreda
Esta actuação de José Bento Pessoa consolidou o seu prestígio
no meio velocipédico. E tanto assim que, decorridos dez meses, após
o festival, a já citada revista A Bicicleta, de 16 de Abril do ano seguinte,
homenageia o atleta, publicando-lhe o retrato e fazendo-lhe o elogio:
José Bento Pessoa
Entre os velocipedistas portugueses que mais se têm evidenciado
nestes últimos tempos, está José Bento Pessoa o campeão da Figueira
da Foz.
Havendo apenas dois anos que toma parte em corridas, possui
já oito primeiros prémios, um segundo e dois terceiros.
Está ainda na mente de todos a brilhante figura que José Bento
faz nas suas últimas corridas internacionais, promovidas pelo Real Velo
Clube do Porto. Sendo a primeira vez que corria em pista, e tendo por
adversários corredores profissionais espanhóis, motivos bastantes para
o intimidarem, conseguiu, apesar disso, obter um 2.º e um 3.º prémio,
batendo entre outros o afamado corredor Minué.
Não é intuito nosso susceptibilizar ninguém, mas a nossa habitual
franqueza, leva-nos a confessar que foi José Bento quem naquela tarde
salvou os creditos dos corredores portugueses.
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Falta-nos espaço para mais largamente nos ocuparmos deste
simpático campeão, como era nosso desejo, e terminamos fazendo votos
sinceros para que continue na carreira tão brilhantemente sustentada
até hoje, e que vá amontoando os louros a que os seus merecimentos
por todos reconhecidos, lhe dão direito.
C. de S.
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José Bento Pessoa, em 1895, visto por Roque Gameiro
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Estas duas últimas transcrições são preciosas para o conhecimento
dos primeiros tempos da carreira do ciclista figueirense. Devo igualmente
chamar a atenção do leitor para o reclame das marcas das bicicletas
na reportagem do festival internacional que teve lugar no Porto.
Mas A Bicicleta, de 15/6/1895, informara ainda:
Figueira
N’esta cidade preparam-se festejos para a recepção do intrepido
corredor d’aquella cidade, José Bento Pessoa, que tanto se distinguiu
na corrida do dia 9, no Porto, batendo alguns dos corredores hespanhoes.
Corridas em Famalicão
Do nosso estimado correspondente recebemos em despacho
telegraphico o resultado d’estas corridas realizadas no dia 13.
1.ª corrida – 1.º premio, Benedicto Ferreirinha, em machina Adler –
2.º Bleck em Swift.
2.ª corrida – 1.º premio, Sarmento – 2.º Gonçalves – 3.º Leite, em
machinas Quadrant, Adler e Victory.
3.ª corrida – 1.º premio, Benedicto. – 2.º Real – 3.º João Pinto, em
machinas Adler, Victoria e Clément.
4.ª corrida – 1.º premio, Alfredo Valente – 2.º Borges e 3.º Moreira,
em machinas Clément e Swift.
5 .ª corrida – 1.º premio, Antonio Lopes – 2.º F. Martinho – 3.º
Muase, em machinas Clement e Swift.
6.ª corrida – 1.º premio, Benedicto – 2.º Real – 3.º Muase, em
machinas Adler e Victory.
7.ª corrida – premio unico, Custodio Costa, em machina Adler.
8.ª corrida – de fitas, em que tomaram parte todos os corredores.
O pessimo estado da pista, motivou a queda, na primeira corrida,
do distincto campeão José Bento, que não poude correr mais.
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Na mesma revista, em 1/9/1895:
As corridas no Campo Grande
As corridas de velocípedes, realisadas no formoso parque do
Campo Grande no dia 18 d’agosto ultimo constituirão sem duvida um
acontecimento notavel no meio da profunda apathia em que até agora
se tem arrastado na capital o cyclismo – quasi sem dar accôrdo de si.
Cabe ao Velo-Club de Lisboa, associação nascente mas solicitada e
intelligentemente dirigida a um grupo de cyclistas enthusiastas, á frente
dos quaes se encontra o nosso amigo sr. Veiga Rego – um arrojado e
sympathico rapaz que se não poupa a esforços nem sacrifícios para a
engrandecer e tornar prospera – a gloria de haver promovido essas
corridas, que ficarão memoráveis, não só pelo seu completo exito, que
foi muito alem de toda a expectativa, com também porque, conforme
já dissemos, foram as primeiras a que a população da capital poude assistir.
Poucos foram os jornaes que anunciaram a diversão, e esses mesmos
não lhe fizeram os reclamos pomposos que costumam dispensar a outros
espectaculos, porventura menos interessantes e civilizadores, e por
isso bem menos dignos de recommendação. Entretanto a concorrencia
foi deveras numerosa, sobretudo se attendermos á circunstancia
de haver n’esse dia, tanto em Lisboa como nos seus arredores, uma
infinidade de festas e distracções que attrahiam muitas pessoas.
As corridas, de cujo resultado os leitores encontrarão informação
completa na secção noticiosa, effectuaram-se com a maior correcção
e seriedade, exforçando-se todos os cyclistas que n’ellas tomaram
parte por fazer sobresahir os seus dotes de corredores, luctando com
verdadeiro ardor por alcançar a desejada victoria.
D’esta fórma, todos que assistiram ao bello torneio cyclico a que
nos vimos referindo, mesmos as pessoas completamente extranhas
ao sport velocipedico, sintiram-se por vezes possuidas de verdadeiro
enthusiasmo, e applaudiram freneticamente os luctadores.
Sobretudo, a esplendida emballagem final de José Bento Pessoa
na corrida de Seniors, 1.º grupo, e a corrida de tandems em que os dois
equipos Carlos-Bleck-Correia de Sá, e Luis Neves-Francisco Martinho,
disputaram a victoria em todo o percurso com a maior tenacidade
e galhardia, causaram verdadeira sensação, e foram alvo de calorosas
75

AF_04_BPessoa pag_53-100.indd 75

10/21/13 9:55 AM

e merecidas ovações. Receberam egualmente muitos applausos o sr.
Manuel de Sousa Junior, que na corrida de Seniors, 2.º grupo, alcançou
o 1.º premio, e correndo em seguida no 1.º grupo chegou em segundo
logar; o sr. António Benitez, vencedor, em 1.º logar, em Juniors,
e em segundo em Seniors, 2.º grupo, o sr. Júlio Vasconcellos na corrida
de consolação, e em geral todos os outros vencedores, porque todos
se revelaram cyclistas de incontestavel merecimento.
Prestamos, pois, uma justa homenagem, inserindo no presente
numero os retratos dos vencedores dos primeiros premios, e o do digno
presidente da direcção do Velo-Club.
O que presenceámos n’estas corridas mostrou-nos que o sport
velocipédico se tem já insinuado bastante nos nossos habitos; e que,
se ha ainda muitas pessoas que lhe sejam adversas, inspiradas pelo
espírito de reluctancia que em geral se manifesta sempre contra todas
as innovações, mesmo que as de mais reconhecida utilidade, não lhe
faltam entretanto admiradores sinceros e convictos e entre estes muitas
damas que se encontravam entre os espectadores.
Uma das grandes vantagens d’estes torneios é chamar attenção
publica para a utilidade do velocipede, como meio de transporte economico,
commodo e rapidissimo. São espectáculos recreativos e interessantes,
que despertam a curiosidade e o enthusiamo; e ao mesmo tempo
de incontestavel utilidade, por serem um estimulo ao desenvolvimento
das naturaes aptidões do que n’elles tomam parte, e a mais eloquente
resposta que pode dar-se aos detractores do cyclismo.
Tendo nós, por mais de uma vez, censurado esses simulacros
de corridas que ainda não ha muito ahi se estavam realisando em quasi
todos os domingos e dias santificados, e que eram de tal ordem que no dia
immediato todos vinham a publico declinar a honra de as haver promovido,
– caso que algumas vezes se deu – não podemos deixar de congratularnos sinceramente pelo exito d’estas a que nos vimos referindo, e que
devem ter deixado plenamente satisfeitos os seus promotores.
Concluiremos por uma declaração que se nos affigura necessaria
para evitar erradas illações de parcialidade que das nossas palavras
alguem, porventura, quizesse tirar; e vem a ser que, não tendo nós
a honra de ser socio do Velo-Club de Lisboa, nem de uma outra
associação velocipedica, sommos por isso completamente insuspeitos,
e mantemos todas as nossas apreciações sobre os actos públicos
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d’essas sociedades a mais absoluta e completa independência.
Se as corridas de que nos occupamos merecem os mais calorosos
elogios, é que ellas em verdade foram boas, e a todos deixaram cabalmente
satisfeitos. Se o contrario se tivesse dado, tão justo e sincero como
o sômos no louvor, o seríamos então na crítica.
MAGALHÃES FONSECA
Mas a vida estabilizada e regrada do empregado de Manuel Beirão,
em Lisboa entra em crise. Os êxitos crescentes, as relações pessoais,
passam a plano secundário. José Bento Pessoa não suportava viver
longe da terra natal, da sua paisagem, da família e dos amigos. É bem
elucidativa a notícia inserida na revista A Bicicleta, de 1 de Setembro
de 1895:
José Bento Pessoa
Regressou à Figueira da Foz, sua terra natal, este nosso querido
amigo e distinto ciclista, que, como noticiamos, tinha vindo para Lisboa
com tenção de aqui estabelecer residência; sentindo-se, porém, atacado
da nostalgia da sua pátria, e das saudades dos parentes e amigos que
lá deixara, para lá voltou novamente.
José Bento prepara-se para as corridas de inauguração do velódromo
D. Carlos, em Algés.
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Quinze dias depois e na mesma revista, somos surpreendidos
por outro eco:
José Bento Pessoa regressou de novo a Lisboa, assentando
residência entre nós. Muito estimaremos que não mude outra vez
de resolução este bravo ciclista figueirense.
Aqui começa a esboçar-se o pequeno-grande calvário do desportista.
Rapaz comodista, nostálgico, enraízado na sua Figueira da Foz até
à medula, José Bento estiola como uma planta fora do seu clima
e ambiente. Há como que uma força que o impele para longe
da terra-mãe na busca plena da sua realização. Ele parte, pois sabe
que permanecer ali seria estagnação. Mas decorridos alguns meses,
perde alegria, entusiasmo, mergulha na incomodidade, e logo forças
desconhecidas o obrigam a regressar à origem. De ano para ano esta
luta cresce, medonha, descontrolada, atingindo, no Verão de 1898,
em Paris, as raias do patético. Será a descida do atleta aos infernos
da solidão e da derrota física, um náufrago à deriva pelas ruas nocturnas
da grande cidade…
Durante o ano caseiro de 1895 e grande parte do seguinte,
o ciclista reside, alternadamente, em Lisboa e na Figueira da Foz.
Só a terra natal o mantêm equilibrado e escorreito de nervos. Isto
prejudica-o profissionalmente. Manuel Beirão encolhe os ombros e vai
suportando as crises do seu famoso empregado. Os meses passam.
José Bento é convidado com frequência para estar presente em reuniões
velocipédicas, organizadas na província. Assim, em 1 de Dezembro de
1895, A Bicicleta, em páginas diferentes, diz: o distinto campeão José
Bento Pessoa está melhor dos seus incómodos; assim no-lo participam
da Figueira.
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Folhas adiante, pode ler-se isto: No dia 8 (de Novembro, claro)
estiveram em Aveiro, com o fim de assistir às corridas Aveiro-Coimbra,
os srs. Correia de Sá, José Bento Pessoa, José Beirão, director
da nossa revista, e José Diogo de Orey. E ainda sobre o festival
de Aveiro, que se realizou na tarde desse dia, há este parágrafo:
Todavia José Bento Pessoa e José Diogo de Orey, que deviam correr
em Tandems, faltaram por não ter aparecido o primeiro, o que prejudicou
bastante o luzimento desta corrida.
*
Quando hoje o leitor lê nomes como os de Benedito Ferreirinha,
José Diogo de Orey, Charles Henry Bleck, Mário Duarte, Eduardo
Minchin, Artur Rumsey, Jorge Nunes de Matos, Corrêa de Sá, José Júlio
de Vasconcelos, António P. Benitez, Manuel António de Sousa Júnior
e outros – todos eles foram velocipedistas da primeira fase da carreira
de José Bento Pessoa –, não calcula que estes rapazes são muito
ricos e alguns com interesses no comércio das bicicletas. O figueirense
é um rapaz modesto, filho de um comerciante. Medianamente instruído,
mas que nunca viajou pelo estrangeiro. Os outros, os seus companheiros
das pugnas velocipédicas, muitos deles foram educados lá fora:
na Inglaterra, França, Suíça, Alemanha. Viajadíssimos, também.
Folheando jornais e revistas da época, esses nomes e de familiares
surgem a cada passo no carnet mundaine. Mas rapidamente José Bento
se integra no meio elegante do velocipedismo. Tem valor desportivo
e é de uma simpatia cativante. Com 22 anos, o nosso biografado
é um corredor temível e de muito valor, aliando ao seu belo coração
excelsas prendas de carácter, que o tornam digno da amizade
de aqueles que o conhecem. Escreve Alberto Carlos Calleya1 n’O Velo-Sport, de 17/12/1896.
Na segunda metade do ano de 1896 dão-se acontecimentos
importantes na vida e na carreira desportiva de José Bento Pessoa.
1

irigente velocipédico e grande admirador de José Bento Pessoa. Faz parte
D
da Comissão Nacional que homenageou o atleta em 1901.
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Creio que o primeiro que devo mencionar é a morte do Pai. Ricardo
Lourenço Pessoa acaba os seus dias nos últimos meses deste ano.
Não me foi possível colher uma informação exacta do seu falecimento.
A família desconhece. Também não encontrei a notícia necrológica nos
velhos jornais da Figueira. Na Primavera seguinte, quando das grandes
vitórias de José Bento no estrangeiro, há notícias de entusiásticas
manifestações na terra natal do ciclista, junto da residência da Mãe.
Só se fala de D. Maria da Guia…
Por esta ocasião, o ciclista amador que é ainda José Bento
Pessoa, abandonou o estabelecimento de Manuel Beirão, em Lisboa.
Não mais correrá na bicicleta da marca Brennador. Nos meses
seguintes, e mesmo durante algum tempo, vai representar a máquina
Raleigh, da Casa Esteves. Assina contrato 1. Creio que data deste tempo
a sua profissionalização como ciclista inscrito na União Velocipédica
Espanhola.
Mas recuemos um pouco até Maio do mesmo ano para transcrever
um festival no Porto:
Pelas Províncias
(Correspondências)
PORTO. – Brilhantes as primeiras corridas do anno realisadas pelo
R.V.C. no seu velódromo Maria Amelia, no domingo 3 do corrente.
Enorme e enthusiastica concorrencia enchia o vasto recinto
do velodromo e a elegante tribuna esteve repleta de senhoras as quaes
concorreram como sempre a animar extraordinariamente a festa
do Velo e seguindo com o maior interesse e curiosidade, as interessantes
luctas entre os competidores.
Eis o resultado do torneio:
Na 1.ª corrida de bicycletas – Juniors – 2:000 metros, ganhou o 1.º
prémio, medalha de vermeil, o sr. Alvaro Miranda; o 2.º medalha de prata,
o sr. Amadeu Múase; o 3.º, medalha de bronze, o sr. Carlos Guimarães.
1

 contrato com a Casa M. A. Esteves (Sucessores) foi assinado por cinco anos,
O
cobrando o ciclista 40$000 réis mensais. Aproximadamente 16 contos em 1974.
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Na 2.ª – Classificação – 2:000 metros, alcançou 1.º premio que
foi oferecido pela presidente da direcção, o sr. Pedro Vasques; o 2.º,
medalha de bronze o sr. Alvaro Miranda.
Na 3.ª – a pé – 200 metros, obteve o 1.º premio medalha de vermeil,
o sr. Nuno Salgueiro; o 2.º, medalha de prata, o sr. Carlos Guimarães; o
3.º, medalha de bronze, o sr. Jorge Mendes.
Na 4.ª – Tandems – 5:000 metros, conquistar os 1.os prémios,
objectos de prata, os srs. Achilles Muase e Alfredo Valente; os 2.os,
medalhas de prata os srs. Alvaro Miranda e Amadeu Múase.
Na 5.ª – Velocidade – 1:000 metros, ganhou o premio, um objecto
de arte, o sr. José Bento Pessoa; o 2.º, medalha de prata, o sr. Mário
Duarte; a medalha de bronze o sr. Pedro Vasques.
A 6.ª, a pé, não se effectuou.
Na 7.ª – Tandems – 3:000 metros, obtiveram os premios, medalhas
de prata, os srs. Achilles Múase e Alfredo Valente; o 2. os, medalhas
de bronze, os Amadeu Múase e Jorge Redpath.
Na 8.ª – Resistencia – 10:000 metros, alcançou o 1.º premio,
medalha de ouro, o Sr. José Bento Pessoa; o 2.º, medalha de prata,
o sr. Eduardo Minchin; o 3º, medalha de bronze, o sr. Mario Duarte.
Foi esta ultima corrida, pelas difficuldades que offerecia e pelo
trabalho que consequentemente demandava, que despertou maior
interesse. A segunda corrida também foi das mais apreciadas.
A 2.ª corrida foi ganha com muito bom estylo pelo sr. Pedro
Vasques o qual pela segunda vez, mostrou-se resistente e promettedor;
tomando a dianteira à 5.ª volta, conservou-se facilmente até ao fim,
apesar dos esforços empregados pelos seus competidores alguns
d’elles experimentados.
Na 8.ª corrida – Resistencia – alcançou como acima dissemos, José
Bento Pessoa o 1.º premio, passando 19 vezes primeiro a linha de chegada;
sendo o 2º o conhecido e sympathico corredor E. Minchin que mostrou
mais uma vez as forças de que dispõe em corridas d’este genero.
José Bento Pessoa está actualmente em magnifica forma e foi grande
o desapontamento sentido por todos quando se soube da queda
soffrida por José Diogo d’Orey durante a trainagem, pois estando este
impossibilitado de correr, ficou o Porto privado de presencear uma lucta
interessante e ha tanto tempo ansiosamente esperada.
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O sympathico Campeão d’Orey retirou-se d,aqui já quasi
restabelecido, esperando poder tomar parte nas proximas corridas.
Assistiram às corridas muitos velocipedistas da província, e entre
elles 3 de Coimbra os quaes fizeram trajecto d’aquella cidade ao Porto
sempre em bicycleta.
Com o tempo que tem feito, têm os velocipedistas d’esta cidade
realisado innumeras excursões a Braga, Vianna, Vizella, ect., devendo
em breve um grupo de rapazes do Velo, realizar novo passeio a Aveiro.
Por occasião das festas de Barcellos, realisaram-se n’aquela cidade,
no dia 5, corridas de Velocípedes, tomando parte n’ellas E. Minchin de
Lisboa, Mario Duarte d’Aveiro e varios corredores doVelo.
Minchin, Mario Duarte e Jorge Redpath, foram os vencedores
das corridas, seguidas sempre, com grande interesse pela enorme
assistência que os applaudiu enthusiasticamente.
E até á quinzena.
C. e R
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Ainda a 6 de Maio há outra notícia n’A Bicicleta, esta
do correspondente em Barcelos:
Barcellos: – Realisaram-se aqui no dia 6 as corridas annuaes
de velocípedes a que concorreram os principaes corredores do paiz.
O enthusiasmo que este genero de Sport disperta em todos
os habitantes d’esta villa, mas sobretudo nas damas, é extraordinaria.
Pena é que a pista se não preste para grandes emballages por
que do contrario teriamos tido occasião de ver correr aqui o campeão
de Portugal José d’Orey, que todos os ciclistas do norte muito estimam.
Também pelo mesmo motivo não tomou parte o sympathico
e estimado corredor José Bento Pessoa, que esteve entre nós.
Assim, sem luctadores, pouco ou nenhum interesse tiveram para
aquelles que mais ou menos conhecem o que são corridas.
Dos chamados Seniors correram apenas Eduardo Minchin, o nosso
melhor campeão de fundo, e o distinto sportman, Mario Duarte, d’Aveiro,
que pela primeira vez veio correr a Barcellos.
Foi o seguinte, o resultado:
1.ª corrida (20 voltas), 1.º prémio, medalha de vermeil, George
Redpath; 2.º de prata, Alfredo de Pinho Soares; 3.º de cobre, Mario
Teixeira.
2.ª (10 voltas), premio unico, um objecto de arte Eduardo Minchin.
3.ª (5 voltas), 1.º premio, medalha de vermeil, Pedro Pereira Reis;
2.º de prata, João Albuquerque; 3.º de cobre, João Henriques Gomes.
4.ª (3 voltas), 1.º prémio, medalha de vermeil, E. Minchin; 2.º
de prata, Mario Duarte; 3.º de cobre, G. Redpath.
5.ª (9 voltas), premio 15$000 réis, Minchin.
6.ª (15 voltas), 1.º premio, medalha de vermeil, Mario Duarte, 2.º
de prata, João Albuquerque; 3.º de cobre, Mario Teixeira.
7.ª (6 voltas), prémio único, um objecto de arte, Mário Duarte.
8.ª (4 voltas), 1º prémio, medalha de vermeil, M. P.; 2.º de prata,
Manuel Gonçalves Carvalho; 3.º de cobre, A. C. Carneiro.

83

AF_04_BPessoa pag_53-100.indd 83

10/21/13 9:55 AM

Em Junho no Campo Grande
Realizaram-se no dia 24, no Campo Grande, as corridas
de velocipedes promovidas pelo Velo-Club de Lisboa.
O ambito destinado ás corridas, de uma extensão de 1:100 metros,
era formado pelas duas ruas lateraes do parque, pela que a limita
do lado norte, e por outra paralela a esta ultima, que corre junto do lago
grande.
As corridas e os seus resultados foram os que em seguida indicamos:
1.ª – Juniors – 3 voltas. Uma medalha de vermeil, outra de prata
e outra de cobre. 1º José Júlio de Vasconcellos, em máquina Brennabor;
2.º– Eduardo Ferreirinha, em Clément; 3.º – José Guedes Júnior,
em Raleigh. = Tempo, 4 m e 26 s.
2.ª – Seniores de segunda classe. – 4 voltas. Uma medalha de ouro
e duas de prata. – 1.º Cândido Rodrigues da Silva, em Withworth; 2.º
– José Júlio de Vasconcelos, em Brennabor; 3.º– António Marques,
em Raleigh. = Tempo, 7 m e 50 s.
3.ª – Nacional para Seniores de todos os clubes do país. – 5
voltas. Uma medalha de ouro e duas de prata. 1.º – Manuel Ferreira,
em Clément; 2.º – Eduardo Minchin, em Rower; 3.º – Luís Neves,
em Raleigh. = Tempo, 8 m e 25 s.
4.ª – Infantil. – 1 volta. Tomaram parte nessa corrida os meninos
Aníbal Pinto Júnior, Álvaro de Carvalho e Mário da Silva Pinto. Foi
proclamado vencedor o 1.º, por ter o 2.º desviado a máquina da pista
e o 3.º montar uma bicicleta pesadíssima. = Tempo, 2 m e 15 s.
5.ª– Seniores de primeira classe. – 5 voltas. Uma medalha de ouro
e duas de prata. 1.º – Manuel Ferreira, em Clément; 2.º – Luís Neves,
em Raleigh; (com atraso superior a meia volta); 3.º – Cândido Rodrigues
da Silva, em Whithwort. =Tempo, 8 m e 3 s.
6.ª – Tandens. – 4 voltas. Duas medalhas de vermeil e duas
de prata. 1.º – Equipo Neves e Martinho, em Raleigh; 2.º – Vasconcelos
e Correia de Sá, em Clément. = Tempo, 7 m e 8 s.
7.ª – Consolação. – 2 voltas. Um objecto de arte. – Vencedor, Manuel
António de Sousa Júnior, em Clément. = Tempo, 3 m e 40 s.
As corridas, que principiaram às 4 e meia da tarde, terminaram
às 7 horas, tocando durante elas, alternadamente, duas filarmonicas.
A primeira corrida deu lugar a um protesto, feito em altos brados
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e de forma um pouco descomedida, por um corredor que, tendo chegado
em 4º lugar, atribuía a sua demora ao facto dos seus competidores não
terem efectuado a corrida, seguindo o percurso que ele julgava fixado
pelo júri.
Na 3.ª corrida Manuel Ferreira venceu Eduardo Minchin pelo
comprimento de duas máquinas, sendo a vitória disputada com ardor
entre estes dois ciclistas. José d’Orey caiu na primeira volta, por forma
que fez também cair José Bento, o qual ficou bastante ferido no pé direito.
Em resultado desta queda os dois aplaudidos ciclistas não puderam
correr o que foi bastante sentido pelos espectadores.
Na 5.ª corrida caiu também Cândido Rodrigues da silva; mas
não desanimando, apesar de se lhe haver desviado o guiador,
e de ficar bastante ferido e contuso, ergueu-se prontamente, consertou
a máquina e prosseguiu com a maior coragem. Se não fosse este
desastre teria decerto chegado em 2.º lugar. Este corredor e Manuel
Ferreira foram inegavelmente os que mais se distinguiram nas corridas
de que tratamos; este último batendo pela primeira vez corredores dos
principais, aquele revelando notáveis aptidões, que com um treino mais
regular e um conhecimento mais completo dos artifícios a que é mister
recorrer para empolgar a vitória, é de crer que brevemente venha
a emparceirar-se com os corredores de maior nomeada no nosso país.
A distribuição dos prémios aos vencedores efectuar-se-á este mês
na sede do Velo-Clube.
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John S. Johnson
O corredor norte-americano, mais conhecido pelo voador-milionário,
que durante o ano de 1896, ganhou 10 000 dólares, ou sejam
9500$000réis: 52 anos de trabalho de um operário português
qualificado (a $500 réis diários)
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A concorrência, se bem que numerosa, era contudo muito inferior
à que se devia esperar, atendendo a que se tratava de um espectáculo
gratuito, realizado num lugar dos mais aprazíveis de Lisboa, o que prova
que o nosso público é ainda na sua maioria inteiramente indiferente
a coisas de sport, sobretudo de sport velocipédico.
A polícia foi mal feita, sendo a pista constantemente invadida
pelos espectadores, que o diminuto número de guardas encarregado
do serviço policial não bastava para conter.
Tornou-se reparado o facto de ter a direcção do Velo-Clube
reservado aos jornalistas umas cadeiras e uma mesa em que eles
pudessem tomar as suas notas, com alguma comodidade. Em toda
a parte é de uso dispensar aos representantes da imprensa umas
certas considerações a que, se não por eles individualmente, pela
instituição que representam, tem jus; pelo que nos parece que bem
andará a direcção do Velo-Clube não deixando de conformar-se sempre
com esta praxe.1
Dia 28 de Junho: inauguração do Velódromo D. Carlos, em Algés
A inauguração deste velódromo, que era de há muito ansiosamente
aguardada pelos ciclistas da capital, representa sem dúvida, para
a cidade de Lisboa, um passo agigantado no caminho do progredimento
do sport velocipédico. Começaremos, pois, por sinceramente nos
congratularmos com a empresa por ver, enfim, depois de vencidas
inúmeras contrariedades, coroados os seus esforços e realizado o que
era empenho de tantos.
O velódromo, embora por enquanto incompleto, acha-se
em excelentes condições, e tanto assim que há quem afirme ser ele
o melhor da Europa, depois do Sena.

1

 o ler esta reportagem nota-se que a bicicleta Brennabor é agora utilizada por vários
A
corredores. Propaganda de José Bento Pessoa?
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Não avançamos a tanto, pela razão de não termos visto os dos
outros países; mas o que podemos assegurar é que satisfaz cabalmente
o seu fim, tendo uma pista muito bem lançada e bastante extensa – 500
metros de perímetro.
Esperamos dar brevemente descrição minuciosa do Velódromo
D. Carlos; e por isso, sem nos determos por agora neste ponto,
passaremos a noticiar as magníficas corridas com que no dia 28
de Junho ele foi inaugurado.
A festa, que estava anunciada para as 3 horas da tarde, só principiou
próximo das 4, devido à demora dos últimos preparativos. Efectuaram-se
7 corridas, cujos resultados foram os seguintes:
1.ª – Preparatória. – 1.000 m. 2 voltas. = Prémio, 10$000 réis. 1.º –
José d’Orey, 2.º – Manuel Ferreira. = Tempo, 2 m e 25 s.
2.ª – Juniores (velocidade.) – 2:000 m. 4 voltas. = 1.º prémio,
10$000 réis. 2.º 5$000 réis = 1.ª série: 1.º – Manuel Ferreira; 2.º –
F. Martinho. = Tempo, 3 m. e 9 s. = 2.ª série: 1.º Manuel de Sousa
Júnior; 2.º – Raul Lisboa. = Tempo, 3 m. e 10 s. = Final: 1.º – Manuel
Ferreirinha; 2.º – Manuel de Sousa Júnior = Tempo, 4m.
3.ª – Seniores (velocidade.) – 3:000 m. e 6 voltas. = Prémio, 30$000
réis. = 1.º José D’Orey; 2.º – José Bento Pessoa. = Tempo, 5 m. e 55 s.
4.ª – Tandens. – 5.000 m. 10 voltas. = Prémio, 20$000 réis. 1.º –
José d’Orey e José Bento Pessoa; 2.º – Eduardo Minchin e Manuel
Ferreira. = Tempo, 11 m. e 10 s.
5.ª – Seniores (resistência.) – 10.000 m. 20 voltas. = 1.º Prémio,
30$000 réis, 2.º 15$000 réis, 1.º – José Bento Pessoa; 2.º – Eduardo
Minchin. = Tempo, 18 m.
6.ª – Juniores (resistência.) – 5.000 m. 10 voltas. = 1.ª série: 1.º
Luís Neves; 2.º – J. Vasconcelos. = Tempo, 9 m. e 30 s. = 2.ª série;
1.º – Sousa Júnior; 2.º – Raul Lisboa = Tempo, 9 m. e 12 s. = Final – 1.º
– Sousa Júnior; 2.º Luís Neves.= Tempo, 9 m.e 10 s.
7.ª – Consolação. – 1.000 m, 2 voltas. = Prémio, 7$500 réis. 1.º –
F. Martinho.= Tempo, 2 m. e 12 s.
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Na 1.ª corrida tomaram parte os srs. Gastão de Almeida Santos,
José Diogo d’Orey, Manuel Ferreira e J. B. Pessoa; na 2.ª os srs.
A. Marques, F. Martinho, G. A. Santos, Manuel Ferreira, Raul Lisboa,
M. Sousa Junior, J. Correia de Sá, e J. Vasconcelos; na 3.ª Manuel
Ferreira, J .B. Pessoa, E. Minchin e J. d’Orey; na 4.ª A. Marques
e Guedes, J. Correia de Sá e J. Vasconcelos, E. Minchin e Manuel
Ferreira, R. Lisboa e G. A. Santos, J. Bento Pessoa e J. d’Orey; na 5.ª
José B. Pessoa, E. Minchin e L. Neves; na 6.ª A. Marques, L. Neves,
J. Correia de Sá, Vasconcelos, R. Lisboa, Manuel Ferreira e M. Sousa
Júnior; na 7.ª quase todos os vencidos das anteriores corridas.
Antes da 2.ª corrida, foi apresentado um protesto contra a inclusão
de Manuel Ferreira no grupo de juniores. Deu isto causa a que, entre
os membros do júri, divergissem as opiniões, quando se tratava
de resolver quem devia correr na série final. Queriam uns prevenir
o facto de ser julgado procedente o protesto, deixando correr o 2.º
vencedor da 1.ª série; outros pretendiam cingir-se restritamente
à letra do regulamento, que determina que nas séries finais só corram
os primeiros vencedores de cada uma das séries anteriores. Foi esta
opinião que prevaleceu e com toda a razão. Nem mesmo o júri tinha que
ver em assuntos de classificação. Os protestos a tal respeito deviam ter
sido apresentados oportunamente – se para eles havia fundamento –
à empresa que fez a classificação dos corredores.
Cabe aqui dizer que não é correcto, nem de bonito efeito,
os corredores ou os seus entraineurs dirigirem-se aos membros do júri
em grande alarido, fazendo protestos e reclamações, quase sempre
infundados, e algumas vezes disparatadíssimos; e por isso lembramos
à empresa do velódromo a indispensabilidade de prevenir de futuro
a repetição de tais casos.
Na 6.ª corrida, caiu na 1.ª série o sr. Manuel Ferreira, que ficou
impossibilitado de prosseguir a luta, e na 2.ª o sr. Correia de Sá,
que também não pode continuar por motivo de avaria na máquina.
As corridas que maior entusiasmo despertaram foram a 3.ª
de Seniores, velocidade, a 4,ª de Tandens, a 5.ª de Seniores, resistência,
que José Bento terminou com uma esplêndida emballage, e a 6.ª
de Juniores, resistência, em Manuel de Sousa Júnior, na última volta,
tomou uma dianteira de alguns comprimentos ao seu competidor, dando
também uma soberba emballage.
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Para nós, foi, sem dúvida esta corrida a que maior importância teve
por se ter dado a luta entre um campeão e um novato.
Demais, quem sabe que o sr. Neves deixou de entrar nas corridas
anteriormente realizadas, e para as quais estava inscrito, muito
de propósito para estar fresco para esta e outra corrida, e assistiu
à derrota que ele sofreu e que foi a mais monumental que temos visto,
ficou, como nós ficámos, assombrado.
Custa-nos sempre ver apeado do seu pedestal de glória este
ou qualquer outro corredor, mas francamente, a arrogância com que
o sr. Neves dizia, em plena pista, e diante de quem o queria ouvir,
que bateria com facilidade Minchin e Manuel Ferreira (e não sabemos
se José Bento e d’Orey) e o vê suplantado por Sousa Júnior, o mais
novato dos corredores e uns de que menos prática tem de pista fica
surpreendido e convence-se logo que o sr. Neves não passou de ser
um …bom rapaz.
Durante as corridas, tocou a charanga de lanceiros.
A concorrência foi muito maior do que se esperava, e todos
os espectadores se deram por satisfeitos com as corridas, havendo
mesmo muitas pessoas, aliás completamente estranhas
à velocipedia, que aplaudiram com entusiasmo os corredores.
Apesar das diligências empregadas pela empresa do velódromo
para que o público pudesse assistir ao espectáculo com a maior
comodidade, foi-lhe impossível conseguir por completo a realização
dos seus desejos; é porém de esperar que, para as próximas corridas,
já as instalações destinadas aos espectadores estejam concluídas.
A família real não assistiu, como fora anunciado, consta-nos que por
motivo de luto pelo duque Némours.
As corridas internacionais, que deviam ter-se realizado no dia 29,
ficaram transferidas por falta de inscrição de corredores estrangeiros,
para um dos dias deste mês.1

1

Reportagens transcritas da revista A Bicicleta, de 1/7/1896
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No dia 12 de Junho tiveram lugar as segundas corridas
Velódromo D. Carlos
Realizaram-se no dia 12 neste velódromo, as segundas corridas
de velocípedes, cujo resultado foi o seguinte:
1.ª corrida – Nacional – 1.º prémio, 15$000 réis, 2.º prémio, 7$500;
6 voltas, 3 quilómetros. Correram os srs. Eduardo Minchin, José Diogo
d’Orey, Luís Neves, José Bento Pessoa, Mário Duarte, Emílio Segurado.
Mário Duarte não pode concluir a corrida porque o pneumático
da máquina se lhe furou e Emílio Segurado desistiu à 5.ª volta.
Ganhou o primeiro prémio o sr. José Bento Pessoa e o segundo
o sr. José Diogo d’Orey. Tempo: 5 m. 37 s. 1/5,.
Esta corrida foi bastante renhida, sendo o objecto de grandes
aplausos a emballage final de José Bento Pessoa.
2.ª corrida – Juniores – 1.º prémio, 10$000, 2.º 5$000;
2 quilómetros, 4 voltas. Entraram os srs.: Raul Lisboa, Alfredo Magno,
Almeida Santos, Luís Neves, Eduardo Oliva, Francisco Martinho e Emílio
Segurado, que desistiu à 3.ª volta.
O 1.º prémio foi ganho pelo sr. Francisco Martinho, e o segundo pelo
sr. Luís Neves. Tempo: 3 m. 53 s 3/5,.
3.ª corrida – Grande internacional – 1.º prémio, 100 mil réis, 2.º
25$000 réis; 3 quilómetros, 6 voltas.
Era esta a corrida que com mais entusiasmo se aguardava,
chegando-se a fazer apostas dalguma importância.
Quando foi dado o sinal para os ciclistas se preparem, todas
as atenções convergiram para os cinco seguintes corredores, que
iam disputar as honras da vitória: Manuel Ferreira, José Diogo d’Orey,
Eduardo Minchin, José Bento Pessoa e Luís Neves.
Os cinco corredores empregaram toda a sua energia, batendose denodadamente. Alcançou em primeiro lugar a meta o sr. José
Bento Pessoa, que foi prodigioso na emballage, tendo que lutar bem
de perto com o sr. José Diogo d’Orey, um adversário temível, que obteve
o segundo prémio. Tempo: 5 m. 48 s 2/5.
Match entre o sr. José d’Orey em bicicleta e o equipo de tandem
Francisco Martinho e Almeida Santos. Prémio único: 40$000 réis.
Este match foi em três mãos.
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Para qualquer dos contendores ser considerado vencedor
era preciso ganhar duas mãos, fazendo-se porém, terceira, para
desempate, se a segunda não fosse favorável ao vencedor da primeira.
Na primeira mão (1 quilómetro, 2 voltas) venceu o sr. José d’Orey,
em 1 m. 48 s 3/5; na segunda (2 quilómetros, 4 voltas) o equipo,
em 3 m. 22 s. 2/5, e na terceira e última, de desempate (1 quilómetro,
2 voltas) o sr. José d’Orey, em 1 m. 45 s 1/5. D’Orey foi aplaudidíssimo
por este seu triunfo, em que mais uma vez revelou os seus dotes
de corredor emérito.
4.ª corrida – Infantil – Prémio único um objecto de arte, 2 voltas.
Estavam inscritos os srs. Armando Machado e William Lane; mas,
comparecendo simplesmente este, fez sozinho a corrida, gastando
no percurso 1m. 50 s. 1/5.
5.ª corrida – Tandens – Prémio único: 20$000 réis 5 quilómetros,
10 voltas. Correram os srs. José d’Orey e José Bento, Eduardo Minchin
e Manuel Ferreira e Francisco Martinho e Almeida Santos. Ganhou
o primeiro equipo, gastando no percurso 8 m. 5 s. Foi de muito
entusiasmo esta corrida, pois o equipo que ganhou teve uma emballage
prodigiosa e de deslumbrante efeito.
6.ª corrida – Consolação – Prémio único: 7$000 réis; 1 quilómetro,
2 voltas. Correram os srs. Raul Lisboa, Mário Duarte, Eduardo Minchin,
Alfredo Magno e Emílio Segurado. Ganhou o sr. Mário Duarte em 1 m.
46 s. 1/5.
Estas corridas, apesar de brilhantemente disputadas algumas
delas, estiveram menos animadas que as anteriores, devido isto,
principalmente, à diminuta concorrência de espectadores. Nada mais
desanimador, com efeito, que um espectáculo em que os lugares
destinados ao público se vêem quase desertos.
Foi notado com desagrado, por muitas pessoas, o processo especial
seguido por todos os nossos corredores sem excepção, e que consiste
em disputarem-se reciprocamente, à partida, a rectaguarda, enfileirando-se uns atrás dos outros, e fazendo as primeiras voltas em andamento
de enterro. Por esta forma, a luta só a travam na última volta, o que
faz com o passeio que antecede essa luta se torne sensaborão, é até
maçador, nas corridas de mais longo percurso. Além disso, quer-nos
parecer que, para certos corredores de grande resistência mas pouco
fortes nas emballages, semelhante processo só lhes pode servir para
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perderem corridas de que aliás, a nosso ver, poderiam sair vitoriosos.
Enfim, eles lá sabem, mas o público – podemos asseverá-lo – é que
não simpatiza nada com aquele desfile processional, que faz com que
as corridas se efectuem sem peripécias nem incidentes que mereçam
registo. Lembramos, por isso, à empresa do Velódromo – visto que se
trata de um espectáculo público e em que portanto há que atender às
exigências dos espectadores –, a conveniência de obrigar os corredores
a dar às gambias, estabelecendo corridas de primes au poteau, outras
com o mínimo de tempo estipulado para todo o percurso, e com prémios
inversamente proporcionais ao tempo consumido, etc.
Se o nosso povo em geral não têm a menor dilecção pelas
corridas de velocípedes, é claro que, quanto mais essas corridas forem
destituídas de interesse e de peripécias que de algum modo possam
provocar o entusiasmo, mais difícil será despertar o gosto por esse
género de espectáculo.
A corrida internacional só foi internacional no nome, porquanto nem
um só corredor estrangeiro se inscreveu; sendo talvez isto, que já com
antecipação se sabia, uma das causas da diminuta concorrência.
As diversas instalações do Velódromo, destinadas ao público,
achavam-se já concluídas, tendo as tribunas os seus respectivos toldos
e as competentes cadeiras deveras elegantes e da maior comodidade. 1
Um festival organizado pelo Real Clube Velocipedista de Portugal,
em 16 de Agosto.

1

A Bicicleta, 16/7/1896.
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O inglês Jimmy e Michael e o treinador «Choppy» Warburton,
no velódromo do Aquarium de Londres
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Velódromo D. Carlos
Realizaram-se, no dia 16, como noticiámos, as corridas
de Velocípedes no Velódromo D. Carlos, em Algés, promovidas pelo
Real Clube Velocipedista de Portugal.
A entrada era por convite, o que fez com que fosse grande a procura
de bilhetes. Cerca das 4 horas da tarde, com as tribunas completamente
cheias de senhoras, deu-se princípio às corridas, cujos resultados
foram os seguintes:
1.ª corrida, Seniores, 10 voltas ou 5.000 metros. Tomaram parte
nesta corrida os srs. Martinho, Manuel de Sousa Júnior, José Bento
Pessoa, Neves e S. Marsh. Ganhou o primeiro prémio o Sr. José Bento
Pessoa, o segundo o sr. Marsh e o terceiro o sr. Martinho.
Os prémios eram um binóculo, oferecido pela rainha sr.ª D. Maria
Pia, medalhas de «vermeil» e de prata.
2.ª corrida, Juniores (não classificados), 2 voltas ou 1.000 metros.
Três prémios: medalha de «vermeil» e duas medalhas de prata.
Tomaram parte os srs. Peres, Patrone, Lisboa, Sousa e Octávio
de Araújo. Chegou em primeiro lugar o sr. Octávio, em segundo
o sr. Sousa e em terceiro o sr. Patrone.
3.ª corrida, Tandens, (não classificados), 4 voltas ou 2.000 metros.
Prémios: 2 medalhas de prata para o 1.º «equipo» que chegasse
à meta, 2 medalhas também de prata para o «equipo» que chegasse
em segundo lugar.
Tomaram parte os srs. A. Marsh, S. Marsh, J. Gaya, J. Magno, Peres
e Pereira. Chegou em primeiro lugar o «equipo» A. Marsh e S. Marsh,
em segundo o «equipo» Magno e Gaya.
4.ª corrida, Resistência, 30 voltas ou 15.000 metros. Prémios:
medalha de ouro para o primeiro, de «vermeil» para o segundo
e de prata para o terceiro. Tomaram parte os srs. J. Bento, Manuel
de Sousa Júnior, S. Marsh, Lisboa e Neves. Foi talvez esta corrida
que despertou maior entusiasmo, pois o sr. Neves até à última volta
foi na frente dos corredores, sustentando uma velocidade realmente
extraordinária, o que obrigou os outros corredores a seguiram-no
no mesmo «treino». Por fim chegou em primeiro lugar o sr. Bento
Pessoa, em segundo o sr. S. Marsh e em terceiro o Sr. Manuel
de Sousa Júnior.
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5.ª corrida, Juniores (classificados), 4 voltas ou 2.000 metros.
Prémios: para o que chegasse primeiro, medalha de «vermeil», para
o segundo medalha de prata e para o que chegasse em terceiro
lugar, também uma medalha de prata. Tomaram parte nesta corrida
os srs. A. Magno, R. Lisboa, A. Pereira, Patrone, A. Marsh. Baptista
da Silva e Severo de Sousa. Chegou em primeiro lugar o sr. A. Marsh,
em segundo, o sr. A. Pereira e em terceiro o sr. Baptista da Silva.
6.ª corrida , Seniores, 8 voltas ou 4.000 metros. Prémios:
um relógio, oferecido pela casa Esteves, para o que chegasse primeiro;
medalha de «vermeil» para o segundo e medalha de prata para o que
chegasse em terceiro lugar.
Tomaram parte os srs. Gastão de Almeida Santos, Gaya, José Júlio
de Vasconcelos, António Marques e Baptista da Silva. Logo na primeira
volta o sr. António Marques caiu, dando causa com a sua queda a que
o sr. Vasconcelos também caisse. Chegou em primeiro lugar o sr. Almeida
Santos, em segundo o sr. Baptista da Silva e em terceiro o Sr. Marques.
7.ª e última corrida, Tandens (classificados), 10 voltas ou 5.000
metros. Prémios: duas medalhas de «vermeil» para o «equipo» que
chegasse em primeiro lugar e duas medalhas de prata para o «equipo»
que chegasse em segundo lugar. Tomaram parte os srs. José Bento
Pessoa e Martinho, Manuel de Sousa Júnior e Neves, Vasconcelos
e Almeida Santos, Gaya e A. Magno e A. Marsh e S. Marsh. Chegou
em primeiro lugar o «equipo» José Bento e Martinho e em segundo
o «equipo» dos irmãos Marsh.
Eram 6 e meia da tarde quando terminaram as corridas, que foram
as que ali temos visto de maior concorrência.
*
No dia 3 houve no mesmo velódromo novas corridas por conta
da empresa, sendo, porém, a concorrência bastante diminuta, não
obstante se anunciar que nessas corridas tomariam parte senhoras,
o que parecia dever ser uma novidade deveras estimulante para
a curiosidade indígena.
Na primeira corrida de seis voltas, para «Juniores», tomaram parte
os srs. Manuel de Sousa Júnior, Manuel Ferreira, Almeida Santos, Luís
Neves e Petrony, desistindo os dois últimos. Ganhou o primeiro prémio
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o sr. Manuel Ferreira e o segundo o sr. Almeida Santos.
Na segunda, de 8 voltas, velocidade, para «Seniores» tomaram
parte os srs. José Bento Pessoa, sr. Marsh e Luís Neves, chegando
em primeiro o Sr. Pessoa e em segundo o sr. Marsh.
Realizou-se depois a corrida de senhoras, em que apenas tomaram
parte as s.as D. Emília de Oliveira, que vestia uma «toilette» branca
com enfeites negros, e D. Alice Braga, vestindo camisola azul à maruja,
calção de riscado branco e negro e «bonet» branco. A corrida, que
foi um vagaroso passeio, pouco entusiasmo despertou, chegando
em primeiro lugar a sr.a D. Emília.
Na corrida de 10 voltas, para «Tandens», tomaram parte os «equipos»
José Bento Pessoa e Almeida Santos, Luís Neves e Manuel de Sousa
Júnior, irmãos Marsh e Manuel Ferreira e Eduardo Ferreira. Chegou
em primeiro lugar o primeiro «equipo», e em segundo os irmãos Marsh
sendo a corrida bastante disputada.
Na corrida de «Juniores», 8 voltas, tomaram parte os srs. Manuel
Ferreira, Gastão de Almeida Santos, Sousa Júnior e Luís Neves. Ganhou
o primeiro prémio o sr. Manuel Ferreira, com grande avanço sobre
o sr. Almeida Santos, que ganhou o segundo.
Na corrida de Resistência 20 voltas para «Seniores», apesar
de estarem inscritos muitos corredores, apenas tomaram parte
os srs. Manuel Ferreira e S. Marsh, que ganhou ao primeiro por meia roda.
Tornou-se muito notado que o distinto corredor José Bento
não tomasse parte nesta corrida.
Na corrida de Consolação, de 3 voltas, só tomaram parte
os srs. Luís Neves e Sousa Júnior, batendo este o primeiro.
A empresa havia oficiado ao Real Clube Velocipedista de Portugal,
ao Real Ginásio Clube e ao Veloclube de Lisboa para enviarem dois dos
seus membros a fazer parte do júri das corridas.
Pelo Real Clube foram nomeados os srs. Salomão Cardoso
e Carinhas, na falta do Sr. A. Gimenes; pelo Real Ginásio os srs. Júlio
Correia de Sá e Joaquim Barcelos, e pelo Veloclube os srs. José Diogo
d’Orey e Emílio Segurado. O delegado da empresa junto do júri era
o sr. Carlos Bernes.
O júri ficou assim constituído: Presidente, José Diogo d’Orey; juiz
de partida, Júlio Correia de Sá; juiz de chegada, Salomão Cardoso;
cronometristas, Konoblick e H. Maury; contadores, Joaquim Barcelos
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e Emílio Segurado; fiscais de pista, Eduardo Romero, Mariano Cardoso,
César da Rocha e Carinhas.
Ao terminarem as corridas, o sr. Carlos Bernes, como delegado
da empresa, chamou todos os corredores, e, em presença do júri,
distribuiu a todos os vencedores os prémios em dinheiro. Apenas
os srs. Marsh não receberam, preferindo que lhes mandem, com
a importância ganha, fazer umas medalhas de ouro comemorativas.
As senhoras também receberam medalhas. 1
No mesmo mês de Agosto há uma polémica na revista A Bicicleta,
entre um tal sr. J. Moreira e o colaborador Zico Pedal. A troca de cartas
é motivada pela flagrante superioridade de José Bento Pessoa e a sua
confiante atitude tomada uma semana antes do Velódromo Maria Amélia
do Porto, pois o ciclista figueirense limitou-se a ganhar os prémios sem
se esforçar na parte final da corrida. Transcrevo: Assim organizadas
(as corridas), os velocipedistas só se esforçam até ao momento em que
é ganho o prémio, o que pode suceder muitas vezes no meio de uma
prova: haja em vista o que aconteceu com José Bento, que, a partir
da 16.ª volta, deixou de lutar.

1

A Bicicleta, 1/9/1896.

99

AF_04_BPessoa pag_53-100.indd 99

10/21/13 9:55 AM

100

AF_04_BPessoa pag_53-100.indd 100

10/21/13 9:55 AM

CICLISTA PROFISSIONAL
Uma vez filiado na União Velocipédica Espanhola e profissionalizado,
o figueirense tem a sua primeira experiência no país vizinho.
Não me foi possível obter o relato das corridas, mas possuo alguns
textos do rescaldo dessa tão discutida primeira actuação de José Bento
Pessoa em Espanha. Foi em Vigo, no dia 9 de Setembro de 1896.
O ciclista português tomou parte na mais importante prova, a Corrida
Peninsular, e venceu o campeão espanhol Julian Lozano1 e o seu
compatriota Emílio Marti, entre os de maior nomeada. Venceu na final
e em mais três corridas preliminares. Bela estreia, não é verdade? Mas
acabou por ser desclassificado e ainda multado…

1

 ULIAN LOZANO. – É o conhecido campeão de Hespanha quem hoje apresentamos
J
aos nossos cyclistas.
Natural de Madrid, onde nasceu em 8 de Janeiro de 1876 conta portanto hoje a risonha
idade de 21 annos.
Em Maio de 1894 começou a correr em estrada reconhecendo-se logo que havia
de ser um adversário de respeito como evidentemente tem demonstrado.
O primeiro premio que obteve foi em 1895 na corrida «Salamanca-Madrid», 208
Kilómetros.
Um anno depois em 1896 fazendo balanço aos premios obtidos, contou 35 primeiros,
entre os quaes o Campeonato de Hespanha, velocidade.
Para se reconhecer o seu valor como cycleman basta dizer que só em 3 de Maio d’esse
anno ganhou em Zaragoça na mesma tarde os primeiros premios das seguintes
corridas; Nacional, Internacional e Handicap Nacional.
D’esta data em diante os seus triumphos teem sido consecutivos. A sua lhanesa
de caracter tem-no tornado credor das sympathias dos seus collegas do paiz visinho
e d’aquelles que com elle teem tratado.
Ultimamente lançou um repto aos cyclistas hespanhoes o qual foi já acceite por D. Luiz
del Campo, outro corredor de respeito, tendo já ambos depositada a quantia de 1:000
pesetas, que servira de premio.
Este match tem sido e será até á sua realisação o assumpto obrigado de todas
as conversações nos diversos centros de sport, onde ambos os corredores contam
amigos enthusiastas.
(O Velo-Sport, 13/2/1897)
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Seguem alguns recortes da Imprensa:
Figueira da Foz – O ano passado por este tempo noticiávamos nós
para A Bicicleta que em breve a Figueira da Foz teria um velódromo.
Na verdade, alguns sócios do Clube Ginástico Velocipédico daqui
trabalharam neste sentido e chegou-se a fazer a planta. Infelizmente
a medição do terreno, indicado para local, bem depressa certificou
a impossibilidade de construir uma pista de modo a satisfazer
as aspirações dos figueirenses; pelo que a empresa já então constituída
desistiu do seu intento.
A Direcção do Clube G. V. F. pensa agora em construir uns enormes
planos inclinados de madeira, destinados a ligar a Rua do Príncipe com
a Rua Fernandes Tomás, que são paralelas, formando assim uma pista.
Este projecto, que não é muito fácil de executar, atendendo
às grandes despesas que envolve a sua realização, só será posto
em prática na próxima época balnear.
Mas actualmente o que mais preocupa a Figueira ciclista,
e o que serve de assunto forçado em todas as conversações ciclisticas,
é o facto de alguns jornais já darem como certa a desclassificação
de José Bento Pessoa na Corrida Peninsular, realizada no dia 9
em Vigo, e na qual José Bento passou a meta com meia volta à frente
de Lozano.
Até hoje o Clube Ginástico Velocipédico, por intermédio do qual José
Bento foi inscrito na corrida a que nos referimos, ainda não recebeu
participação oficial da maneira como foi resolvida a pendência que
se levantou à chegada da final da dita corrida.
Em todo o caso, atendendo à narração de diversas testemunhas
oculares, é de esperar que o Centro Ciclista de Vigo resolva a questão
a favor do nosso compatriota, e parece até inferir-se como não justificada
a reclamação de Lozano, que, não obstante José Bento Pessoa ter
a corda e haver uma disposição que proibe ao corredor que venha
de trás passar pelo lado de dentro (salvo tendo demasiado espaço),
se quis aproveitar de um pequeno afastamento que o nosso compatriota
foi obrigado a fazer, em virtude do velódromo não ter inclinação suficiente.
Alguns jornais espanhóis comentam este facto, como era de esperar,
a seu modo; entre eles El Liberal de 11, faz comentários engraçadíssimos,
dizendo que a sorte favoreceu o nosso compatriota, que Lozano e Marti
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são superiores, esquecendo que ele os bateu, Marti por meio velódromo
e Lozano nas quatro vezes que lutou com ele; e que apesar de José
Bento ter chegado na quarta vez (final da Corrida Peninsular) com meia
roda à frente de Lozano, não lhe é concedido o prémio. Tudo isto faz
com que se aguarde com ansiedade a participação oficial da resolução
do júri.
Mas suponhamos por momentos que José Bento tinha obstado,
ainda que involuntariamente, a que Lozano passasse primeiro a meta;
o que o júri tinha a fazer nesse caso era, ou classificá-lo em 2.º lugar
ou impor-lhe uma multa.
Foi assim que o júri do Velódromo do Sena (Paris), em 14
de Julho passado, decidiu uma questão semelhante que se levantou
entre Jacquelin e Bourrillon na final do Prix du 14 Juillet.
A Jacquelin, que chegou em 1.º lugar, foi concedido o primeiro
prémio (2000 fr.), mas, por ter cortado, apesar que contra sua vontade,
a linha que Bourrillon seguia, foi obrigado a pagar uma multa de 100
francos, os quais foram entregues a Bourrillon.
Em todos os casos semelhantes a este, a desclassificação
de um corredor só se faz quando se prova que ele, voluntariamente
e muito de propósito, obstou a que alguns dos seus rivais tomasse
a frente.
A meu ver o júri que presidia às últimas corridas realizadas em Vigo,
classificando o nosso compatriota em 2.º lugar ou impondo-lhe uma
multa, pratica um acto que ainda se pode desculpar por um excesso
de patriotismo; desclassificando-o, porém, pratica um abuso, e pela
minha parte desde já protesto caso se dê semelhante injustiça.1
Figueira da Foz – De regresso de Salamanca, onde, como se sabe,
foram tomar parte nas corridas internacionais, estiveram entre nós
Manuel Ferreira e José Bento Pessoa.
Marti, Lozano e Minué, que se achavam inscritos para estas corridas,
não apareceram à chamada do Starter.

1

A Bicicleta, 16/9/1896.
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Ainda da virtude da questão levantada em Vigo, e já depois
de José Bento estar em Espanha, foi-lhe participado que não podia
correr sem que pagasse uma multa de 25 pesetas que lhe havia sido
imposta pela União V. Espanhola. Este facto além da desclassificação
foi uma verdadeira irregularidade, pois que isso lhe devia ter sido
participado no momento da inscrição.
O corredor português na colisão de, ou voltar para Portugal sem
correr, ou de pagar as 25 pesetas resolveu (contrariamente ao que
disse o sr. Magalhães Fonseca, a páginas 111 d’A Bicicleta), optar pelo
pagamento da multa imposta.
Há dias recebeu José Bento um oficio da União V. Espanhola
em que se lhe dizia que, atendendo aos seus protestos e bem assim
aos do Clube G. V. Figueirense, a União havia resolvido multá-lo em 25
pesetas e desqualificá-lo durante 8 meses na pista de Vigo.
De maneira que José Bento é desclassificado, é proibido durante
8 meses de alistar-se em corridas na pista de Vigo, e é multado!
Factos destes, que não tem precedentes nos anais do ciclismo,
é que podem fazer esfriar as relações entre ciclistas portugueses
e espanhóis e não caricaturadas inofensivas, principalmente depois das
cordiais explicações de El Veloz Sport 1.
Actuação de José Bento Pessoa na cidade de Salamanca
foi igualmente vitoriosa, embora a competição perdesse valor com
a ausência dos ciclistas de maior nomeada, como Julian Lozano, Emílio
Marti e Minué, os mesmos que foram vencidos pelo português em Vigo…
Relacionando ainda com este escândalo, diz o Velo-Sport
de 15/1/1897:
Vem magnífico o último número da revista espanhola O Veloz-Sport
que se publica em Madrid. Na sua primeira página traz uma engraçada
charge ao facto de terem sido o ano passado desclassificados pela União
Velocipédica Espanhola vários ciclistas entre os quais Marti, Campo
e José Bento Pessoa. A página a que nos vimos referindo representa

1

A Bicicleta, 1/10/1896.
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a caricatura do presidente da União, tendo na mão direita uma faca
ainda tinta de sangue e, de roda, enforcados aqueles distintos ciclistas.
A última página alude de uma forma engraçada aos carros
automóveis, descrevendo as diversas fases por que passam e o mau
resultado que podem dar. É enfim um número deveras interessante por
todos os motivos.
Mas José Bento regressa a Portugal e à sua querida Figueira,
que tanto o acarinha e exulta com as suas proezas velocipédicas.
A própria injustiça da U.V. E., desclassificando-o, após ter batido por
quatro vezes o famoso Julian Lazano, toda a celeuma que o escândalo
levantou, fê-lo ainda ser mais discutido e admirado.
Pouco descansou na terra natal. Continuou treinando, afincadamente,
e sempre atento às provas que se realizavam. Raramente recusava
convites. Fazia o possível para estar sempre presente…
Póvoa de Varzim. – O dia do próximo passado domingo era esperado
com a maior ansiedade, pois tratava-se da inauguração dum importante
melhoramento na risonha e pitoresca Vila do Conde.
A abertura do Velódromo D. Afonso, empresa levada a cabo por
alguns cavalheiros que actualmente ali se encontram a banhos, e por
outros da mesma localidade.
Os comboios, de manhã, regorgitavam de gente, predominando
sobretudo o elemento ciclista.
De tarde era dificílimo o trânsito na avenida onde se aglomeravam
milhares de pessoas.
Era grande a ansiedade por ver o resultado das corridas pois
tomavam parte nas mesmas os primeiros campeões portugueses, tais
como: Manuel Ferreira, J. Bento Pessoa, Heredia, Luís Neves, António
Real, Alberto Lopes e outros de quem não nos recordam os nomes.
Eis o resultado das corridas:
Preparatória – 1.º, José Bento Pessoa, prémio de 6$000 réis.
Nacional – 1.º, José Bento Pessoa, prémio 25$000 réis; 2.º, Manuel
Ferreira, prémio 18$000 réis; 3.º, Luís Neves, 12$000 réis.
Banhistas – Alberto Lopes, um prémio, oferta da casa Dinis, de Lisboa.
Local – 1.º, Marques Cunha, prémio uma medalha de vermeil; 2.º,
António Maia, medalha de prata.
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Consolação – António Real, prémio um objecto de arte, oferecido
pela casa M. A. Esteves de Lisboa.
Há grande entusiasmo para as novas corridas1.
*
Convivendo com o meio velocipédico mais evoluído, amigo
e admirado por companheiros de pista, como Eduardo Minchin.2

1

A
 Bicicleta, 1/10/1896
De origem inglesa, Eduardo Minchin nasceu no Porto a 16 de Dezembro de 1870.
Possuindo bens de fortuna, muito cedo sentiu uma enorme atracção pela velocipedia.
«Sempre pronto a ajudar e animar os que começam», foi Eduardo Minchin um dos
primeiros técnicos e dos mais sabedores que o ciclismo português contou no seu limiar.
Também muito cedo foi considerado o melhor corredor de resistência do desporto
do pedal. Nos fins de 1895, havia ganho já 22 primeiros e 5 segundos prémios. Correu
duas vezes em Espanha, sob a bandeira do Real Clube Velocipédico de Portugal,
e ganhou os campeonatos de Corunha e Vigo, isto em 1892. Estabeleceu dois anos
depois, no Velódromo do Real Velo-Clube do Porto, o recorde dos 100 quilómetros.
Foi com Benedito Ferreirinha e José Diogo de Orey, uma das primeiras glórias
do ciclismo português.

2

106

AF_05_BPessoa pag_101-128.indd 106

10/21/13 9:57 AM

Benedito Ferreirinha 1, José Diogo de Orey ou Charles Henry Bleck,
rapazes ricos e viajados, conhecedores dos mais modernos métodos
de treino, José Bento prepara-se cheio de entusiasmo e perseverança
para competições de maior nível. Mantém a vida regrada de sempre,
a alimentação cuidada, ausência do tabaco e do álcool, e afasta-se
de toda e qualquer boémia.
Deita-se cedo e é madrugador2.

1

 ilho de um industrial nortenho, Benedito Ferreirinha nasceu na cidade de Braga
F
no ano de 1870. Desde criança que o sport velocipédico o atrai irresistivelmente. Aos
doze anos construiu um biciclo de pau, e mais tarde um de ferro, nas oficinas que
seu pai possuía em Braga. Foi nessas máquinas toscas e primitivas que Benedito
Ferreirinha fez os seus primeiros ensaios, e principiou a desenvolver as suas raras
faculdades de ciclista. Vindo depois a estabelecer residência no Porto, mais se arreigou
aí a sua decidida predilecção pela velocipedia, começando desde logo a tomar parte em
diversas corridas de biciclos. Mais tarde, quando as modernas bicicletas condenaram
ao ferro-velho os antigos veículos, Benedito Ferreirinha, montando as novas máquinas,
alcançou novas vitórias em corridas de estrada. Em breve foi classificado de Campeão
do Porto, sendo ao mesmo tempo um categorizado propagandista da máquina Clément.
Até 1895, havia ganho já cerca de quarenta medalhas, além de um grande número
de objectos de arte e de fitas, entre as quais a que a rainha D. Amélia lhe ofereceu por
ocasião das festas henriquinas, no Palácio de Cristal do Porto. No mês de Setembro
desse ano, nos 90 quilómetros, entre Viana do Castelo e Leça, organizados pelo Real
Velo-Clube do Porto, realizou o percurso em menos tempo do que gastara Eduardo
Minchin no ano anterior. No país vizinho, no ano 1893, obtivera primeiros prémios,
em Vigo e na Corunha, competindo com afamados corredores espanhóis.
Benedito Ferreirinha foi um dos fundadores da primeira agremiação velocipédica
do Porto, que mais tarde se fundiu no Real Velo-Clube daquela cidade.

2

A Sr.ª D. Maria da Glória Pessoa Villas, a filha mais nova do ciclista, descreveu-me
um dia de preparação do Pai:
Às 7 horas da manhã levantava-se da cama; Meia hora de salto à corda;
Pequena corrida a pé, acabando numa caminhada que ia abrandando de intensidade;
Treino de ciclismo de tipo recreativo; Almoço às 12 horas: 2 ovos quentes, bife
grelhado, arroz branco e sumo de frutas;
Repouso.
Depois das 16 horas a parte intensiva de treino sobre a bicicleta: com sucessivas
arrancadas rapidíssimas que fizeram a sua glória. Três horas desta sessão de treino.
Jantar breve, pequena leitura e cama.
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Tom Linton
O ciclista inglês que cometeu a proeza extraordinária, no velódromo
do Sena, na tarde de 19 de Maio de 1896, percorrendo 48 quilómetros
e 477 metros numa hora. Recorde mundial.
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Mas é urgente narrar uma anomalia que, por esta ocasião,
começa a desorientar o atleta. José Bento evitava, fanaticamente, ter
contacto com mulheres nos períodos de treino intenso. Ele próprio
confessou, na pequena entrevista já citada, preparar-se com três meses
de antecedência para uma prova. Pois todo aquele cuidado vai ruir
muitas noites em…sonhos. É verdade. Sonhos lúbricos que o pobre
rapaz não controla e o deixa esgotado e desesperado de madrugada.
José Bento alarma-se com isto. Fala a amigos, vai à farmácia e segreda
ao farmacêutico… Nada. O desastre nocturno persiste. Até que encontra
remédio: o Dr. Nogueira receita-lhe um remédio caseiro. Era atar todas
as noites, uma fita à cintura, tendo uma rolha ou mesmo um batoque
fixado sobre os rins. O adormecido pode voltar-se no leito, mas nunca
ficar de barriga para cima, pois essa posição nocturna é que motivava
o funcionamento sexual pelos sonhos…
No início de Outubro, o ciclista figueirense está presente
no Velódromo D. Carlos, em Algés. Eis a reportagem do festival, inserida
n’A Bicicleta, de 16/10/1896:
Velódromo D. Carlos
Assistimos no domingo passado, a mais umas corridas neste
malfadado velódromo.
A organização do programa, a pouca ou nenhuma concorrência
de espectadores, a ausência notada dos próprios ciclistas,
a desorganização, enfim, de tudo aquilo, fez entristecer-nos, e com
franqueza, damos por mal empregado o tempo que fomos perder, tanto
mais que o vento rijo e frio que soprava, por pouco não nos lega uma
pneumonia.
Fez-nos dó tanta decadência!
Quando se organizou a empresa para a construção do velódromo,
rejubilámos, lembrando-nos que este viria marcar uma fase no nosso
dilecto desporto.
Enganámo-nos, porém.
As duas primeiras corridas que a primitiva empresa organizou,
se bem que deixaram muito a desejar, satisfizeram, contudo, em parte,
um grande número de amadores, e em geral os ciclistas; mas duas
últimas levadas a cabo pela nova empresa exploradora, essas – Santo
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Deus! – são tudo quanto de mais ridículo e mal organizado temos visto.
Perdoem-nos os seus promotores, mas a nossa atitude não pode
ser outra, visto que ainda se não compenetraram de que a organização
duma corrida de velocípedes, é mais alguma coisa do que convidar
corredores, instar com eles, e procurar o melhor meio de passar bilhetes.
Enquanto não mudarem de processo, isto é, organizarem a sério,
e cumprirem à risca os programas, e pagarem os prémios ganhos pelos
corredores, as corridas serão sempre um monumental fiasco.
O nosso público não está acostumado nem tomou gosto ainda
pelo nosso favorito desporto. Para isso é preciso que se faça alguma
coisa de bom, e ninguém terá nisso mais interesse de que os próprios
empresários. Podem e sabem fazê-lo? No caso afirmativo ponham-no
em prática, senão, deixem-se de tal empresa.
O que se tem passado com as últimas duas corridas, repetimos,
é tudo quanto demais caricato temos visto, e em nada concorrerá para
o desenvolvimento do ciclismo, antes pelo contrário.
Dito isto, passamos a dar notícia das corridas e dos vencedores:
1.ª Júniores – Resistência – 6 voltas, 1.º prémio, medalha de ouro;
2.º, medalha de prata.
Concorreram os srs. J. Vasconcelos, Manuel de Sousa Júnior, Luís
Neves, Pilkington, S. Leal e Ferreira.
Obteve o primeiro prémio Manuel de Sousa Júnior e o segundo Luís
Neves.
2.ª Juniores – Velocidade – 4 voltas, 1.º prémio, medalha de Vermeil;
2.º medalha de prata.
Entraram na pista os srs. Eduardo Ferreira, António Marques,
José Santos, Francisco de Jesus, Sanches da Silva e Xavier da Silva,
desistindo o sr. José dos Santos que se despistou.
O 1.º prémio pertenceu a Eduardo Ferreira e o 2.º a António Marques.
3.ª Seniores – Velocidade – 10 voltas, 1.º prémio, medalha de ouro;
2.º, medalha de prata.
Fizeram a corrida os srs. José Bento Pessoa, Manuel de Sousa
Júnior e Luís Neves, batendo-se todos três denodadamente.
1.º premio, José Bento Pessoa; 2.º, Manuel de Sousa Júnior.
4.ª Juniores – Velocidade – 8 voltas, 1.º prémio, medalha de vermeil;
2.º, medalha de prata.
Correram os srs. Eduardo Ferreira, António Marques, Pilkington,
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Sanches da Silva e Xavier da Silva, desistindo o penúltimo.
1.º prémio, Eduardo Ferreira, 2.º, Pilkington.
5.ª Seniores – Resistência – 8 voltas.
Correram os srs. José Bento Pessoa, Manuel de Sousa Júnior
e Luíz Neves.
Ganharam: 1.º prémio, José Bento Pessoa; 2.º, Manuel de Sousa
Júnior.
Foi nesta corrida que o júri entendeu por bem desclassificar o corredor
Manuel de Sousa Júnior por se ter deixado bater propositadamente pelo
Sr. José Bento Pessoa.
6.ª Júniores – 1.º prémio, medalha de ouro, 2.º prémio, medalha
de prata.
Entraram os Srs. J. Vasconcelos, Eduardo Ferreira, António
Marques, Pilkington, S. Leal e Xavier da Silva que desistiu.
Teve o primeiro prémio, o Sr. Eduardo Ferreira e o Sr. Vasconcelos
o segundo.
7.ª Juniores – Resistência – 20 voltas, 1.º prémio, medalha de ouro;
2.º, medalha de prata.
Correram os Srs. José Bento Pessoa, Manuel de Sousa Júnior
e Luíz Neves.
Ganharam: 1.º prémio, José Bento Pessoa; o 2.º Manuel de Sousa
Júnior; 3.º, Luíz Neves.
8.ª Consolação – prémio único, medalha de prata.
Correram os Srs. S. Leal, Francisco de Jesus (desistiu), J. Santos,
Sanches da Silva, Xavier da Silva, Armando Rocha e Amâncio Ferreira.
Coube o prémio ao S. Leal.
As corridas começaram às 3 horas e meia, terminando às 5 e 10
minutos.
Nos lugares dos peões assistiu o batalhão escolar da Casa Pia,
acompanhado da respectiva banda.
O nosso colega O Século de 12, notou, como aliás, notaram muitos
ciclistas, que o distinto corredor José Bento Pessoa entrasse em corrida
em que nada tinha que lutar, para alcançar o primeiro prémio, nós, pelo
contrário, afirmamos que o Sr. Pessoa fez muito bem, porque estava
no seu direito de inscrever-se nessas corridas, e que se censura se tem
a fazer, é aos seus dois colegas que se prestaram a um ridículo bem
escusado.
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Quando, e em que parte se viu campeões disputar prémios
a Júniores sem que previamente lhes tenham sido dadas vantagens
de um certo número de metros? E tanto nós temos razão em dizer isto,
que o júri desclassificou os dois distintos e simpáticos ciclistas Srs.
Luís Neves e Sousa Júnior, por não terem comparecido às embalagens
de saída do Sr. Pessoa, no que, a nosso ver, fizeram muito bem.
Podiam por ventura os Srs. Sousa e Neves lutar com o Sr. Pessoa?
Para quê segui-lo pois, se o ridículo seria maior?
– Consta-nos que se preparavam para o dia 25 deste mês, umas
corridas internacionais, tendo já a promessa de que concorrerá a elas
o famoso campeão de Espanha Julian Lozano.
Será verdade? Nós por enquanto pomos semelhante notícia como
duvidosa.
*
Quando termina o ano de 1896, o ciclista José Bento Pessoa tem
22 anos e 9 meses, ganhou quase todas as corridas em que participou,
ostenta trinta e uma medalhas e vários objectos de arte. Em dois
anos de carreira é um palmarés invejável. Ligado por contrato à Casa
Esteves, faz a propaganda da bicicleta Raleigh. O seu retrato aparece
agora com muita frequência na primeira página dos jornais e revistas
da especialidade. Algumas fotografias estão autografadas pelo
atleta e são dedicadas ao director do jornal. José Bento, uma vez
profissionalizado, faz a sua propaganda pessoal. Surgem igualmente
alguns esboços biográficos do ciclista figueirense, que hoje, há distância
de setenta e tal anos… são preciosos para o conhecimento do início
da sua carreira. Assim, o Velo-Sport, de 17 de Dezembro desse ano,
anuncia um desafio de José Bento…Mas é melhor transcrever:
Desafio
José Bento Pessoa, montando máquina Raleigh, desafia Manuel
Ferreira em todas as distâncias, entre 1 e 100 quilómetros, e um grupo
de corredores montados igualmente em Raleigh desafia todo e qualquer
grupo de corredores portugueses nas distâncias compreendidas entre
1 e 10 quilómetros.
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Manuel Ferreira, montando máquina Clement, aceita o desafio
proposto por José Bento Pessoa, nas distâncias de 100 e 200
quilómetros, nas seguintes condições: 1.º a correr a distância de 100
quilómetros com treinadores, correndo cada um dos desafios por sua
vez; 2.º, correr distância igual ou até 200 quilómetros contra-relógio.
Alguns corredores portugueses, montando máquinas Clement,
aceitam o desafio proposto pelo grupo que monta máquinas
Raleigh, enviando previamente cada um deles de per si carta para
o estabelecimento a que pertence Manuel Ferreira.
José Bento aceita a proposta de correr até 200 quilómetros
mediante aposta de quinhentos mil réis. 1
Está despertando grande entusiasmo entre os nossos ciclistas
este desafio, mas até ao presente cremos que não há solução alguma;
consta-nos, porém, que correrão nas Raleigh os Srs. José Bento Pessoa,
Francisco Sousa Martinho, Gastão de Almeida Santos, D. Sebastião
Herédia, Luis Neves e Raul Lisboa, e para as Clements estão prontos
à primeira voz José Diogo de Orey, José Maria Dionísio, Mário Duarte,
Eduardo Oliva, Eduardo Ferreira, José Júlio Vasconcelos, Cândido
Rodrigues da Silva e Sousa Júnior.
Por toda a Europa e na América do Norte eram frequentes estes
desafios entre ciclistas, cada um ou cada grupo impondo as respectivas
marcas e origens de fabricação. No noticiário estrangeiro que
os nossos jornais publicaram por estes anos, lêem-se com frequência
relatos desses duelos velocipédicos. E o montante das apostas atingiam
por vezes somas exorbitantes.

1

 proximadamente 200 contos em 1974, ou sejam três anos de trabalho de um operário
A
qualificado, em 1896, a $500 réis diários.
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Mas este desafio de José Bento Pessoa a Manuel Ferreira1
foi explorado em demasia pela Imprensa, o que levou a redacção
do Velo-Sport a publicar dias depois:

1

 anuel Ferreira nasceu a 15 de Outubro de 1870 na aldeia de Pombeiro, concelho
M
de Ferreira do Zêzere. Aos 11 anos partiu da sua terra para Portalegre, onde
se empregou numa casa comercial, e aos 14 anos, tendo já grande vocação para o cycling
aprendeu a andar de biciclo. Pouco tempo depois mandou vir uma bicicleta de borracha
sólida, mas não lhe dando o resultado necessário, desfez-se dela para tornar a montar
o biciclo, até que aparecem as bicicletas pneumáticas, a que logo se afeiçoou, sendo
o primeiro que em Portalegre as mandou vir.
Desde então, tornou-se o maior propagador do cycling no Alentejo e Beira Baixa,
pois aproveitava este meio de transporte para todos os negócios da casa onde estava
empregado, a ponto de ir diferentes vezes a Espanha, quer para os lados de Valência
de Alcântara, quer para Badajoz, e correndo todo o Alto Alentejo.
No próximo dia 18 (Abril de 1897) realiza-se no Velódromo D. Carlos, em Algés,
entre Manuel Ferreira e José Bento Pessoa, um match, cuja origem provém de ter-se furado a máquina deste no Velódromo D. Amélia no Porto, uma corrida de 100
quilómetros, em que ambos entraram, o que levou José Bento a desistir. Este macth
é ansiosamente esperado, principalmente, por aqueles que não lhe desconhecem
a causa.
O Campeão, 11/4/1897
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Manuel Ferreira
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Para lamentar
A questão levantada a propósito das corridas realizadas
no Velódromo D. Amélia, no Porto, estão, por questão meramente
mercantil, levantando à dissenção dois distintos corredores, que
de todo o ponto deviam ser como todos os de mais absolutamente unidos.
Não podemos acompanhar nenhum dos campos, isto é, nenhuma das
casas comerciais, que entre si pleiteiam, expondo e opondo José Bento
e Manuel Ferreira; o nosso desejo é que se ponha ponto na questão
e que sejam nulas as consequências dela, sentindo profundamente
que chegassem ou que as levassem ao cúmulo que atingiram. Não
podemos, também deixar sem reparo a atitude da imprensa que faculta
tal chicana.
Creio que o tal desafio, que tanta celeuma levantou, não se realizou.
E tenho como ponto de referência esta pequena notícia no mesmo Velo-Sport, agora de 28/1/1897:
Match
Consta-nos que o match entre Manuel Ferreira e José Bento Pessoa,
se realiza no princípio de Março próximo não sendo ainda conhecido
o local onde ele se efectua.
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Percorrendo vários jornais e revistas publicadas nos próximos
meses não há mais notícias do famigerado desafio. Encontramos, sim,
dois artigos que falam de José Bento, e qual deles o mais curioso.
O primeiro é um esboço biográfico do ciclista assinado pelo leal
adversário e amigo José Diogo de Orey.1 Antes do aparecimento
de Bento Pessoa era Orey o melhor corredor de velocidade português.
Trata-se, portanto, de um exemplar flair play de um desportista que
José Bento acaba de destronar.
Oiçamo-lo:
José Bento Pessoa
É este o nosso primeiro corredor de velocidade e se não ganhou
este ano o Campeonato de Portugal foi por causa de não o ter havido;
sem dúvida merece o título.
Tem o corpo de perfeito atleta adequado a exercícios de tal ordem
como o de velocípede e a sua posição sobre a máquina é das melhores
que tenho admirado, e à primeira vista um conhecedor dirá que ele é
um bom Sprinter.

1

 osé Diogo de Orey nasceu em Lisboa, em 1873. Filho de pais ricos, frequentou os
J
melhores colégios na Alemanha, onde ganhou o gosto pelo velocipedismo. Aos 18 anos
era já um desportista eclético, pois, além do ciclismo, praticou natação, remo, futebol e
pedestrianismo, ramos de sport que lhe deram várias medalhas e troféus. Em Portugal,
corre pela primeira vez numa prova ciclista em 1892, entre Sacavém e Santarém, 70
quilómetros, onde obtém o 2.º lugar, depois do campeão Eduardo Minchin. Na época
seguinte ganha o campeonato de Portugal de corridas de velocidade. Foi um dos
iniciadores da secção de ciclismo do Real Ginásio Clube Português. E sócio do Real
Clube Velocipédico de Portugal, Real Velo-Clube, do Porto, Velo-Clube de Lisboa, Cyclo
Clube de Coimbra, Ginásio Aveirense, Real Clube Naval e de muitos outros, sendo de
alguns fundador.
José Diogo de Orey correu em Espanha nas cidades de Corunha, Vigo, Sevilha,
competindo com alguns conhecidos ciclistas, tais como, Curbera, Rafael del Mello,
Arguilles, e Klein. Em 1894 visitou os principais círculos velocipédicos de Paris, e no
ano seguinte esteve na Inglaterra por idêntico motivo. O rei D. Carlos ofereceu-lhe uma
rica salva de prata.
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Aos 22 anos, é já um homem de negócios: Acha-se no Algarve,
tratando de negócios comerciais, o nosso amigo, campeão de Portugal,
José Diogo de Orey. (A Bicicleta, 1/10/1895).
Creio que membro do pessoal administrativo da fábrica Humber.
Dois anos depois, na revista Tiro Civil, vem esta notícia: José Diogo
de Orey acaba de fundar uma nova casa e de introduzir no nosso
mercado a máquina Cycle d’Or, invento seu, que tendo dado magníficos
resultados, obtendo já inúmeros prémios em várias corridas, e como
ainda tivemos ocasião de ver Velódromo D. Carlos, em Algés, nas
corridas do Real Clube de Velocipedistas de Portugal.
Este ano preparou-se com cuidado e com energia e conseguiu
bater todos os corredores do nosso país. Seguiu para Espanha e ali
bateu o campeão deste país, Julian Lozano, que decididamente está
no auge da sua forma, e não só o bateu, mas conseguiu demonstrar
a sua superioridade inegável ganhando por 4 e 5 comprimentos.
É um corredor com dois anos de treino e verdadeiramente começou
a correr este ano, e o que é para admirar é que já possui a táctica
necessária para correr contra qualquer que seja o adversário.
No entanto tem um defeito que o prejudica, quer correr em tudo
que seja corridas o que é um engano. O Sprinter, crack, ou como lhe
queiram chamar, não deve entrar em corridas superiores a 5.000
metros, pois corre o risco de perder a emballage e habituar-se ao treino
duro, geralmente usado nas tais corridas. Estou de acordo que este
ano não era difícil ganhar uma corrida de 10.000 ou mesmo 20.000
metros, pois não havia corredores que sobressaíssem nessa distância,
mas quem nos diz que no próximo ano não os haverá. A minha opinião
é que José Bento é um Sprinter de 1.º plano, mas para se aperfeiçoar
deve dedicar-se a emballages e só a emballages. A sua magnífica aptidão
natural, garante-lhe que poderá seguir qualquer que seja o treino, durante
os primeiros quilómetros. Tendo uma boa emballage estou certo que
distanciará sempre os seus concorrentes.
Tenho a firme certeza que José Bento faria uma linda figura em
Paris ou Londres, depois de se treinar ali durante dois meses, e a prova
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é que ele venceu Lozano por cinco comprimentos; Lozano perdeu com
o francês Dumond por meia roda, eis pois que José Bento mal treinado
ganharia a Dumond por 4 1/2 comprimentos, ora Dumond é um corredor
de 2.ª ordem em Paris, o que quer dizer muito bom; supondo pois que
José Bento em Paris poderia chegar 1.º em muitas corridas.
Acabo por lamentar que não haja aí um sportman endinheirado,
que ajudasse o nosso Sprinter a partir na Primavera para Paris, pois
ele depressa se acharia apto a pagar ao dito senhor todas as despesas
que fizesse. Se ele vivesse aqui em Inglaterra teria certamente muitas
bolsas que se poriam à sua disposição.
Todo este texto escrito na Grã-Bretanha, por José Diogo de Orey,
revela um profundo conhecimento do metier e do atleta em causa, mas
tem sobretudo um quê de profético…
O tal desafio de que tratei antes, entre José Bento e Manuel Ferreira,
não passava de um quixotismo-comercial que em nada iria beneficiar
o grande ciclista. Bento Pessoa é um corredor nato de velocidade, e está
(no limiar de 1897) a poucos meses de atingir o auge da sua carreira.
Dali a cem dias toda a Espanha e, pouco depois, a Europa vão decorar-lhe o nome e aplaudi-lo. Mas convém citar um acontecimento caseiro,
tão tipicamente português…
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José Diogo Orey
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Concurso de ciclismo
O nosso colega Tempo publicou num dos últimos números
o resultado do concurso aberto nas suas colunas, o qual foi o seguinte:
Corredores de fundo
Manuel Ferreira.......................................................172 votos
Benedito Ferreirinha...............................................51 “
Eduardo Minchin.....................................................48 “
Corredores de velocidade
José Diogo de Orey................................................147 votos
Jorge Nunes de Matos...........................................51 “
José Bento Pessoa.................................................48 “
Touristes
Ricardo Garcia y Gomes1.......................................62 votos
James Mascarenhas..............................................56 “
António Tudela.........................................................46”

1

 e nacionalidade espanhol. Chefe do grupo Clement, do Porto. Foi cônsul da União
D
Velocipédica Espanhola durante algum tempo, tendo sido ultimamente (1896) nomeado
chefe-cônsul para Portugal, deixando de representar, a seu pedido, aquela federação.
O Tiro e Sport

124

AF_05_BPessoa pag_101-128.indd 124

10/21/13 9:57 AM

A única senhora votada foi a actriz D. Mercedes Blasco que ficou em
5.º lugar como touriste com 10 votos. Na primeira parte do concurso,
tiveram votos 12 ciclistas, na segunda 13 e na terceira 43.
Os concursos deste género são importantíssimos, pois mostram
ao público ainda não bem conhecedor do sport velocipédico os principais
corredores e touristes.
Não ignoramos que nestes concursos impera um pouco
o partidarismo, mas isto mesmo não deixa de se tornar interessante
porque, regra geral, quem tem mais partidários é quem tem mais
probabilidades da vitória.
Convém notar que a maioria dos votos veio do Porto onde este
concurso foi vivamente discutido.
Mas a trica José Bento-Manuel Ferreira ainda se prolongou, e caiu
na poesia fácil das gazetilhas…
Emballages
O Zé Bento anda acirrado
A trenar contra Manuel;
Anda tudo escabreado
Num tremebundo aranzel.
Os partidos ’stão partidos
Entre os dois, com igualdade,
O Zé Bento tem metade,
Outra metade o Ferreira.
Os ciclistas, divididos
Por opiniões opostas,
Fazem chorudas apostas…
...É medonha a chinfrineira!
O d’Orey, possesso berra
Contra o Pichelim sanhudo;
Bacharel declarou guerra
Aos Barcelos, mais ao Mudo.
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O bom cândido apostou
Não sei quanto…e mais um olho,
Saltou-lhe em cima o Piolho
Ajudado pelo Aranha,
E a berrata foi tamanha
Que até o Costa apitou
Quando o Minchin, p’r’o Batalha
Foi buscar uma navalha.
Pois – sem grande colisão,
Nem trabalho, nem despesa –
Cá na minha opinião
Ganham ambos, com certeza.
Pollux
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José Bento Pessoa, em 1896
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ANOS ÁUREOS
Chegou a Primavera de 1897. José Bento, que se preparara
intensamente nesse Inverno, festeja o 23.º aniversário e deita contas
à vida. Filiado como ciclista profissional na União Velocipédica
Espanhola, tenta a oportunidade de marcar uma posição de relevo
no quadro competitivo do país vizinho. Os dissabores ocorridos em Vigo
no ano anterior, a desclassificação, a multa – toda esta maquiavélica
injustiça não lhe roubaram forças nem esperanças. A preparação para
o duelo com Manuel Ferreira, que se frustrou, vai ser agora preciosa
para o apuro de forma deste ano. Apesar das tremendas injustiças
que acabara de ser alvo nas pistas espanholas, conquistara no país
vizinho muitas e firmes amizades. De resto a sua simpatia esfusiante,
a delicadeza do seu trato, o seu valor – eram propícios a ter mãos
fraternas volvidas para si. Em 10 de Abril desse ano, afina a sua Raleigh,
da casa A. M. Esteves (Sucessores) e embarca para Madrid…
Partiu para Madrid, a fim de tomar parte no campeonato de 100
quilómetros promovido pela União Velocipédica Espanhola, o notável
ciclista nosso conterrâneo Sr. José Bento Pessoa.
Gazeta da Figueira, de 10/4/1897
O traçado destes 100 quilómetros tinha a partida de Madrid,
a passagem por Ávila e o regresso à Capital. Mas ficaram recordados
para sempre como os 100 quilómetros de Ávila. Pois no dia 12 de Abril
de 1897, disputou-se esta prova que foi o primeiro campeonato de Espanha
de ciclismo, em estrada. Dezanove estradistas, representando dez
regiões de Espanha, inscreveram-se nesta competição. À última hora
a U. V. E. recebe a inscrição do último concorrente, que foi filiado
português José Bento Pessoa. Este vinha cotado como um bom sprinter
e a sua inclusão na prova de fundo não deixou de fazer sorrir alguns
ciclistas e dirigentes. E maior surpresa suscitou ainda quando viram
o ciclista da Figueira a utilizar uma bicicleta de pista… Soube-se
mais tarde (este episódio foi evocado pelo próprio José Bento) que
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um dirigente espanhol se condoera por isso, dizendo-lhe: Oh, homem,
mas se você me tivesse dito eu arranjava-lhe uma boa bicicleta para esta
prova!
Soou a partida, e os vinte estradistas abalaram a caminho da cidade
de Ávila e do almejado titulo. Entre os favoritos contavam-se três
homens: Sugrañes de Reus, Peris de Valência e Escobar de Torrijos.
Havia um prémio 750 pesetas e uma medalha de oiro de Campeão
de Espanha.
José Bento Pessoa galgou quilómetros e mais quilómetros sobre
essas péssimas estradas para alimárias e carruagens como as havia
no final do século, e aproximou-se, velozmente, da chegada… Trazia
cinco minutos de avanço sobre o segundo corredor que era Sugrañes.
No trajecto final, o figueirense passeou até à meta. Gastara 3 horas, 25
minutos. A média fora de 28, 846 quilómetros horários.
E foi assim que José Bento Pessoa se sagrou como o primeiro
campeão de Espanha em ciclismo. Uma retumbante vitória, como bem
comprova a forma como a insuspeita revista espanhola Nuevo Mundo
se referiu ao acontecimento, dizendo:
«…As probabilidades eram a favor de Sugrañes de Reus, Peris
de Valência e Escobar de Torrijos, apesar do corredor português infundir
bastante respeito, como os factos demonstraram. Ninguém todavia
poderia supor que Pessoa vencesse com a facilidade com que o fez.
Percorreu os 100 quilómetros em 3 horas e 25 minutos, mas todos
vimos o trabalho de Pessoa, inclusive o próprio Sugrañes, sabemos que
se Pessoa quisesse teria alcançado maior vantagem. Confessando isto
não fazem os ciclistas espanhóis mais do que corresponder à nobre
delicadeza do simpático corredor que levou a não deslustrar o brilhante
trabalho de Sugrañes, que por esta forma conseguiu percorrer os 100
quilómetros em 3 horas e 29 minutos…»
A vizinha Espanha, que tem uma tradição de grandes ciclistas, não
pôde evitar que seja o nome de um atleta português a abrir a lista dos
campeões de fundo do país.
Mas decorreram setenta e seis anos (estamos em 1973) e da Volta
à França deste ano que será ganha pelo espanhol Ocaña, chega-nos
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um artigo curiosíssimo do enviado de A Bola ao Tour, o jornalista
Carlos Miranda. O artigo começa por focar a avalancha de repórteres
espanhóis à famosa competição, e as alfinetadas dos nossos hermanos
por o campeão português Joaquim Agostinho estar na equipa de Ocaña
com a função de ser seu aguadeiro, isto é, com a função subalterna
de ampará-lo em qualquer dificuldade ou acidente. Chistes e bromas
que o amigo Carlos Miranda se fartou de ouvir dos jovens repórteres
castelhanos. Mas eu vou dar a palavra ao enviado de A Bola:
Dentro dos velhos amigos, dos velhos conhecidos, tudo funciona
no melhor dos mundos e foi para mim uma grande alegria reencontrar
o meu velho amigo António Vallugera, um dos senhores da crónica
desportiva espanhola.
Estávamos bebendo uns púcaros, que eles chamam copas, falou-se em portugueses, vieram as velhas gracinhas das Vueltas de outros
tempos, de quando caíam e levavam tudo para o chão, quando Vallugera
entrou no jogo, de forma bem fulgurante:
– Vocês quando falarem nos portugueses, tratem de tirar o chapéu.
Porque o primeiro campeonato nacional de ciclismo que se realizou em
Espanha, em 1897, em Ávila, foi ganho por um português, um tal José
Bento Pessoa, que levou três horas e meia a percorrer os 100 quilómetros
do percurso. E tu, Miranda, sabes quem foi este Pessoa?
E o oportuno artigo termina com palavras da mais viva simpatia
de Carlos Miranda por este meu trabalho, que eu, entretanto, tentava
realizar.
*
Quando na Figueira da Foz se recorda o período áureo do extraordinário
ciclista, logo nos garantem que ele estivera oito meses seguidos
em Espanha e, pouco depois, dois anos em Paris. Esta informação
não corresponde à realidade e foi um quebra-cabeças para mim até
aclarar a verdade. Mas, felizmente, tudo será reposto no devido lugar.
Vejamos: oito dias após os 100 quilómetros de Ávila, José Bento Pessoa
toma parte num festival velocipédico em Algés, no velódromo D. Carlos.
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Alinha numa prova de velocidade contra ciclistas nacionais, mas não foi
feliz, pois deu uma queda que o forçou a desistir. Lê-se isto na Gazeta
da Figueira, de 21 de Abril de 1897. Daqui se depreende que, após
a vitória no campeonato de Espanha, José Bento Pessoa meteu-se
no comboio e veio direitinho para a Figueira da Foz. Era fatal, nada
o fazia permanecer apartado das suas raízes. E quando mais tarde
a grilheta de um contrato o amarra inexoravelmente seis meses e meio
em Paris, o atleta viverá o maior calvário da sua vida…
A cidade ribeirinha, centro de veraneio da Península, vivia então
a plena euforia desportiva. As crianças faziam ginástica, os adultos
adestravam-se nas mais variadas modalidades.1 As vitórias de José
Bento Pessoa no país vizinho enchiam a população de alegria. Sem
dúvida que a semente inglesa da prática desportiva estava dando
os mais saborosos frutos.
Mas passa mês e meio sobre a retumbante vitória do ciclista figueirense
nos 100 quilómetros de Ávila, e ei-lo que embarca de novo para Madrid
para tomar parte em nova competição. Há muito que a imprensa
espanhola falava na construção do velódromo Chamartin, cujo plano
arquitectónico devia exceder o famoso velódromo de Búfalo nos Estados
Unidos da América do Norte. Foi marcado para o dia 27 de Maio de 1897
a inauguração do almejado velódromo da capital madrilena. Estabeleceu-se um programa do maior interesse no mundo velocipédico, e algumas
figuras de renome foram convidadas a participar. O português José
Bento Pessoa, campeão de Espanha em corridas de fundo, fora
dos primeiros nomes a ser lembrados. O ciclista figueirense inscreveuse logo, mas desta vez optou pelas corridas de velocidade. Assim
alinhou na prova de 500 metros. Chegado o momento da largada,
o starter deu o tiro da partida e…
1

 edestrianismo. Os Srs. Constantino Pessoa, Augusto Coelho, Oliveira Santos, José
P
das Neves Eliseu, Manuel Fernandes Tomás, António da Silva Monteiro, Pedro Collet-Meygret, José Maria Rocha da Fonseca, António Roque e Júlio, sócios do Ginásio
Clube Figueirense, realizaram ontem à noite um passeio a pé, em passo ginástico,
da Figueira a Buarcos, Tavarede, estrada de Mira e Figueira. A partida foi do Ginásio
às 9,17h e a chegada ao ponto de partida às 10,23.
Foi este passeio inauguração deste género de Sport, que tantos amadores tem hoje
na Capital.
Gazeta da Figueira, 15/5/189
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Record universal batido por um português
O grande corredor José Bento Pessoa acaba de bater o record
do mundo, no velódromo Chamartin, de Madrid, fazendo a volta da pista
(500 metros) em trinta e três segundos e um quinto, em menos tempo
que o campeão francês Jacquelin o batera (34 segundos e 3 quintos).
O nome de José Bento Pessoa está colocado, pois, no lugar
de honra da lista internacional dos grandes corredores.
Bento Pessoa montava bicicleta Raleigh.
Viva Bento Pessoa, que elevou em glória a velocipedia do nosso país.
O Campeão, de 9/6/1897
O correspondente na Figueira da Foz do Jornal Tiro Civil enviou
igualmente a notícia, que saiu a 1/6/1897:
Figueira da Foz, 28/5/1897
Mais uma vez José Bento Pessoa mostrou a sua valentia e patenteou
os seus dotes de valente campeão.
Na corrida ontem realizada no velódromo de Madrid, José Bento
ganhou o 1.º prémio, tomando parte na corrida os primeiros corredores
espanhóis e um francês.
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Jacquelin e o seu treinador.
Foi este ciclista francês que José Bento Pessoa
destronou no recorde mundial dos 500 metros
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O 2.º prémio foi ganho pelo francês Dumont, o 3.º pelo Ramos
e o 4.º por Lozano, sendo este considerado até ontem como o 1.º campeão
espanhol de velocidade.
Um bravo ao exímio campeão! Viva José Bento Pessoa!
Creio que estas duas vitórias – nos 100 quilómetros e nos 500
metros – tão opostas, tão dispares, são mais que suficientes para que
o leitor fique com uma ideia do valor e da apurada forma atingida pelo
extraordinário ciclista. Convém não esquecer ainda que o velocipedismo
era por este tempo o desporto mais popular e mais praticado do Mundo.
Após sucessivas invenções a bicicleta tinha como peso médio 12 quilos
e meio, isto quer dizer que as máquinas de corrida variavam entre nove
e dez quilos. José Bento Pessoa destronando o famoso profissional
francês Jacquelin, batendo o seu mínimo por um segundo e dois
quintos, entrara decisivamente na história do ciclismo mundial. Este
acontecimento (infelizmente quase esquecido das tertúlias desportivas
dos nossos dias…) marca a primeira conquista de um recorde mundial
pelo homem português. Coisa que raramente se conseguiria nos anos
futuros, e sem a mínima possibilidade depois de 1925…1
José Bento Pessoa é daqui em diante um dos mais discutidos
ciclistas europeus. A Espanha, que de início fora tão injusta, aclama-o
agora como um filho dilecto. As altas qualidades morais do atleta
figueirense, aliadas ao belo físico e valor desportivo granjearam-lhe
uma enorme popularidade. Choviam os convites, as propostas, para
atrair o atleta aos mais variados centros de convívio. Amante de touros,
José Bento Pessoa não perdia corrida madrilena. Quando na praça
a multidão o descobria, obrigavam-no sempre a erguer-se para
agradecer a estrondosa ovação. As jovens espanholas em breve
o apelidaram de Pepe Benito…

1

 halterófilo António Pereira (do Ateneu comercial de Lisboa) foi o último atleta
O
português a conquistar um recorde mundial. Ergueu 66 quilos num arraché a um braço,
derrotando o campeão francês Souvigny (que não foi além de 63 quilos), no ano
de 1925, num festival luso-francês, organizado, no Coliseu dos Recreios, pelo jornal
O Século.
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Escassos dias após a conquista do recorde mundial dos 500
metros, José Bento participa em novo festival velocipédico. Desta vez
é recebido como uma vedeta que dá handicap aos ciclistas convidados.
Assim na prova internacional dará 30 metros a Ramos, 60 metros
a Parnoza e 75 metros a Curonissy. Desconhecemos os metros que
o figueirense percorreu, talvez 2000, mas sabemos que cortou a meta
em primeiro lugar. Na mesma reunião, houve uma corrida de tandens.
Bento Pessoa formou equipa com o melhor sprinter espanhol Lozano,
e ambos venceram sob uma tempestade de aplausos.
Na Figueira da Foz, quando esta notícia chegou pelo telégrafo,
a fachada do Ginásio foi iluminada e uma fanfarra, composta de músicos
das duas filarmónicas locais, veio para a rua em marcha aux flambeaux
para felicitar a mãe de José Bento.
A 12 de Junho de 1897 a Gazeta da Figueira noticia o seguinte:
José Bento Pessoa acaba de melhorar no último domingo o seu próprio
recorde mundial dos 500 metros. Num festival no velódromo Chamartin,
em Madrid, cobriu a volta à pista em 33 segundos. Recorde do Mundo
batido por um quinto de segundo. 1
Duas semanas depois, nova vitória de José Bento Pessoa em Madrid.
Na Prova Internacional, o ciclista vence os 2000 metros, conquistando
o prémio de 100 pesetas. Com José Bento correram Emílio Marti,
A. Batanero, Cuber e Minué.
A 15 de Julho O Tiro Civil anuncia:
José Bento Pessoa
Chegou inesperadamente a Lisboa este distinto corredor português.
Os seus numerosos amigos não puderam, por este facto, fazer-lhe
a recepção condigna e a que tinha direito, quem, como ele, soube lá
fora, representar a velocipedia portuguesa tão dignamente.

1

 sta espantosa notícia, das maiores do historial desportivo português, vem inserida
E
no jornal figueirense na 3.ª página, 1.ª coluna. Coisas portuguesas!...
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Dois dias depois, a 17, é a vez da Gazeta da Figueira informar:
José Bento Pessoa
Regressou do estrangeiro a Lisboa o nosso conterrâneo José Bento
Pessoa, valoroso ciclista que hoje se pode denominar O Campeão
do Mundo. Deve tomar parte nas corridas que amanhã se realizam
no velódromo D. Carlos, em Algés.
Aqui há outro equívoco a desfazer. José Bento Pessoa jamais
disputou qualquer campeonato mundial. Foi o melhor sprinter do seu
tempo, mas nunca fora sagrado campeão mundial. Teve uma honra
maior: ser recordista do Mundo. Marca que melhorará pela segunda
vez, fixando os 500 metros em 33 segundos. Conseguira menos
um segundo e três quintos do que o extraordinário francês Jacquelin.
Um espanto, este José Bento Pessoa!
Nas breves e frequentes visitas a Portugal, o ciclista figueirense vence
todas as provas em que participa. A partir dos 100 quilómetros de
Ávila, de Abril a Novembro, o grande atleta vai igualmente vencer todas
as corridas em terras de Espanha. Sessenta e oito corridas, sessenta
e oito vitórias.
Palmarés espantoso, talvez único na carreira de qualquer consagrado
no ciclismo mundial.1 Durante este oito meses de invencibilidade –
que eu considero os dias mais afortunados do desporto português –
os espanhóis estabeleceram contratos com ciclistas franceses, italianos,
alemães, suecos e ingleses… para conseguir um vencedor de José Bento
Pessoa. Tudo em vão. O grande atleta figueirense não cedeu a dianteira
fosse a quem fosse. Consta até que uma vez…
1

 stão plenamente confirmadas estas 68 vitórias em 68 corridas nestes oito meses
E
espanhóis. Além do testemunho de jornais da época, o estudioso figueirense, sr. José
de Sousa Cardoso, publicou no livro Ginásio Clube Figueirense (Subsídios para a sua
História – 1895-1944), página 25:
«A estadia de oito meses em Madrid, foi verdadeiramente triunfal. Correu cerca de 70
provas, e em todas elas triunfou. Pretendeu-se um homem para derrotar José Bento,
e vieram franceses, suíços, belgas, italianos, alemães, ingleses… Tudo inútil.»
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Das muitas corridas que o ciclista figueirense participou neste
período espanhol, aconteceu inscrever-se numa prova em estrada, com
treinadores. E isto significa que cada velocipedista levava a estimular-lhe a corrida dois homens sobre um tandem para que estes puxassem
por aquele durante os 60 quilómetros do percurso. Tratava-se de um trajecto
de ida e volta, trinta quilómetros até meio e outro tanto no regresso.
José Bento apareceu à partida sem a equipa de treinadores… Isto
originou o reparo de quem estava presente. – Então você vai correr
sem um tandem, que lhe corte o vento…?! – Ao que o figueirense retorquiu:
– Claro que vou. Espero seguir na peugada do melhor espanhol e depois
dar tudo por tudo.
No local da partida havia um acampamento militar, e algumas
tendas foram utilizadas para os ciclistas se equiparem. Bento Pessoa
alinhou e, após o tiro, partiu para a corrida. Logo teve o cuidado
de se colocar a escassos metros do favorito e usufruir o auxílio dos
homens que puxavam este. Os treinadores, que pedalavam à frente
de cada ciclista deviam conduzir a marcha segundo as possibilidades
físicas do velocipedista auxiliado. E estes, quando desejassem mais
velocidade estimulante, deveriam gritar para a frente: – mas treno!...
– Este mas treno, que em português significa mais velocidade, foi
várias vezes gritado ao longo da primeira metade do percurso.
Sentindo a perseguição implacável de José Bento Pessoa, sempre
colado à sua roda, o tal melhor espanhol berrou algumas vezes
mas treno. Mas como o português não descolasse aquele perdeu
a noção das suas verdadeiras possibilidades e gritou aflito mas treno,
mas treno, mas treno, – até que o seu tandem acabou por se afastar
a grande velocidade. Então José Bento não fez mais que ultrapassar
o espanhol colar-se aos homens do tandem, como se de coisa sua
se tratasse… Mas alguns metros adiante (e aqui já o ciclista figueirense
estava na vanguarda das duas dezenas de corredores e dos respectivos
tandens…), teve um rebate de consciência: – estou a utilizar os serviços
destes dois homens que são pagos afinal pelo meu camarada espanhol…
Isto é desonesto. – E, envergonhado pelo abuso, resolveu recorrer
ao estratagema de pedir ainda mais velocidade aos homens do seu
tandem com se fora o arredado patrão espanhol. E de pés fincados nos
pedais, homem e máquina numa só peça, Bento Pessoa, em plena forma,
berrou e berrou, dando o melhor de si: Mas treno, mas treno, mas treno…
139

AF_06_BPessoa pag_129-172.indd 139

10/21/13 9:57 AM

Loucos pela correria, exaustos, os dois homens da frente perderam
a cabeça e gritaram para trás:
– Mierda! Se usted quiere mas treno que se adelante!...
Então José Bento Pessoa passou pelos dois ocasionais treinadores
como uma flecha. Uma vez controlado no quilómetro-30, veio
de regresso num ritmo vertiginoso em busca da improvisada meta,
que estava localizada no tal acampamento militar. Quando chegou,
o espanto foi geral. O figueirense apeou-se da Raleigh, cumprimentou
a estupefacta assistência, e meteu-se na tenda de campanha que
lhe fora destinada para se equipar. Demorou-se pouco tempo como
de costume, e veio cá para fora dar fé do andamento das coisas. Nessa
altura cortava a meta o tal melhor espanhol…
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António Pereira
O halterófilo do Ateneu Comercial de Lisboa, que foi o último
português a bater um recorde mundial. Ergueu 66 quilos num arraché
a um braço (categoria dos levíssimos), no ano de 1925, num festival
luso-francês, organizado, no Coliseu dos Recreios, pelo jornal
O Século.
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No domingo, 22 de Agosto, José Bento Pessoa está de novo
em Portugal, pois participa num festival no velódromo da Serra do Pilar.
O ciclista figueirense ganhou os seguintes prémios:
2.ª corrida – velocidade em duas séries; 1.ª série – 1.º Prémio;
4.ª corrida – Final das séries – 1.º Prémio de 50$000 réis; 1
6.ª corrida – Tandens – 1.º Prémio de 30$000 réis, formando equipa
com José Diogo de Orey.
Como se verifica, o meu biografado tão depressa anda por terras
de Espanha como alinha em festivais nacionais. Assim, a 18 de Setembro,
a Gazeta da Figueira noticia:
José Bento Pessoa
Este grande corredor nosso patrício, que cada dia tem alcançado
novos triunfos, foi contratado para amanhã, 19 do corrente, realizar
no Velódromo de Vila do Conde um recorde de 5 quilómetros
com trenadores. É este o primeiro recorde de fundo que se realiza
em Portugal.
Rectificando a notícia, trata-se de uma tentativa para estabelecer
o recorde nacional dos 5000 metros.
No mês seguinte, em Outubro, 17 e 24, respectivamente, há notícias
de dois festivais em que o atleta figueirense está presente.
No velódromo da Serra do Pilar, Porto, corridas de bicicletas, nas
quais tomou parte o nosso conterrâneo José Bento Pessoa, que mais
uma vez ficou vencedor, ganhando o 1.º prémio (40$000) na 3.ª corrida
e o 2.º (10$000) na 4.ª corrida…2

1

Gazeta da Figueira, de 20 de Outubro de 1897.

2

Aproximadamente 20 contos em 1974; cem dias de trabalho de um operário, em 1897.
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Oito dias depois, a 24, e no mesmo Velódromo:
Corridas de bicicletas no Velódromo da Serra do Pilar. – Os vencedores:
1.ª prova, 6 voltas, 2000 metros percorridos em 5 minutos e 6 segundos
e 1/5. Chegaram em 1.º lugar, Bento Pessoa, em 2.º, Lopes e em 3.º Martin.
2.ª prova, idem, idem, em 5 minutos, 25 segundos e 4/5. Em 1.º
lugar chegou Bento Pessoa, em 2.º, Lopes. Na penúltima volta, vendo
Martin que não podia vencer, desistiu. Foi verdadeiramente excepcional
o entusiasmo que estas corridas despertaram, vendo-se bem palpitar
de contentamento e expandir-se em frémitos de alegria a alma
patriótica. Os dois vencedores, especialmente Bento Pessoa, foram
aclamadíssimos.
Todos, porém, reconheceram que Martin é um corredor temível
e distinto entre os distintos.
Porque não houve empate, ficou, sem efeito a corrida para final
do match. Ganharam, portanto, o 1.º prémio 50$000, José Bento
Pessoa; 2.º, 30$000, A. Lopes; 3.º, 20$000, Martin.
Corrida «nacional reservada», 12 voltas, 4000 metros. Foi disputadíssima,
tornando-se notável A. Real, que deu mais uma prova de ser um
dos mais distintos corredores portugueses. Foi ele quem venceu
o 1.º prémio, 10$000; o 2.º, 5$000, coube a Pinho Soares; o 3.º,
3$000, a Joaquim Borges da Cunha. O percurso foi feito em 7 minutos,
22 segundos e 2/5.
Corridas «seniores», 9 voltas, 3.000 metros. Também foi disputadíssima.
Venceram: 1.º, prémio, 4$000 réis, Pinho Soares; 2.º, 3$000, J. Oliveira;
3.º, um objecto de arte, Mário Teixeira. O percurso foi feito em 5 minutos
e 22 segundos.
Por último, o distinto veloceman Joaquim Borges da Cunha realizou
o recorde de 10 quilómetros (30 voltas) com entraineurs, que foram
Pessoa, Martin e Lopes em triplette; José Borges, A. Valente, M. Teixeira
e S. Oliveira em tandens. A maneira como o entraineur Martin, o último
da triplette, cortava o vento ao corredor, despertou grande entusiasmo
no público, que o aplaudiu muito.1

1

O Primeiro de Janeiro, de 27/10/1897.
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Comentando os dois torneios acima citados, há algo a assinalar que
apaixonou o meio ciclista nacional. A derrota de José Bento Pessoa
na 4.ª corrida, infligida pela revelação António Lopes. Depois de dezenas
e dezenas dos mais espectaculares triunfos, o invencível figueirense
perde por uma roda a um jovem recém-chegado à pista. Foi um espanto
um alvoroço – e, desta surpresa, resultou uma enchente colossal
no domingo seguinte na Serra do Pilar. Afinal o fenómeno José Bento
Pessoa também perdia corridas como qualquer mortal…
António Lopes é sem dúvida um ciclista cheio de qualidades.
Ele pertence à galeria dos rivais nacionais de José Bento, na segunda
fase da carreira deste, a par de D. Sebastião Herédia e de José Maria
Dionísio que tanta animação deram às pistas portuguesas, de 1897
a 1901. Como Eduardo Minchin, Benedito Ferreirinha, Mário Duarte,
José Diogo de Orey e Manuel Ferreira, foram os primeiros competidores
do figueirense, mais tarde vão despontar novos e aguerridos adversários.
Mas também nas provas futuras, uma vez por outra, José Bento Pessoa
perderá por uma roda, ou por meia roda, a qualquer destes três
competidores… Os ciclistas que conseguem tal privilégio, acrescentarão
mais tarde ao seu palmarés o título de ter tido a honra de vencer
o famoso ciclista José Bento Pessoa.
Estas inesperadas vitórias causavam sempre enchentes colossais
no festival seguinte. Quando da acesa rivalidade com José Maria
Dionísio, em 1901, tanto no festival da Figueira como no do velódromo
Maria Amélia, no Porto, assistiram 25 000 espectadores. Vinte e cinco
mil pessoas e centenas de apostas, algumas atingindo as cinco libras.
Mas ainda sobre as corridas na Serra do Pilar, há um curioso artigo
no Tiro Civil, de 1/11/97:
Causou aqui verdadeiro entusiasmo a vitória alcançada pelo grande
campeão José Bento Pessoa (que muitos julgavam morto) no match
realizado no dia 24 do corrente no velódromo da Serra do Pilar, contra
os distintos corredores Emílio Marti e António Lopes.
No domingo 17, tinha José Bento ganho o 1.º prémio na corrida
internacional mas na nacional foi José Bento batido por António Lopes.
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José Bento Pessoa
O ciclista da Figueira da Foz,
em Espanha, no ano áureo de 1897
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Foi um verdadeiro acontecimento na velocipedia e algumas pessoas
julgaram por isso ter terminado a brilhante carreira de José Bento,
atribuindo essa vitória a superioridade de António Lopes.
O motivo porém era outro e para nos tornarmos insuspeitos, damos
a palavra ao colega do Porto A Nova Lucta, referindo-se à corrida de 17:
-----------------------------------------------------------------------E contudo Pessoa, a nossa única glória velocipédica, não nos pareceu
no domingo último o mesmo corredor gentil e desenvolto que tantas
vezes admiramos – o Pepe Benito – por quem as espanholas chamavam
nas praças de Madrid em arrombos de entusiasmo. Longe disso.
Trazia antes o parecer transtornado e umas olheiras tão fundas, tão
fundas, que a gente adivinhava que uma indisposição súbita torturava
o belo moço, originando-lhe péssimas disposições para a lide.
Na última volta, foi, até com espanto que se notou o pouquíssimo
vigor empregado por José Bento na arrancada e na ponta final de que só
ele possui o segredo e que tão vigorosa costumava ser.
Apesar de tudo, porém, o afamado corredor manteve em toda a linha
a honra da sua pátria; e Marti, um leal rapaz de fisionomia simpática
e ao mesmo tempo um distintíssimo corredor – não pode desta vez ainda
tirar a desforra que lhe tem infligido José Bento e os naturais do seu país.
Seguiu-se a corrida nacional onde devia tomar parte o corredor
António Lopes, e alguns amigos de José Bento, vendo o seuestado
de saúde, aconselharam-lhe que não tomasse parte na corrida, devendo
esta ser adiada ao que José Bento se opôs, por se dizer que nesse
dia seria ele batido por Lopes, e que alguém tomaria por medo da sua
parte o não correr.
Com grandíssimo esforço, animou-se então e oiçamos novamente
o nosso colega portuense:
-----------------------------------------------------------------------Os corredores aparecem na pista, José Bento coberto com
uma capa, cada vez mais pálido, sem o sorriso habitual.
Eles aí vão, Pessoa em terceiro lugar, a máquina aos torcicolos,
coisa deveras estranha num homem que teve já a firmeza necessária
para não cair de uma bicicleta sem manipulador, partido numa ocasião
em que desenvolvia o máximo da velocidade num recorde.
E eis aqui o motivo porque o grande corredor José Bento Pessoa
foi batido no Porto.
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A desforra, porém, não se faz esperar, foi no domingo 24, José
Bento, que se achava de saúde perfeita, bateu sem nenhum esforço
o seu vencedor do domingo antecedente, sustentando com verdadeiro
denodo e bizarria os seus incontestáveis créditos de primeiro corredor
da Península.
Não foi pois ainda, como muita gente julgou que José Bento cedeu
o seu lugar, pois como muito bem disse o colega a quem nos temos
referido – as indisposições ou os descuidos nem sempre pesamsobre um
homem.
José Bento há-de sustentar ainda por muito tempo a sua glória
e quando cair há-de deixar vinculado a carreira velicipédica o seu nome
glorioso cujas vitórias ninguém ainda excedeu no nosso país.
Honra, pois, a José Bento Pessoa!
Durante a recolha de material para a concretização desta biografia,
disse-me alguém – que nutre pela memória do grande ciclista uma
veneração sem limites – ter visto e lido num jornal de Lisboa um
artigo crítico sobre José Bento Pessoa. O articulista, todo voltado para
a defesa do desporto amador, acusava o atleta figueirense de se deixar
vencer de quando em quando por adversários medíocres para que
o próximo festival abarrotasse de público…
Não consegui obter o almejado artigo que criticava a falta de ética
desportiva de José Bento Pessoa. Seria um documento valiosíssimo
a juntar a este trabalho que acima de tudo deseja ser esclarecedor
e honesto.
Aos 23 anos de idade, com a responsabilidade de sustentar
a família e ligado ao comércio e ao desporto do ciclismo, que atire
a primeira pedra a José Bento quem estiver envolvido na mesma
teia de dificuldades e interesses. Sim, todos os pruridos do binómio
amadorismo-profissionalismo atingem em relação ao ciclista figueirense
foros de ridículo.
Rapaz de viver modesto, envolvido por aduladores e por gente
Rapaz de viver modesto, envolvido por aduladores e por gente rica
com capitais empatados na prodigiosa invenção do velocípede, José
Bento integrou-se na atmosfera de interesses gerais e procurou viver
a sua grande oportunidade. E lá por fora não acontecia o mesmo com
os famosos Ases do pedal? Todos os ídolos europeus e americanos são
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convidados pelas mais reputadas marcas de bicicletas para figurarem
nos quadros directivos desta ou daquela empresa. Estas notícias são
frequentes nas revistas e jornais da época. Umas linhas ao acaso,
inseridas no Velo-Sport, de 17/12/1896:
Jacquelin, o grande campeão de França, actualmente ao serviço
militar do seu país, conta, logo que termine, ficar director gerente
de uma grande fábrica de bicicletas.
E, na mesma revista, estas publicadas em Fevereiro de 1897:
Diakoff célebre campeão russo debutou há dias como profissional
no velódromo Michael de São Petersburgo. Diakoff dirige uma importante
fábrica de montagem de bicicletas nos arredores de Moscovo.
Num pequeno meio como o nosso, quase tudo feito sob o reflexo
do lá de fora, José Bento teve muito cedo na bicicleta o caminho
da realização pessoal e arrimo económico. Havia outra alternativa?
Da modesta loja de Manuel Beirão, em Lisboa, que reclamava a máquina
Brennabor, ao contrato assinado com a casa M.A. Esteves (Sucessores)
que, durante cinco anos lhe pagou 40$000 réis mensais para montar
a bicicleta Raleigh, aos vários festivais peninsulares, – a que tábuas
de salvação se agarrou José Bento Pessoa!
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Os organizadores dos torneios velocipédicos nacionais bem
sabiam que, na impossibilidade de contratar grandes ciclistaseuropeus
para competir com o invencível José Bento, pois nem verdadeiros
velódromos havia então em Portugal 11, só restava fomentar rivalidades
caseiras para atrair público às improvisadas corridas. E assim a carreira
fabulosa do atleta figueirense aparece de quando em quando manchada
por derrotas de uma roda, meia roda…

1

 a própria terra de José Bento Pessoa nem sempre foi possível montar a improvisada
N
pista para as corridas velocipédicas. Na acta do Ginásio Clube Figueirense, na gerência
de 1896/97, lê-se:
Secção velocipédica
A respeito desta secção há a notar os triunfos sucessivamente obtidos pelo nosso
guia-velocipédico José Bento Pessoa, em diferentes corridas em que tem tomado
parte, ganhando por isso o justo titulo de primeiro campeão português, triunfos que
também se reflectem no nosso Ginásio, de que o notável ciclista foi um dos fundadores.
Bem contra a nossa vontade não se realizaram, durante a nossa gerência, umas
corridas de velocidade, devido ao mau estado das ruas do Príncipe e Fernandes
Tomás, únicas, a nosso ver, onde tal diversão poderá ter lugar.
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No Tiro Civil, de 15 de Novembro:
No domingo, 11 do corrente, às 4 da tarde, realizou-se
um concorridíssimo festival velocipédico no velódromo da Serra
do Pilar, no Porto, em que tomaram parte o campeão espanhol Emílio
Marti, José Bento Pessoa e António Lopes. Resultados principais:
2000 metros (seis voltas): 1.º José Bento Pessoa, 2.º António
Lopes, 3.º Marti.
4000 metros (doze voltas): 1.º José Bento Pessoa, 2.º António
Lopes, 3.º Emílio Marti.
A multidão ovacionou delirantemente o campeão José Bento
Pessoa, cujos prémios somaram 100$000 réis.1
Ainda no mesmo exemplar de jornal, pode ler-se:
José Bento Pessoa
Tem estado na Figueira em visita a sua família o distinto campeão
velocipédico José Bento Pessoa. A sua chegada foi inesperada;
não podendo por isso ter lugar a recepção que a Direcção do Ginásio
Clube lhe queria oferecer no domingo, 7; um grupo de sócios
do Ginásio ofereceu-lhe um esplêndido banquete no Hotel Reis correndo
animadíssimo. Assistiu também a esta festa o distinto ciclista Francisco
Martinho que de passagem se achava na Figueira.
Fizeram-se entusiásticos brindes a José Bento Pessoa, Martinho,
José Diogo de Orey, Eduardo Minchin, Ginásio Clube, e todos os clubes
ciclistas do país, etc.
A mesa achava-se lindamente ornada com plantas e flores e, na sala,
o retrato de José Bento, um cartão com flores e fitas azuis e brancas
que, uma vez assinado por todos os presentes, levou José Bento para
Lisboa como recordação de tão esplêndida festa.
José Bento partiu nesse mesmo dia para Lisboa no comboio
da meia-noite.

1

 proximadamente 40 contos em 1974; ou seis meses e meio de féria de um bom
A
operário em 1897.
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E, como seria fastidioso prolongar mais considerações e «recortes»
relacionados com o ano de 1897, fico-me por aqui.
*
Agora ao escrever as primeiras linhas referentes ao ano seguinte,
ano da confirmação do alto valor do ciclista figueirense, a minha
caneta anseia pela comodidade de transcrever estas linhas da Gazeta
da Figueira, de 1/1/1898, que por sua vez é outra transcrição, esta agora
da revista parisiense L’Auto Cycle Ilustré:
José Bento Pessoa, campeão de Portugal e dos outros países
é nosso hóspede há alguns dias e sê-lo-á sem dúvida por muito tempo.
(...) Deve dizer-se que esta fama é bem merecida. José Pessoa não tem
defeitos. Quer como amador em 1894, quer como profissional desde
1896, nunca foi batido. (…) No começo da próxima estação teremos sem
dúvida ocasião de aplaudir José Pessoa, etc.Ou ainda esta da Gazeta
de 26 de Janeiro:
José Bento Pessoa
Chegou já a Paris, onde era esperado pelos principias ciclistas
daquela cidade e pela redacção do Velo, este distinto campeão português,
sendo contratado pela importante casa francesa Phoebus para corredor
de velocidade. Esta casa tem como corredor de resistência o afamado
Stephane, etc.
Em linguagem cinematográfica direi que esta biografia vai atingir
o clímax, isto é, o ponto mais alto e mais emocionante de tudo quanto
escrevi. Mas é precisamente aqui que a biografia de José Bento
Pessoa carece de documentos, de testemunhos, para que eu possa dar
ao leitor uma visão equilibrada do momento máximo da sua carreira.
Falta quase tudo… Culpo o próprio ciclista pelas mãos vazias
que entregou aos vindouros, uma vez que morreu aos oitenta anos,
em 1954. Culpo a Imprensa portuguesa da época que muito pouco
registou desta insólita carreira desportiva. Culpo…culpo…
Oh, como seria bom ter muitos documentos e testemunhos!...
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Mas de pesquisa em pesquisa, alegria após desilusão, o meu puzzle
acabou por ficar parcialmente armado: E não tenho a menor dúvida
ao afirmar que José Bento Pessoa foi o melhor sprinter do ciclismo
mundial de Abril de 1897 a Maio de 1898. Mas convém ainda não
esquecer que o velocipedismo era então o desporto mais popular
e mais praticado.
Ao escrever estas linhas, setenta e cinco anos depois, não posso
evitar um terno e comovido sorriso…
Foi José Diogo de Orey que lastimou a ausência de um sportman
português para ajudar economicamente José Bento a ir para Londres
ou Paris competir com os melhores velocipedistas europeus e mundiais,
não é verdade? Agora o ciclista figueirense já se encontra em Paris…
Pergunto: como foi possível esta viagem e este contrato? E que espécie
de contrato foi este com a importante casa francesa Phoebus?
José Bento Pessoa assinara um ano antes um contrato com a casa
M. A. Esteves (Sucessores), de Lisboa, só para correr em bicicletas
Raleigh durante cinco anos. Cobra 40$000 réis mensais. A Phoebus
não só representa igualmente a Raleigh e marcas de outros acessórios
– pneus, sapatos, equipamentos – como ainda organiza festivais
e cadeias de apostas. Reforçada com o afamado português José Bento
Pessoa e o não menos famoso inglês Stephane espera ter uma época
cheia de prosperidades.
O cônsul da União Velocipédica Francesa, em Lisboa, era por essa
altura o sr. Augusto dos Santos Silva. Nada sei da interferência deste
homem na ida de José Bento para Paris. Já o mesmo não me atrevo
a afirmar da grande influência de Charles Henry Bleck.
Este rapaz, filho de ingleses riquíssimos, nasceu em Lisboa, mas
ao atingir a maioridade naturalizou-se português. O jovem Bleck estivera
quatro meses em Londres nos fins do ano de 1896. Visitara igualmente
Paris. Vivendo apaixonado pelo velocipedismo, travara nessas capitais
relações com os principais corredores e dirigentes, ao mesmo tempo
que enviava crónicas para a revista A Bicicleta, de Lisboa.
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Na sua ausência o valor de José Bento Pessoa subira muito; pouco
depois da sua chegada o figueirense sagra-se campeão de Espanha
de fundo e recordista mundial de velocidade: é a primeira figura
do desporto português. Um homem da estirpe de Charles Henry Bleck1
tem sem dúvida uma enorme capacidade de admiração.

1

 ilho de ingleses, Charles Henry Bleck nasceu em Lisboa, em 21 de Outubro de 1877
F
e pouco tempo depois de atingir a maioridade naturalizou-se português. Desde muito
novo se dedicou aos desportos, cultivando várias das suas modalidades, como ciclismo,
remo, esgrima e caça. De família muito rica, estudou em Londres e em Paris, onde
se relacionou com os melhores desportistas do seu tempo. Também se apaixonou
pelo automobilismo e pela aeronáutica, tendo efectuado várias ascensões em balão.
A prática do Yachting não lhe foi estranha, ganhado diversas regatas em Argenteuil,
Meulan e Cercle de la Voile de Paris. Adquiriu na capital francesa um hidroplano
Ricochet que atingia 50 quilómetros à hora, velocidade assombrosa naquele tempo,
e trouxe-o para Lisboa. Atleta ecléctico por excelência triunfou nas mais variadas
e arrojadas modalidades. Em 11 de Maio de 1911 foi escolhido, por aclamação, para
comodoro do Clube Naval de Lisboa e, em 23 de Abril de 1914, para contra-comodoro
da Associação Naval de Lisboa. Foi director da Sociedade Portuguesa de Automóveis,
na qual deu grande impulso ao automobilismo em Portugal. No ano de 1910, estabeleceu
um recorde de velocidade Paris-Lisboa, com um automóvel Rolls-Royce.
De enorme actividade, estava ligado a várias empresas e sociedades comercias
e industriais importantes. Fundou em Portugal a Companhia Shell. Fez parte do Comité
Olímpico Português e, em 1912, custeou, do seu bolso, a participação de Portugal nos
Jogos Olímpicos. Morreu em Sintra, em 4 de Agosto de 1934.
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A 9 de Maio de 1897 dá uma prova de sobeja amizade pelo ciclista
da Figueira da Foz: oferece-lhe um precioso álbum, carinhosamente
coleccionado e anotado por suas próprias mãos. Trata-se de uma
relíquia do velocipedismo no final do século, com ricas e variadas
fotografias recortadas de revistas europeias da especialidade: Ao seu
particular amigo José Bento Pessoa oferece como prova de estima
e recordação. Charles Henry Bleck. O inglês tinha à data da oferta vinte
anos incompletos, e só muita amizade e interesse por chamar a si José
Bento o faria desfazer-se de tal documento.
O álbum tem igualmente escrito em italiano e com uma letra que
não é a de Bleck, esta dedicatória que, traduzida, é: Pessina Mercedes1.
Viagem de tanto amor para o meu muito querido José Bento, com um
palpite e um abraço penso corresponder à tua amizade.
De qualquer maneira, por influência ou auxílio deste ou daquele,
o ciclista figueirense desembarcou em Paris para cumprir um importante
contrato que desconheço na íntegra. É recebido numa gare parisiense
como um grande senhor do velocipedismo. Campeão de Portugal
e de outros países… Só em 6 de Abril encontro na salvadora Gazeta
da Figueira uma notícia sobre a sua actuação em França:
José Bento
Segundo telegrama recebido de Paris, o nosso conterrâneo José
Bento Pessoa foi vencedor nas corridas de velocípedes naquela cidade,
onde pela primeira vez correu, em competência com os mais valentes
ciclistas franceses, alemães e ingleses.
Estas corridas foram realizadas no Parc des Princes. Daqui em diante,
com documentos à vista, encontro mais uma vez o nosso homem na cidade
suíça de Genebra, em 10 de Abril desse ano de 98, a competir com
o famoso Champion. Resta-me, portanto, recorrer a vários testemunhos,
e entre todos o do jornalista figueirense sr. Fausto de Almeida, amigo
e confidente de José Bento nos anos de velhice do grande ciclista.
1

 essina Mercedes é uma marca de bicicletas. Haverá nisto «namoro» para que José
P
Bento rompa com a Raleigh e passe a correr na Pessina Mercedes?.
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Mantendo a forma excepcional, José Bento Pessoa continua a série
de vitórias ininterruptas nestes primeiros meses da sua estadia
em Paris. A sua classe não oferece contestação. Os senhores da Phoebus
regozijam pelo vantajoso contrato assinado com o velocipedista português.
Entre a roda de jornalistas, que o assediam a toda a hora, há um jovem
francês, do Miroir des Sport, que rapidamente se destaca na amizade.
José Bento Pessoa evocou-o vezes sem conto, cheio de ternura,
esse raro e inesquecível amigo. E, quando recordava, não raras vezes
os seus olhos lhe ficavam marejados de lágrimas. O nome desse
jornalista perdeu-se. Após a morte do grande ciclista, ainda foi retido
na memória do sr. Fausto de Almeida por algum tempo; mas hoje o meu
estimado colaborador não o recorda. Em último recurso, resolvi baptizar
esse prestimoso amigo de José Bento Pessoa. O nome escolhido
foi Roger. Bem diferente, certamente, do autêntico, mas este baptismo
não invalida a minha homenagem a este anónimo homem dos jornais.
O grande ciclista, quando o evocava, tratava-o por rapaz amigo,
o rapaz jornalista… Pois foi este rapaz do Miroir des Sport a que
Bento Pessoa ficou a dever os maiores favores da sua vida. Roger
transformou-se em secretário particular. As colunas do prestigioso
jornal desportivo francês ficaram desde logo à disposição do atleta
da Figueira. Houve mesmo uma grande e sensacional entrevista em que
José Bento revelou à Europa velocipédica o segredo da sua emballage…
Por esta ocasião explodiam polémicas nos jornais e revistas
francesas glosando o tema do recorde mundial dos 500 metros batido
no ano anterior por José Bento, no velódromo de Chamartin, em Madrid.
A indústria da relojoaria suíça contestava a autenticidade da proeza,
uma vez que o tempo fora registado por cronómetros Rosskopf, cuja
fábrica funcionava em Espanha1. Foi Roger que moveu o comodismo
do ciclista figueirense, forçando-o a aceitar o repto de Champion.

1

O leitor recorda-se da introdução da biografia, não é verdade?
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Charles Henry Bleck
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No dia 10 de Abril travou-se o famoso duelo na capital suíça, cujo
desfecho foi sensacional. A imprensa portuguesa deu dias depois
a notícia do acontecimento. Assim o Tiro Civil, de 15 de Abril, diz:
Mais uma vez este intrépido campeão honrou no estrangeiro
o ciclismo português. José Bento foi há tempos desafiado pelo campeão
suíço Champion, a correr em pista. Aceitou o desafio, o qual teve lugar
no domingo, 10, em Genebra, e a sua vitória foi completa batendo
Champion nos recordes do mundo, de 500 e 1000 metros, com a maior
facilidade.
Os jornais franceses são unânimes em proclamar José Bento
como um dos maiores corredores de velocidade que a velocipedia tem
produzido, assegurando-lhe, por isso, um brilhante futuro na carreira
a que se dedica. A aposta constava de 1000 francos, que ao câmbio
equivale a 270$000 réis.
José Bento partiu para Turim onde vai tomar parte nas corridas
de 17 e 18 do corrente, e, onde consta, estão inscritos os melhores
corredores franceses e italianos.
Ao constar na Figueira, terra natal de José Bento, a notícia da sua grande
vitória, o entusiasmo foi enorme.
O Ginásio Clube iluminou a sua fachada e inúmeras girândolas
de foguetes subiram ao ar.
Não havia favoritismo quando a imprensa francesa proclamava
que José Bento Pessoa era um dos maiores corredores de velocidade
que a velocipedia tem produzido.
Na semana seguinte, o atleta figueirense embarca no comboio
para Turim, pois tem um contrato para correr a 18 e 19 de Abril contra
os melhores pistards italianos e franceses.
Mas José Bento Pessoa adoece…
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Nas corridas realizadas em Turim nos dias 18 e 19 do corrente não
pode José Bento tomar parte nelas por se achar bastante incomodado
e terem-lhe os médicos prescrito um mês de descanso a fim de não
se agravarem os seus padecimentos.
José Bento já se encontra melhor e brevemente começará o treino
para novas corridas1.
A tal doença já não deve ser novidade para o leitor, não é verdade?
José Bento sofre de saudade e nostalgia da família, dos amigos, da sua
querida Figueira da Foz…
Mas o grande ciclista antes de um mês já está restabelecido.
E no dia 8 de Maio, na cidade de Berlim, vai vencer com a maior
facilidade umas das mais importantes competições do ciclismo mundial:
O Grande Prémio Zimmermann.
À última hora acabamos de saber que José Bento Pessoa alcançou
em Berlim mais uma vitória no dia 8 do corrente, em que este valente
campeão bateu num match os corredores alemães Parmac, Lambrechts,
Arend e Lehr 2.
É simplesmente espantoso que um jornal como o Tiro Civil noticie
esta vitória de repercussão mundial em termos e espaço tão comesinhos.
O Grande Prémio Zimmermann 3, que a cidade de Berlim organizava,
era o certame velocipédico mais importante da Europa, no qual
se disputavam uma cobiçada medalha de ouro e a avultada quantia
de 8000 marcos 4.

1

G
 azeta da Figueira, de 26 de Abril de 1898.

2

T
 iro Civil, de 15 de Maio de 1898.

3

 rtur Augusto Zimmermann, nasceu em Camden (E.U.da América) no dia 11 de Junho
A
de 1869. Com poucos anos foi residir para Manasquan (igualmente na América), onde
esteve a educar.

4

 000 marcos valiam, em 1898, 1 600$000 réis. Em 1974, aproximadamente 600
8
contos.
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Tornou-se graças ao seu prestígio numa glória imorredoira para
o vencedor. Não só por ter sido baptizado com o nome do maior
sprinter mundial dos anos iniciais das competições velocipédicas, mas
pela escolhida qualidade dos participantes. Nesta Primavera de 1898,
os organizadores resolveram que o famoso Gran Prix se transformasse
num sensacional duelo entre os quatro mais qualificados corredores
alemães – Arend, Parmac, Lambrechts e Lehr – e a maior revelação
da Europa e do mundo velocipédico: José Bento
Pessoa. Só o português fora convidado para alinhar com a fina-flor
do ciclismo germânico. Nem o negro americano Taylor, nem o francês
_________
3
Em 1888 e 1889 era Zimmermann o primeiro saltador em Manasquan, chegando
mesmo a ganhar o título de campeão num concurso de saltos tanto em altura como
comprimento.
Em Outubro de 1889 entrou na sua primeira corrida de velocípedes, uma corrida
de juniores promovida pelo Queens Country C. C. onde ganhou o primeiro prémio.
Montava um biciclo «Star» de alavancas com borracha maciça, no qual correu até 1891.
Até ao fim de 1890 ganhou 45 primeiros, 18 segundos, 3 terceiros e um quarto prémio,
nas 70 corridas em que entrou, tendo perdido só três.
Em 1891 trocou o biciclo «Strar» por uma bicicleta Raleigh com pneumáticos Dunlop;
ganhando no dia 8 de Setembro o Campeonato Nacional da América da 1/2 milha,
cobrindo o último quarto de milha em 291/2 segundos (recorde do mundo).
Os seus sucessos neste ano 52 primeiros, 10 segundos e 2 terceiros prémios e vários
recordes do mundo.
Em 1892 fez uma visita à Europa correndo em quase todas as cidades importantes
e batendo os campeões dos diversos países. A sua primeira aparição foi em Brighton
(Inglaterra) no dia 18 de Abril, onde, não estando ainda bem em forma, foi batido numa
corrida de 2 milhas pelo inglês A. H. Harris. Porém, Zimmermann depressa tomou
a sua desforra ganhando os Campeonatos Nacionais de Inglaterra de 1 e 5 milhas,
no dia 25 de Junho em Leeds e o das 50 milhas, a 7 de Julho em Londres, não
tendo ganho o das 25 milhas, por ter caído. Seguiu depois para França, Alemanha e
Itália onde bateu os célebres pedais Henri e Maurice Losta, Louvet, Dubois, August
Lehr, Pontecche, Cantu Buni e muitos outros, ganhando com a sua «tournée» perto
de 9:000$000 réis.
Tomou parte em 100 corridas, 34 «handicaps» e 66 corridas em linha, ganhando 75
primeiros prémios, 10 segundos e 5 terceiros e estabelecendo recordes do mundo
em países diferentes. Tem sido universal e indiscutivelmente considerado como
o Campeão do Mundo dos anos de 1890, 1891, 1892 e 1894 ano em que se retirou
da pista, e há muitos que ainda julgam que o Zimmermann voltar a correr, alcançará,
devido à sua excepcional categoria, os trunfos que lhe granjearam o célebre título
do «voador americano». – C. B.
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Jacquelin, nem o inglês Jimmy Michael – tiveram a honra de
participar na sensacional competição.
Em 1898 só havia um nome de sprinter que não oferecia dúvidas:
José Bento Pessoa.

O norte-americano Artur Augusto Zimmermann, campeão mundial
de velocidade nos anos de 1890, 1891, 1892 e 1894. O seu nome foi
dado ao Grande Prémio Zimmermann, realizado na cidade de Berlim.
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Por esta ocasião a Alemanha orgulhava-se de possuir um génio
do ciclismo. O compatriota Arend. Sprinter extraordinário que no ano
anterior conquistara o título de campeão mundial de velocidade. Toda
a nação rejubilou com a posse do cobiçado ceptro. E como ponto alto
da sua consagração um célebre compositor alemão dedicou-lhe uma
marcha triunfal, a Wilhem Arend March.
Convém esclarecer o leitor que em Portugal, isto é, na Figueira
da Foz, a glória de José Bento não deixou de ser devidamente
consagrada, pois um obscuro músico dedicou-lhe, em 1901, uma valsa1.
O ciclista lusitano, com a sua forma apurada e a tal emballage
impiedosa, venceu nessa tarde como e quando quis… Arend, Parmac,
Lambrechts e Lehr… A grande cidade, o público berlinense, vergou-se
ao seu grande valor e autoridade, ovacionando-o em delírio e levando-o
em triunfo.
Chega a parecer fantástico, lendário, como este homem, nado e criado
numa pequena cidadezinha portuguesa, de que nunca se desenraízou,
simples filiado num modesto clube de província, de recente fundação,
o Ginásio Clube Figueirense, que o não podia subsidiar e sem qualquer
espécie de ajuda ou auxílio oficial, só, desprotegido, desamparado, daqui
partia com a sua Raleigh, a única bicicleta que possuía, para bater, nos
grandes centros ciclistas da Europa da sua época, quantos adversários
lhe aparecessem, numa série infindável e impressionante de vitórias que
o fizeram considerar invencível 2.
O Grande Prémio Zimmermann ficará na carreira de José Bento
Pessoa como o seu ponto mais alto. Daqui em diante a sua estrela
irá declinar, dia após dia, e o coração do expatriado irá mergulhar sem
remédio na amargura e na saudade.
1

 iclismo – É o titulo de uma valsa para piano de que é autor o sr. Ribeiro Couto, hábil
C
professor de música, dedicada ao notável ciclista José Bento Pessoa. A nova produção
do sr. Couto encontra-se à venda nos estabelecimentos dos srs. Manuel José dos
Santos, Praça Nova; Paz & Filho, Cais; Costa & C.ª, Largo do Carvão; e João Pinto
Duarte, Praça do Comércio, e o seu custo é de 300 réis.

2

Palavras do jornalista figueirense sr. Fausto de Almeida, companheiro e amigo

dos últimos anos do grande desportista.
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Regressa a Paris na semana seguinte, onde continua preso
à grilheta do contrato com a Phoebus. Regressou cheio de prestígio:
o seu nome é pronunciado por toda a aficion velocipédica como
o de um atleta extraordinário. Talvez nunca tenha havido um sprinter
da sua estirpe. Roger, o querido rapaz amigo, enche as páginas
prestigiosas da revista Miroir des Sport de mais esta extraordinária
façanha do grande ciclista português. E caso curioso: alguns anos mais
tarde, quando o grande critico francês da modalidade Robert Coquelle
evocou na mesma revista parisiense, Os 50 anos do Ciclismo em França,
não pode omitir o nome de José Bento Pessoa, principalmente por ter
disputado uma prova que se tornou célebre na Europa, pela categoria
dos ciclistas que nela tomaram parte – o Grande Prémio Zimmermann.
Pelo telégrafo chegava a Portugal a notícia da última vitória
do ciclista figueirense. No dia seguinte os jornais publicam o telegrama
no fim de uma página interior. Nas folhas informativas da época não
há reportagem detalhada destas proezas de repercussão mundial. Dez,
vinte linhas.
Depois das vitórias de Genebra e Berlim, e decorridas algumas
semanas… é que as proezas parecem estremecer os jornais e revistas
da especialidade, pois surgem os mais entusiásticos artigos, assinados
por dirigentes velocipédicos. O Tiro Civil, de 15 de Junho, lança
a ideia de uma homenagem nacional. Alvitra-se organizar uma estafeta,
constituída pelos maiores valores do ciclismo nacional para que se dirija
à fronteira a fim de fazer a entrega de um objecto artístico a José Bento1.

1

 sta homenagem não se realizou. O total da subscrição rendeu 21$000 réis. Vieram
E
18$500 da Figueira da Foz e 2$500 dos leitores do Tiro Civil.
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E há uma passagem de um dos artigos mais exaltados que carece
de transcrição:
A Pátria de José Bento Pessoa seria completamente desconhecida,
entre os restantes países onde o sport velocipédico está tão adiantado,
se não fosse o valoroso campeão que tantas vitórias tem obtido
no estrangeiro.
Na Figueira da Foz, terra natal do desportista, quando estas notícias
eram conhecidas, o povo vinha para a rua e os músicos das duas bandas
traziam os seus instrumentos e formavam uma marcha aux flambeaux
que percorria as ruas da cidade. Estralejavam foguetes e iluminava-se a fachada da sede do Ginásio. O ponto mais alto da manifestação
e regozijo popular era sempre diante da residência da Mãe do grande
ciclista.
Nesse Maio de 1898 a Assembleia Geral do Ginásio Clube Figueirense
proclamou, por unanimidade, José Bento Pessoa sócio honorário.
Por esta altura e ao calor da retumbância destas vitórias
internacionais, a Imprensa ligada ao meio velocipédico repete e abusa
da frase A Pátria de José Bento Pessoa. Fala-se igualmente em fundar
a União Velocipédica Portuguesa, servindo de modelo a congénere
francesa. Esta ideia só se concretizará ano e meio depois…
*
Já ficou provado por várias transcrições de jornais da época que
José Bento interrompeu com muita frequência os oito meses espanhóis,
fazendo viagens a Lisboa e à Figueira da Foz, tomando parte em corridas
caseiras, não é verdade? Muito bem. Agora cabe a vez de desfazer
a outra lenda, a dos dois anos consecutivos em França…
O ciclista chegou a Paris no início do ano de 1898, contratado
pela casa francesa Phoebus. Entrou em várias competições no Parc
des Princes, foi a Genebra, desta cidade embarcou para Turim, onde
adoeceu. No dia 8 de Maio participa no Grande Prémio Zimmermann,
em Berlim. Volta a Paris, entretanto. E entre 10 a 15 de Julho desse
mesmo ano, desembarca em Lisboa. Mas dou a palavra à Gazeta
da Figueira do dia 16 desse mês, que traz na 1.ª página, 5.ª coluna:
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José Bento Pessoa
Chegou a Lisboa, vindo de Paris, o distinto ciclista, campeão
português, José Bento Pessoa, que alcançou vitórias em Paris, Suiça
e Berlim, batendo o grande campeão do mundo1.
José Bento Pessoa vem doente, tencionando vir restabelecer-se
nesta cidade, sua terra natal e onde conta muitos amigos.
Não volta mais a Paris para competir, e um mês e meio depois,
completamente restabelecido, a 27 de Agosto, vence em Viana do Castelo
as duas corridas em que tomou parte, cobrando, 20$000 réis na prova
de 5000 metros.
Continuando a folhear a colecção da Gazeta da Figueira, leio
no exemplar de 15 de Outubro de 1898:
José Bento Pessoa
Mais um triunfo acaba de alcançar o nosso estimado conterrâneo
José Bento nas corridas que ultimamente se realizaram em Madrid,
conseguindo ganhar o primeiro prémio na corrida internacional na qual
se bateu com os principais ciclistas espanhóis e franceses.
O cronistas do El Liberal, falando dessas corridas, chama a José
Bento o Guerrita2 do ciclismo.
Um abraço ao nosso simpático conterrâneo.

1

O
 Alemão Arend.

2

Rafael Guerra (Guerrita) que com Larartijo e Frascuelo se completa os três maiores
toureiros do século dezanove.
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Torna-se, portanto, desnecessário insistir sobre este ponto,
não é verdade? Fica assente que os tais dois anos de Paris… tiveram
a duração real de seis meses e meio.
Mas o tempo que medeia entre o 8 de Maio, do Grande Prémio
Zimmermann, e o desembarque do atleta na estação ferroviária de
Lisboa, pouco menos que dois meses, foi algo de extraordinário na vida
do homem José Bento Pessoa…
O leitor lembra-se das crises fisiológicas e psíquicas que,
periodicamente, atormentavam o desportista? Recorda-se de eu lhe ter
falado nos sonhos lúbricos que assaltavam o jovem nas longas
abstenções sexuais para melhor rendimento do desportista,
e a que o simpático Dr. Nogueira deu remédio, recorrendo a uma cura
rudimentar? Por ventura ainda não se esqueceu do martírio do homem
apartado das suas raízes: família, amigos, clima e paisagem natal?
Pois nestes dois meses incompletos José Bento Pessoa vai trilhar
o mais penoso calvário da sua vida. Já na viagem à Itália, para cumprir
o contrato de correr em Turim a 18 e 19 de Abril, adoecera, e não saiu
do hotel. Restabelecido em poucas semanas, competiu em Berlim
e volta para Paris. Mas esta segunda quinzena de Maio tira-lhe todas
as ilusões de voltar a ser o mesmo atleta. As noites transformaram-se
num martírio: volta-se no leito sem posição que o acomode. Por vezes
coça as coxas, as virilhas, e consegue repousar uma ou duas horas.
Mas na noite seguinte a insatisfação, a incomodidade, força-o a manter-se desperto, sôfrego, deixando por vezes a pele vermelha e exangue
de tão friccionadas pelas unhas insatisfeitas. Dias depois está
em mísero estado, padece de pequenas escoriações, de feridas,
em zonas vitais do corpo. Por fim só há uma solução: passar as noites
recostado num maple. Mas a terrível incomodidade, essa estuporada
comichão, volta, volta com redobrada fúria.
Esforça-se por estar presente nos treinos da equipa da Phoebus,
mas pouco pode fazer. De início, o seu prestígio dá-lhe regalias, mil
cuidados e atenções dos empresários. Dispensam-no de treinar,
acarinham-no, dão-lhe esperanças de um breve restabelecimento.
Entretanto José Bento consulta vários médicos mastigam soluções
para o seu mal… E repetem-se as tais noites, mais noites a coçar-se, a
não dormir, passeando no quarto, sozinho, desesperado, sem encontrar
solução para aquele inferno.
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Procura então aquele a quem tudo deve em terras da França.
O rapaz jornalista, o seu grande querido amigo, e fala-lhe francamente,
mostra-lhe as feridas, pede-lhe socorro. É célebre, e uma glória
do desporto mundial, mas é também o homem mais infeliz.
Roger (como seria o verdadeiro nome deste homem, oh gentes
da Figueira!...) fica petrificado e compreende a gravidade do estado
do seu amigo. E nessa mesma tarde vem buscá-lo ao hotel e leva-o
a um famoso médico de Paris. Trata-se de um clínico que se especializara
numa doença que ainda era um tabu da Medicina. Após a observação
do paciente e a primeira troca de impressões, não lhe restava dúvida
que José Bento Pessoa estava atacado pelo mal da alergia. Só lhe
restava mudar de ambiente, alterar a paisagem do quotidiano…
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Dyakoff
Conhecido ciclista russo
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Após a consulta, o ciclista da Figueira da Foz abandona o hotel
e instala-se noutra zona da cidade. E, nessa noite, contemplando
outro mobiliário, novas paredes, outro pessoal e outros hóspedes,
teve a sensação de alívio; mas horas depois a comichão ressurge sem
remédio. Alarmado, vestiu-se à pressa e veio para a rua. Iria caminhar
horas e horas pelos infindáveis boullevard’s de Paris, até raiar o novo
dia. Sentiu algum alívio nesse recurso e tentou prolongá-lo até as forças
lho consentirem. A fresquidão da noite, os passos ao acaso, a presença
deste e daquele noctívago…
Mas, em dado momento, eram talvez quatro horas da madrugada,
notou que outros homens faziam o mesmo que ele: caminhavam
silenciosos pelas ruas da grande cidade… Surgiam das mais diferentes
ruas e travessas e praças. Homens, muitos homens, mas também
mulheres e crianças. José Bento, surpreendido e atraído pelo cordão
humano que não cessa de engrossar, deixa-se ir ao sabor da corrente.
Lado a lado com aqueles homens, caminhou no maior silêncio e mistério.
Pouco depois nascia no céu de Paris uma vaga claridade pérola,
ao mesmo tempo que desaparecia o ar sombrio de toda aquela
multidão em movimento. O homem da Figueira da Foz sentia agora
um maravilhoso alívio dos seus males, envolvido e distraído que estava
por tanta surpresa. Iria até ao fim e ao lado daquela gente, solidário,
sempre solidário com quem não conhecia.
De súbito, entrou numa grande praça da cidade. Enorme e coalhada
já de povo. Era uma multidão que falava, que ria, mas também comia
e bebia o que os vendedores ambulantes ofereciam a troco de dinheiro.
José Bento infiltrou-se nesse mar de gente, e ainda menos compreendeu
a razão daquilo. Por fim, decidiu-se a perguntar.
– Que se passava ali…? Que era aquilo? – Um velho apontou para
o centro da praça e disse-lhe: – Não vê ela ali…? – José Bento, ainda
mais intrigado, retorquiu-lhe: – Ela…?! Mas quem…!? – E o francês
ergueu um braço para o local: – Olhe… Não vê a guilhotina?... Vão cortar
a cabeça a um homem.
Então José Bento Pessoa percebeu que estava na Praça da Greve,
em manhã de execução. E, sem poder aproximar-se da máquina
do cutelo, ficou onde estava para observar um espectáculo inédito:
a morte de um homem.
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Contou mais tarde José Bento ao sr. Fausto de Almeida que, quando
o carrasco apareceu no patíbulo com o condenado, logo toda aquela
multidão bulhenta silenciou. Então o padecente, de mãos amarradas
atrás das costas, foi deitado de bruços, e o executor da justiça fez cair
a pesada lâmina. E logo o carrasco tapou com um pano negro os restos
daquele homem, em vez de exibir à assistência a cabeça decepada.
Terminada esta operação silenciosa, toda aquela gente se retirou,
também silenciosa.
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OS BONS ARES DA FIGUEIRA
Creio que as últimas semanas de José Bento Pessoa em Paris,
os derradeiros dias, foram dolorosíssimos. A sua cura, o alívio para
o seu mal, estava no regresso à terra natal. A alergia só poderia ser
combatida com os bons ares da Figueira da Foz. Mas ligado à Phoebus,
que o havia contratado como sprinter profissional, o ciclista tinha
datas marcadas para muitas corridas, que agora não podia cumprir.
E as coisas começaram a azedar entre patrão e empregado. Depois
da vitória em Berlim, José Bento não mais terminará prova alguma
no Parc des Princes. Faz corpo presente nos treinos e algumas vezes
alinha para competir, mas, após algumas pedaladas, desiste. Vê-se
obrigado a esta farsa pelo estúpido e desumano contrato assinado
meses antes. E mais uma vez o jornalista amigo o faz subir escadas
de advogados e de médicos. Aqueles, para o manterem na legalidade
sem risco de ser processado; estes, para lhe passarem o atestado
de doença que deverá apresentar antes das corridas. Um inferno
de semanas e semanas em que o maior ciclista do Mundo sofre
na carne e no espírito toda a ignomínia e a falsidade dos bastidores
do desporto profissional. O homem da Figueira da Foz recebeu
a mais dura e cruel lição de empresários gananciosos e de agentes
sem escrúpulos. De um dia para o outro desapareceram os amigos,
as palmadinhas nas costas, os prémios publicitários… Ele teve mesmo
que se desfazer de medalhas de ouro e objectos valiosos para manter
igual nível de vida, não faltando ainda com ajuda dos seus familiares.
Por tudo isto, José Bento Pessoa jamais se esquecerá daquele leal
e honrado jornalista – cujo nome se perdeu talvez para sempre – que
mais tarde, ao recordá-lo, o punha com os olhos marejados de lágrimas.
O rapaz jornalista, o rapaz amigo do Miroir des Sport, – este como
que jornalista desconhecido, que tanto fez por José Bento Pessoa
em terras de França, deve ficar como uma comovente e sincera
homenagem a muitos homens dos jornais, que transformam a sua
profissão num verdadeiro sacerdócio.
*
Outra vez na terra natal, José Bento Pessoa recupera
instantaneamente a saúde. Todo aquele pesadelo dos meses franceses
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se dissipa, uma vez junto da família e dos amigos. Em meados
de Julho, quando da sua chegada, a Figueira regurgita de veraneantes.
As manhãs na praia, o bulício da cidade e arredores, as noites divertidas
no Casino Mondego, a tertúlia do Café Atlântico, a alegria festiva
das reuniões na sede do Ginásio. José Bento voltou às suas raízes,
ao ar que pode e sabe respirar.
A 27 de Agosto corre em Viana do Castelo para que a boa gente
do Norte o veja depois das grandes vitórias em terras estrangeiras.
Em Outubro, a colónia espanhola leva-o a correr mais uma vez
em Madrid. Aí, envolvido por numerosos amigos e admiradores,
querem-no por mais tempo: que fique, que corra muitas vezes como
no ano anterior. Ele é o Pepe Benito das raparigas e o Guerrita
do Ciclismo para os aficionados do velocipedismo. Mas o atleta
figueirense, à menor oportunidade, toma o comboio e aparece
inesperadamente junto dos seus.
Por toda esta ocasião comemora-se o 4.º Centenário da Descoberta
do Caminho Marítimo para a Índia. Entre os festejos está programado
um festival velocipédico. José Bento Pessoa não comparece. D.Sebastião
Herédia1 ganhou as corridas do Centenário da Índia em 1898 sobre
1

 . Sebastião Herédia nasceu em 1877. Foi dos atletas mais completos que o nosso
D
País conheceu. Possuindo bens de fortuna, foi muito jovem estudar para Paris, onde
frequentou os melhores colégios. Aí se interessou pela cultura física e pela prática
de várias modalidades desportivas. Ciclismo, esgrima, remo, ténis, pedestrianismo,
patinagem sobre águas geladas, automobilismo, motociclismo – em todas estas
modalidades marcou posição de relevo. Quando o ciclismo estava no auge, quando
era o desporto favorito, tendo como figura de maior grandeza José Bento Pessoa,
Sebastião Herédia venceu muitas provas, tanto entre nós, como no estrangeiro. Após
várias vitórias em Paris, o seu nome chegou a ser indigitado para representar a França,
como ciclista amador, nas 1.as Olimpíadas Modernas, que se realizaram em 1896, em
Atenas. Mas Sebastião Herédia era português…
Talvez fosse a esgrima o seu desporto favorito e em que obteve os mais assinalados
triunfos. Quer quando jogou com o grande Pini, nos salões do Teatro de S. Carlos, em
todos os torneios que, aí por altura de 1900, se disputaram na Tapada da Ajuda e na
Escola do Exército, ou nos grandes jogos que, individualmente ou formando equipas,
disputou em Nice, Montecarlo – figurando nos primeiros doze entre 200 esgrimistas
– depois em Paris, Amesterdão – os Jogos Olímpicos – em Inglaterra, batendo-se com
as melhores equipas, vencendo os melhores esgrimistas. E, finalmente, com os seus
70 anos, pleno de energia, D. Sebastião Herédia terminou a sua actividade desportiva
disputando o Campeonato Nacional de Espada.
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o francês Buisson (2.º) e José Maria Dionísio (3.º). Herédia já era nesse
tempo um nome consagrado.
Em 1892 fazia pedestrianismo e em 1896 tivera a glória de bater
José Bento Pessoa. Na Grande Internacional a vitória coube novamente
a Herédia, seguido de António Lopes e José Maria Dionísio.
Nesta transcrição do livro do Dr. José Pontes, Quase um Século
de Desporto, página 168, além da ausência do meu biografado,
há que destacar a presença de três dos maiores desportistas portgueses
de sempre: Mário Duarte 1, Sebastião Herédia e José Maria Dionísio.
Estes dois últimos serão em breve os mais directos rivais do ciclista
figueirense.

_____________
1
Mário Duarte é uma figura impar no desporto português. Conhecia e praticava todas
as espécies de exercícios físicos. Um desportista verdadeiramente enciclopédico.
Nasceu na Anadia em 1869. Filho de família rica, foi igualmente um dos maiores
boémios do seu tempo. Enquanto académico, frequentou as três universidades
do país, jovial e alegre, sempre amigo do seu amigo. Em Coimbra foi companheiro
de casa do poeta António Nobre que, na Carta a Manuel do Só, referindo-se a Mário
Duarte, o evoca deste modo:
Logo havia alegria,
Mal chegava o Mário da Anadia…
Sportsman completíssimo, conseguiu numerosas classificações em provas de natação,
remo, hipismo, tiro, ciclismo, ténis, etc., sendo campeão em algumas.
Vencedor do plebiscito – Qual o sportsman mais completo de Portugal? – feito
em 1905 pela revista Tiro e Sport, seguido do rei D. Carlos e do dr. César de Melo.
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Dele fez alguém este curioso retrato: Víamos Mário Duarte na Lezíria de calacera
correndo às lebres ou de pampilho em riste, apartando touros; na Parada, de calça
de flanela branca jogando ténis; na Baía de Cascais de jaquetão assertoado, azul
e botões dourados, regulando a escota da canoa; na Tapada da Ajuda de indumentária
mais grave, atirando aos pombos; no Bom-Sucesso, na fase inicial do futebol, cuecas
e, finalmente, de jaqueta, bandarilhando, entre outros, nas touradas à antiga
portuguesa do 4.º Centenário da Índia, no Campo Pequeno, em Maio de 1898,
e na promovida por Sua Majestade a Rainha, em Outubro do mesmo ano, em Cascais. Com
a mesma naturalidade envergava a casaca de botoeira florida para admirar as cantoras
de S. Carlos.
José Diogo de Orey definiu este seu amigo e companheiro de pugnas desportivas
da seguinte maneira:
Mário Duarte é talvez o ciclista que mais distintas qualidades possui para se fazer
um bom corredor. Mas, infelizmente, sou obrigado a dizer que pouco caso faz
do treino. Não é raro, como em seguida vamos dizer, vê-lo completamente
despreocupado divertir-se imenso em vésperas de corridas, pelas quais pouco ou nada
mesmo se sacrifica. Como prova vou contar um pequeno caso de que fui testemunha
ocular:
No ano de 1895, partiram de Lisboa em direcção ao Porto vários ciclistas a fim
de tomarem parte numas corridas que o Velo Clube organizou contra os espanhóis.
Entre os corredores inscritos achava-se Mário Duarte.
No próprio dia das corridas aparece-nos ele cheio de pó no Hotel Paris. Interrogado
de onde vinha, respondeu-nos ingenuamente: Parti ontem de Aveiro para o Senhor
da Pedra e como nesta localidade houvesse arraial, passei a noite a dançar com
as belas tricanas e esta manhã vim a pé até ao Porto. E as corridas, perguntámos nós.
Como só começam às 2 horas tenho imenso tempo para tomar um banho e marchar
até ao Velódromo.
Imaginem qual foi o nosso espanto, chegada a hora das corridas, ver Mário levar
um treino sempre duro, batendo com vantagem o corredor espanhol Arguelles.
Cumpre-nos dizer, para maior glória deste distinto corredor, que foi o único português
que ganhou neste dia um 1.º prémio contra os corredores espanhóis.
Mário Duarte foi o capitão do team do Ginásio Aveirense que, no Hipódromo
de Matosinhos, em 1898, jogou o primeiro desafio de futebol, a sério, no norte
de Portugal, contra os ingleses do Real Velo Clube. Este macth teve por influxo
o movimento criador de Guilherme Pinto Basto que, pouco antes, havia sido a alma
do 1.º Porto-Lisboa, com ingleses à mistura.
Foi director do Velódromo de Lisboa, visitado pelos melhores ciclistas europeus.
Organizador das primeiras provas de natação, sendo digna de registo a prova de 100
metros para disputa da Taça D. Manuel II, oferecida pelo falecido rei e ganha dois anos
pelo Carlos Burnay Sobral.
Fez parte da primeira equipa de ténis que se deslocou à Madeira, capitaneada
por Guilherme Pinto Basto. Organizou um encontro de ténis entre o grupo de Aveiro,
chefiado por ele, e outro de Lisboa, chefiado por Guilherme Pinto Basto, tendo jogado
por Aveiro, Ricardo Jorge de Sousa, os irmãos Alves de Sá, etc.
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Em 1897-98 foi campeão amador de ciclismo. Correu no Velódromo D. Amélia,
do Porto, e nos velódromos de Vila do Conde, Aveiro e Algés, tendo ganho aqui
a Taça Rei D. Carlos. Habitué do stand de tiro aos pombos da Tapada de Ajuda, onde,
aos sábados, de 1900 a 1907, se reuniam as melhores espingardas daquele tempo.
Entre todos os atiradores destacava-se a figura do rei D. Carlos. Inscreveu o seu nome
na Taça oferecida pelo rei Eduardo VII. Toureou em muitas corridas de beneficência,
por todas essas praças de Portugal onde fosse preciso um auxílio generoso.
Em 1913 foi encarregado pelo Governo de acompanhar a 1.ª embaixada desportiva
ao Brasil e estudar o desenvolvimento desportivo daquele país.
A sua obra mais valiosa e meritória deve analisar-se no Ginásio Aveirense. Comprou
para o clube os melhores aparelhos de ginástica e, por sua iniciativa, foi dedicada
à juventude do liceu e das escolas uma classe de ginástica, sob vigilância da assistência
médica e ministrada por professores e pelo próprio Mário Duarte, cimentando, deste
modo a primeira iniciativa particular, na província, para a prática da cultura física.
(Montagem de textos extraídos de O Democrata, de 13-1-1940, e do Velo-Sport,
de 28-1-1897).
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D. Sebastião Herédia
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Mas o último dia de 1898 é arrancado do calendário. Estamos agora
em 1899. José Bento não tem planos desportivos para próxima época.
Passeia de bicicleta pela cidade e arredores, mas não treina com afinco.
Ainda está preso por contrato à casa M. A. Esteves (Sucessores) para
correr na máquina Raleigh. Um longo contrato por cinco anos, cobrando
40$000 réis mensais com a Phoebus, creio que se libertou após seis
meses.1 Não pensa mais correr nos velódromos europeus, pois tem
sobras razões de queixa. Talvez opte pelo comércio e se estabeleça
na Figueira da Foz de sociedade com o Constantino. Uma loja
de bicicletas, venda de acessórios, equipamentos, tudo que se relacione
com o popular veículo. Talvez.
Um Desafio
No próximo domingo, no Velódromo da Serra do Pilar, no Porto,
realiza-se um importante desafio entre os dois primeiros campeões
portugueses, José Bento Pessoa e António Lopes. 36 voltas para
um prémio de 50$000.
Gazeta da Figueira, 26/4/1899
José Bento Pessoa ganhou o desafio no Velódromo da Serra do Pilar.
Gazeta da Figueira, 3/5/1899
Nota-se que o atleta perdeu interesse pela competição. Ficou
fortemente marcado por aquele estúpido desumano contrato que assinou
com a Phoebus. Agora, quando lhe dá na gana, pega na Raleigh e vai
até às corridas ver amigos e adversários. Já não é o mesmo José
Bento Pessoa que cumpria um calendário velocipédico do princípio
ao fim. E, assim, o nosso ciclista foi mais uma vez até Viana do Castelo…

1

 udo indica que o contrato de José Bento com a casa francesa Phoebus caducou após
T
seis meses. O Ciclista abandonou a França sem pagar indemnização.
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Mário Duarte
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A 24 de Agosto de 1899, com uma bela tarde de corridas, promovidas
pelo Sport Clube Vianense, nas quais o notável campeão portuense
António Lopes bate, por meia roda o célebre ciclista José Bento Pessoa,
é inaugurado em Viana do Castelo o Velódromo mandado construir pelo
Clube dos Caçadores da mesma cidade.
Quase um Século de Desporto, do Dr. José Pontes, pág. 170.
Dias depois e na mesma cidade do Alto Minho:
José Bento Pessoa
O nosso estimado conterrâneo e notável ciclista José Bento
Pessoa, deu no domingo uma queda desastrosa no velódromo de Viana
do Castelo, na ocasião em que disputava uma corrida com o sr. António
Lopes, que há dias o vencera.
O sr. José Bento ficou muito magoado, e por isso foi suspenso
o desafio.
Gazeta da Figueira, 30/8/1899
Com se verifica o público velocipédico nacional estava ainda alienado
pela lucrativa rivalidade José Bento Pessoa-António Lopes. Este desafio
continuava a chamar gente a qualquer velódromo.
Mas – aqui para nós – a época balnear da Figueira da Foz estava,
nesse ano, um apetite…
Atraentíssimo o cotillon realizado sábado último no Casino Mondego,
onde se reuniu a fina flor das nossas banhistas, cujas toilettes claras
e finas punham tonalidades adoráveis no ridente salão daquela casa
de recreio.
Durante o festival reinou a mais franca alegria, para o que contribuíram
as engraçadas marcas, que traíam o fino espírito dos rapazes que
o organizaram.
Gazeta da Figueira, 2/9/1899
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Corridas de Burros
Prestes a findar, a parte mais animada da estação balnear da Figueira
desentranha-se em divertimento no decorrer das suas últimas semanas,
como que imitando o clássico luzeiro que, antes de se extinguir, projecta
ao longe clarão rápido e vivaz. É assim que às touradas, regatas,
exercícios de sport equestre, etc., vai suceder uma brilhantíssima corrida
de burros (e burras…acrescentou o lápis no programa original, cronista
obscuro mas consciencioso). À data há já 29 mancebos inscritos, tanto
portugueses como espanhóis. Uma autêntica pugna internacional.
Os nossos já foram cognominados de Magriços…
Gazeta, 27 de Setembro.
Os primeiros frios de Outubro fizeram debandar grande parte
da colónia balnear, que animou com a sua presença a praia e os casinos.
Gazeta, 11 de Outubro.
É curioso e paradoxal que o interesse pelo ciclismo no nosso
País crescia e ganhava adeptos à medida que o seu mais importante
praticante perdia o gosto e ralé pela competição. José Bento Pessoa,
que fora o estímulo, a força dinamizadora, alheava-se agora de todo
aquele burburinho pelas coisas do pedal, trocando-o pela pacatez
provinciana da sua Figueira.
Mas em meados de Outubro, afinou a Raleigh e tomou o comboio
para Lisboa para competir mais uma vez no péssimo arremedo
de velódromo D. Carlos, em Algés.
Havia corridas em 15 e 29 de Outubro.
No 1.º dia, concorreram os distintos ciclistas: José Bento Pessoa,
José Maria Dionísio, António Lopes, José Máximo Correia, Luís Rembado,
Sá da Bandeira, Eugénio Ferreira, Simões Baião, Mota Veiga, etc.
Profissionais (200 metros): 1.º José Bento Pessoa; 2.º José Maria
Dionísio; 3.º José Ferreira. Tempo de 3 minutos e 5 segundos.
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Corrida Internacional (2500 metros): 1.º José Bento Pessoa; 2.º
José Maria Dionoisio; 3.º Eduardo Ferreira. Tempo de 4 minutos e 44
segundos.
No 2.º dia: Grande match internacional (1500 metros). Corrida
em duas mãos, em ambas José Bento Pessoa conquistou o primeiro
lugar; na primeira, por meia roda (tempo 3 minutos e 40 segundos);
na segunda, por meio comprimento (tempo 3 minutos e 38 segundos).
Nas duas mãos do macth as três primeiras voltas são feitas
lentamente, mas na última trava-se o duelo com ardor, e António Lopes
é vencido por aquelas formidáveis emballages que são a especialidade
de José Bento.
O ciclista figueirense arrecadou 100$0001.
Todo este relato é confirmado pela Gazeta da Figueira, de 1/11/1899:
José Bento Pessoa
O nosso conterrâneo mais uma vez mostrou os seus superiores
recursos de ciclista, ganhando o prémio de 100$00 réis, no domingo
último no velódromo D. Carlos, em Lisboa. Era seu competidor António
Lopes, ao qual ganhou por meio metro.
Segundo diz o nosso prezado colega a Tarde, José Bento vai encetar
a carreira teatral, tendo-o resolvido a esse cometimento a gentil actriz
Cinira Polónio, que supõe encontrar nele boas disposições para um galã
de comédia.
Parece que José Bento debutará brevemente no teatro Avenida,
por ocasião do benefício de Cinira, e, se agradar, ficará desde logo
pertencendo a uma companhia organizada por aquela actriz.
E esta, caro leitor? Cinira Polónio era uma aplaudida cantora, actriz
de 2.ª ordem, que colaborou em algumas récitas na Figueira da Foz.
José Bento Pessoa tinha por esse tempo 26 anos, sendo um belo
homem e igualmente muito aplaudido como… ciclista.
Um caso semelhante aconteceu por essa altura em França.
O célebre velocipedista francês Bourrillon resolveu consagrar-se
1

Notícia transcrita de um exemplar do Tiro Civil, que saiu no mês de Outubro desse ano.
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ao canto. Possuía uma bela voz de tenor, e vários amigos o aconselharam
a tentar a ópera. José Bento Pessoa tentaria ao lado de Cinira Polónio
a comédia…
Mas esta caixa deu brado na imprensa nacional e estrangeiro. Diz
o Tiro Civil, de 1/12/1899:
Com respeito ao nosso brilhante corredor José Bento Pessoa,
noticiaram alguns jornais portugueses e estrangeiros, e entre estes
últimos Le Velo, que ele projectava também abandonar as pistas para
seguir a carreira do teatro, e que em breve estrearia numa comédia com
a graciosa actriz Cinira Polónio. Informando-nos acerca do fundamento
desta notícia, soubemos que de facto se entabolaram negociações com
o fim de conseguir que José Bento Pessoa entrasse para o teatro, mas
este nenhuma resposta definitiva deu ainda às propostas que lhe foram
feitas. Pela nossa parte só diremos a José Bento, como seu admirador
e amigo, e com o desassombro e lealdade em que timbramos, que
será bom acautelar-se contra quaisquer tentativas de converterem
o seu nome, glorioso e simpático no ciclismo, em reclamo destinado
a servir interesses alheios. Para a arte, seja ela qual for, só deve ir quem
para ela tem vocação e naturais aptidões. Tem-nas José Bento para
a cena? É o que deverá averiguar, antes que se decida a seguir a nova
carreira, se porventura o tenciona fazer.
Creio que a estreia no teatro do meu biografado não se efectuou.
Daqui em diante os jornais da época emudecem sobre o epílogo
deste acontecimento. Que houve negociações entre a jovem e bela
Cinira Polónio e o belo e solteiríssimo José Bento Pessoa é que não
me restam dúvidas. E que esse contactos em tão boa hora iniciados
se prolongaram por longos e saborosos dias, também aposto…
Mas, francamente, que temos nós a ver com a felicidade e o amor
dos outros?
*
Ainda nesse ano de 1899 dão-se alguns acontecimentos no nosso
meio velocipédico que urge mencionar:
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A velocipedia vai seguindo triunfantemente. Em 19 de Abril de 1899,
a rainha Maria Pia e o infante D. Afonso, dirigem-se a Mafra e desta vila
seguem para Calabredo com as pessoas do seu séquito, fazendo todas,
o trajecto em bicicleta.1
Em 1 de Junho de 1899, no Tiro Civil, órgão do desporto nacional,
dirigido por Anselmo de Sousa, aparece, assinado por Luís Magalhães
Fonseca o primeiro artigo de propaganda para a criação da União
Velocipédica Portuguesa, logo secundado pela restante Imprensa do País.
Em 20 de Março de 1899, com reuniões constantes de ciclistas
e negociantes de bicicletas, que se efectuam na Rua da Palma n.º 83,
inicia-se um movimento de resistência e de protesto contra a proposta
do Ministério da Fazenda, tendente a impor a contribuição sumptuária
ao uso da bicicleta com a taxa anual de 10$000. Com resultado passou-se a pagar 2$000 de contribuição sumptuária, mas, acrescida do selo
de 1$500 e de 2$610 réis para a Câmara Municipal, tudo perfazendo
6$110 anuais.
Enfim, a 14 de Dezembro de 1899, sob a presidência de Anselmo
de Sousa, secretariado por Luís de Magalhães Fonseca e Domingos
Freire Marques, delegado do Real Velo Clube Velocipedista de Portugal,
reúnem-se na redacção do Tiro Civil, na rua do Crucifixo, n.º 19, 1.º,
vários representantes das agremiações desportivas, jornalistas entre
os quais Beauvalet Taffard, correspondente do diário parisiense
Le Velo, vários comerciantes de bicicletas e muitos amadores
do desporto velocipédico e todos, por aclamação, e cheios de entusiasmo,
elegem a comissão instaladora da União Velocipédica Portuguesa, que fica
assim constituída: Mesa: Presidente, Anselmo de Sousa; Vice-Presidente,
Frederico Pinto Basto; 1.º Secretário, Luís de Magalhães Fonseca;
2.º Secretário, Domingos Freire Teixeira Marques; Administração:
Presidente, Aníbal Pinto; Vice-Presidente, Dr. Eduardo Sequeira Oliva;
Secretário, Emílio Segurado; Tesoureiro, Joaquim José Gonçalves
Ferreira; Vogal, Augusto de Sousa Magalhães; Vogal, Benito Perez y
Dominguez. Estatutos e Regulamentos: Presidente, D. Miguel de Alarcão;

1

Tiro Civil, de Abril de 1899
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Vice-Presidente, Gastão de Almeida Santos; Secretário, Alberto
Carlos Caleia; Vogal, Júlio Correia de Sá; Vogal, José Maria Veiga
Rego; Vogal, Carlos Henrique Bleck; Vogal, Luís Magalhães Fonseca.
Propaganda: Presidente, Frederico Pinto Basto; Vice-Presidente, Luís
de Mendonça e Costa; Secretário, Francisco dos Santos Diniz; Vogal,
Valentim Pinto; Vogal, Carlos Calixto; Vogal, Luís Sande Júnior.

Quase um Século de Desporto, Páginas 170, 171 e 172.
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JOSÉ MARIA DIONÍSIO
Entrámos no século XX. No ano de 19001 anunciava uma nova
e vertiginosa era, rica em progresso material e em reivindicações
sociais, como que a concretizar o esforço do Homem para atingir a
sua verdadeira dimensão. Iria aparecer o aeroplano, o mais pesado que
o ar, e o automóvel já se atrevia a correr a 40 quilómetros horários,
semeando o pavor na gente simples, e ganhando este em breve a admiração
universal.2 Cinco anos antes, em 1895, os irmãos Lumière mostram
o seu invento, as imagens aprisionadas e moventes, o animatógrafo,
que foi sem dúvida alguma uma das maiores criações do género
humano. Havia já o telefone, o telégrafo e a lâmpada incandescente.
Madame Curie e o seu marido Pierre haviam já descoberto o rádio, que
seria uma enorme fonte de energia. Mas só o eclodir da Grande Guerra,
em 1914, o novo século ganha verdadeiramente o ritmo próprio.
A lentidão dos transportes, por vezes tão pitoresca, transforma-se
a pouco e pouco na vertigem dos nossos dias. A tracção animal cede
a primazia ao motor de explosão. A distância entre as aldeias, as cidades,
os países, encurtam-se com a velocidade dos novos veículos. O homem
vai possuir maiores comodidades, mais higiene e a duração média da vida
humana vai subir.
1

Uma estatística:
Acaba de publicar-se em França uma estatística dos acidentes ocorridos em Outubro
por diferentes meios de locomoção, pela qual se conclui o seguinte:
Por cavalos, 106 mortos e 918 feridos; pelo caminho de ferro, 25 mortos e 49 feridos;
pela bicicleta, 9 mortos e 37 feridos e por automóveis 2 mortos e 28 feridos.
O Ciclista, de 9/12/1900

2

Ecos:
Em Berlim, capital da Alemanha, há actualmente 3000 automóveis.
Na Rússia acabam de pôr-se em circulação 20 carros automóveis para o interior
de Varsóvia.
Em Barcelona acaba de realizar-se a experiência de um transporte colectivo de 15 pessoas.
Experiência que teve um absoluto êxito.
A Bicicleta, de 6/1/1901
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No entanto, no dealbar do nosso século ainda se lêem notícias como
esta chegada da Turquia:
Cyclofobia
A Turquia é um dos países onde o ciclismo, mais dificilmente
e com maior lentidão, se tem aclimatado e desenvolvido. Nas províncias
mais civilizadas, como são a Roumania e a Sérvia, existem algumas
associações velocipédicas; mais perto, porém, no mar de Mármara,
o ciclismo é, por assim dizer, quase absolutamente desconhecido.
Contribuiram para isto, não só o péssimo estado de conservação
em que se encontram as estradas, como, principalmente, a ignorância
e a superstição do povo, que apedreja, e faz uma verdadeira montaria
aos velocipedistas com que depara. Ainda não há muito contaram
os jornais, que um excursionista que se aventurara atravessar uma
povoação, montado na sua bicicleta, fora lapidado pelos habitantes,
que o consideraram um emissário de Satanás, e lhe despedaçaram
a máquina, cujos restos foram exorcismados por um padre cristão!
Felizmente por cá, se bem que não nos faltem muitos outros pontos
de contacto com a Turquia, não vão as coisas tão longe no que respeita
a ciclismo. A inovação tem custado a propagar-se, mas, ainda assim,
lá vai criando todos os dias novos adeptos, que não correm o perigo que
recaiam sobre eles nem as excomunhões canónicas, nem as pedras
dos fundibulários.
Quando muito, apenas se expõem aos gracejos alvares da garotada,
e aos sorrisos de mofa de alguns tolos enfatuados.
M. F.1

1

A Bicicleta, de 16 de Maio de 1895.
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Mas também aparecem pela mesma altura notícias progressivas
e reconfortantes:
De uma carta publicada por um sacerdote francês:
– Pode o padre, sem desaire, montar em bicicleta?
Eis a questão muitas vezes proposta, e muito diversamente
respondida. Dizem uns que sim; outros que não.
Eu sou dos que votam pelo sim; e eis as razões em que me fundo:
Sem dúvida que, a considerarmos a bicicleta como veículo
meramente agradável, e só empregado em coisas de recreio, não pode
o sacerdote airosamente servir-se dela. Mas ela tornou-se utensílio útil,
e talvez mais útil ao sacerdote que a qualquer outra pessoa.
Quantos párocos sertanejos, não têm povoações muito afastadas
da sua igreja, e que não podem visitar senão muito raras vezes, por
causa da distância. Com uma bicicleta, percorrem-se em poucos
minutos, e com prazer, vastos espaços; as visitas tornam-se então
facílimas, particularmente em caso de doença; o pároco fá-las mais
repetidas e torna-se assim, bem melhor, o pai de todos. Demais,
em cada um que veja o proveito que dela pode tirar. Quanto a mim,
feliz me considero de poder, com facilidade e sem receio, montar
a bicicleta. Já me serviu para poder ir pregar, ao domingo, de manhã
e de tarde, a uma freguesia distante de qualquer via férrea. Há-de
servir-me sobretudo para ir visitar os 72 comités da Croix du Lot,
formar outros, e levantar para a Croix du Midi as preciosas energias
que se adormentam. Impossível seria consegui-lo sem bicicleta,
a não querer gastar dez vezes mais tempo e dez vezes mais dinheiro.
E não me objectem que a bicicleta malfaz à dignidade sacerdotal;
é um preconceito prestes a desvanecer-se. Ao presente a bicicleta
tornou-se veículo de que se servem deputados, magistrados, advogados,
oficiais, médicos, e todas as pessoas mais respeitáveis da sociedade;
porque se não serviria dela o sacerdote. E demais, disso, para cima
de 2000 padres, em França, são do meu parecer.
O clero inglês, ou pelo menos alguns dos seus membros, vai mais
longe; pois um se cita que entra em corridas, e ainda recentemente
ganhou dois prémios em velódromo1
1

A Bicicleta, de 1 de Agosto de 1895.
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A primeira notícia que encontrei no ano de 1900 sobre José Bento
Pessoa é um passeio de bicicleta anunciado na Gazeta da Figueira,
de 12 de Maio:
Na próxima segunda-feira, às 7 horas da tarde, parte da Praça Nova,
desta cidade, para Maiorca, um grupo de doze ciclistas, de passeio àquela
vila, onde regressará às 9.30 da noite. Promove esta digressão o nosso
conterrâneo José Bento Pessoa, notável campeão português.
Pelo exemplar seguinte da Gazeta verifiquei que o passeio
se efectuou e obteve muito êxito.
Em 17 de Junho há um festival organizado pelo Real Velo Clube
do Porto, que teve esta classificação na corrida principal:
1.º, José Bento Pessoa; 2.os, António Lopes e José Maria Dionísio,
que entraram na meta a par.
Sei também que essa corrida foi a terceira da reunião e que o meu
biografado recebeu 25$000 réis.
(Notas recolhidas na Gazeta da Figueira, de 20-06-1900)
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Esta ocasional notícia reveste-se de certo simbolismo, pois
a chegada de António Lopes e José Maria Dionísio a par… tem o seu
quê da rendição de uma rival de José Bento Pessoa por outro. Assim
como Manuel Ferreira (lembram-se?) cedeu o lugar a António Lopes
nas primeiras pugnas caseiras, é agora a vez deste entregar o posto
de competidor n.º 1 a José Maria Dionísio. Daqui em diante, e durante
alguns meses, os adeptos do velocipedismo vão decorar o nome
do famoso padeiro de Viseu 1 , que passará a ser a sombra negra
do ciclista da Figueira, isto é, factor de uma das maiores rivalidades
do ciclismo português de todos os tempos.
Quero aqui lembrar a rivalidade de José Maria Nicolau - Alfredo
Trindade, que apaixonou os aficionados do ciclismo nos anos trinta. Mas
qualquer destes simpáticos desportistas não teve a craveira de um José
Bento Pessoa ou mesmo até de um José Maria Dionísio...
_________
1

 osé Maria Dionísio Júnior nasceu no Carregal do Sal em 18 de Dezembro de 1875.
J
Filho de José Maria Dionísio e de D. Joaquina Rodrigues Dionísio. O pai, industrial
de padaria, levou catorze filhos ao baptismo, sendo três rapazes e onze raparigas. O
futuro campeão de ciclismo era um dos mais velhos. Apesar da enorme prol a família
vivia com desafogo económico, tanto que, por morte do pai, ocorrida em 1902, os filhos
herdaram bom dinheiro. José frequentou a escola primária e, após o exame oficial,
foi para Viseu para se matricular no liceu. Sua mãe tinha família nessa cidade o que
facilitou ao rapaz alojar-se comodamente. Aí, nessa cidade beirã, permaneceu alguns
anos com sofrível aproveitamento escolar, mas com maior proveito nas experiências
competitivas com outros jovens. Zé Dionísio era rude, orgulhoso e bem musculado.
Nos vários jogos e rixas com outros rapazes até os de maior idade se vergaram ao seu
poder e decisão. Quando apareceram, os primeiros velocípedes, o jovem do Carregal
do Sal apaixonou-se pelo novo veículo e em breve foi visto a pedalar nas ruas de
Viseu. Por estes anos começaram as questiúnculas com o pai, pois este não via com
bons olhos o entusiasmo do filho pela bicicleta. O industrial entendia que uma loucura
daquelas acabaria por desviar o rapaz dos estudos e da padaria. Assim Zé Dionísio
(Filho) foi ficando por Viseu, e só raramente trilhava os 40 quilómetros até Carregal
do Sal, percurso que realizava sempre de bicicleta. Aos dezoito anos começa a tomar
parte em corridas, que faziam parte do programa de algumas feiras e arraiais em
louvor de santos padroeiros. De ano para ano afirma-se um velocipedista de largos
recursos. Não tem especialidade definida. Tanto alinha nas provas de velocidade como
nas corridas de fundo. A bicicleta atrai cada vez mais a atenção dos jovens do tempo.
Sucedem-se os nomes dos mais populares ciclistas nacionais, obtendo algumas em
terras de Espanha vitórias espectaculares. Eduardo Minchin, Benedito Ferreirinha,
José Diogo de Orey, Mário Duarte, Manuel Ferreira, Charles Henry Bleck, António
Lopes e … esse José Bento Pessoa, da Figueira da Foz, que ganhou 68 corridas no
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país vizinho contra espanhóis, franceses, italianos, ingleses, suecos, alemães – uma
autêntica fera! Zé Dionísio, inscreve-se agora tanto nas corridas de Lisboa como nas
que se realizam no norte do País. Obtém boas classificações. Torna-se de 1899 em
diante, com 24 anos incompletos, um ciclista temível. A grande forma só atingirá em
1901. É o ano da rivalidade com José Bento Pessoa, ambos arrastando nesse duelo 25
000 espectadores. Coisa espantosa para a época!
(Os encontros entre estes dois grandes ciclistas estão dados em pormenor no capitulo
deste livro dedicado ao atleta de Carregal do Sal.)
Com a morte do pai, em 1902, José Maria Dionísio Júnior estabelece-se definitivamente
em Viseu. Em 1902, 1903 e 1904, anos em que José Bento Pessoa se mantém retirado
da competição, ele ganha várias corridas, incluindo os respectivos campeonatos
nacionais desses anos. Com a chegada a Portugal de vários ciclistas profissionais
italianos, franceses e alemães, a partir de 1904, José Maria Dionísio, não sendo feliz
em algumas corridas retira-se da competição. Em 27 de Fevereiro de 1908, consorciase com uma senhora de Viseu D. Palmira da Conceição Dionísio, que lhe deu três
filhos, dois rapazes e uma rapariga. Nos anos seguintes data a sua paixão pelo
automobilismo. Foi dos primeiros habitantes de Viseu a tripular um automóvel.
«Ele era um homem alto e seco, de carácter rude, mas uma boa figura. Tinha, em Viseu,
uma padaria em Massorim, cuja casa de vendas estava localizada na Rua Formosa,
onde hoje está estabelecido o sr. José Soares, junto à casa dos tabacos. Metade do
estabelecimento destinava-se à venda do pão, a outra metade a um stand de bicicletas
e de automóveis. Representava a Peugeot – firma, cujos representantes em Portugal,
eram os irmãos Crespos, antigos colegas ciclistas do Dionísio. No stand, vi muitas
vezes expostas, num quadro envidraçado, as medalhas que o Dionísio ganhou».
Estas linhas chegaram-me do sr. José Alves Madeira de Viseu, que teve a gentileza
de me narrar outro episódio, que caracteriza a têmpera deste homem quase lendário
no distrito de Viseu:
«…um dia, Zé Dionísio e mais alguns amigos foram de passeio em bicicleta para os
lados de Mangualde. No caminho, ou porque o calor apertasse ou por sede própria
de quem pedala, pararam junto a um chafariz para se dessedentarem. Quando os
ciclo-turistas tinham já as bicicletas encostadas perto da bica do chafariz, um potente
macho, carregado com taleigas de farinha, ao aproximar-se da pia do chafariz, tombou
a bicicleta do Dionísio. O nosso homem, não esteve com meias medidas. Colocou as
mãos no bordo da pia e mandando de costas uma valente patada no macho, virou-o de
pernas p´ró ar!... – Isto diz da força hercúlea das pernas do ciclista beirão, que o povo
gravou mais vincadamente – que as suas vitórias!»
José Maria Dionísio Júnior pôs termo à vida da maneira mais tétrica no dia 20 de Abril
de 1943. Tinha 68 anos.
Depois de José Bento Pessoa, o ciclismo português teve cinco atletas de alta estirpe:
José Maria Dionísio, Luciano Pinto, Alves Barbosa, Ribeiro da Silva e Joaquim
Agostinho.
(Colaboraram também neste esboço biográfico do grande ciclista José Maria Dionísio
Júnior, o sr. António Vítor Soares Júnior e a sr.ª D. Ondina Dionísio Oliveira Martins
– filha do biografado)
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José Maria Dionísio Júnior
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Em 1901, nos meses quentes da acesa rivalidade, estes dois homens
chegaram a reunir à volta de uma pista 25 000 espectadores, o que
é espantoso. Consta-se até que o Doutor Afonso Costa vinha de Coimbra
à Figueira torcer por José Bento1.
Mas esta ausência do ciclista figueirense, durante a temporada
de 1900, é a prova do desinteresse pelas corridas que devia invadi-lo
por este tempo. A sangrar ainda da experiência de ciclista profissional
nos velódromos europeus, o grande atleta não arrisca por ora voltar
a essa engrenagem trituradora, mesmo de dentes ralos como a nossa…
Acarinhado por conterrâneos e veraneantes, José Bento passou um
verão repousante nas paragens deliciosas da sua terra natal. Junho,
Julho, Agosto, Setembro…
Decorre muito mais animada do que se podia prever a época
balnear na nossa praia. A concorrência é enorme, nada inferior à dos
anos anteriores, e as festas e alegres diversões próprias da época
sucedem-se sem interrupção. Nos casinos é grande a animação,
como sempre. No Peninsular as duas formosas bailarinas senhoritas
Cruz e Pellon continuam a deliciar os espectadores com os seus
alegres e característicos bailados, e uma boa cantora a senhora
Cau torna também mais variadas as diversões que aquele magnífico
estabelecimento oferece aos seus associados. No Mondego debutou
também uma cantora a senhora Francheri, que dispõe de uma voz
formosa e bem timbrada, tendo agradado bastante. Amanhã há ali um
cotillon promovido por uma comissão de rapazes a banhos da sua praia.
Não faltam, pois, distracções que urge aproveitar, porque o tempo foge…
(Gazeta da Figueira, 19-9-1900.)

1

 ais tarde, relatarei um episódio em que toma parte o Doutor Oliveira Salazar,
M
que também conhecia os feitos do grande ciclista figueirense.
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No mês seguinte, a 15, realizou-se um duelo entre José Bento
Pessoa e José Maria Dionísio. É o primeiro da nova e rendosa
rivalidade. A luta entre os dois ciclistas começa a atrair muita gente.
Não consegui localizar o local da pugna, mas na primeira corrida venceu
José Bento, que teve como segundo José Maria Dionísio. O tempo foi de
7 minutos, 20 segundos e 1/5. Que distância seria? Na corrida seguinte,
inverteram-se as classificações: 1.º José Maria Dionísio que derrotou
o ciclista da Figueira. Tempo de 2 minutos e 20 segundos. Esta derrota
vai certamente atrair uma multidão ao próximo festival…
A 15 de Novembro o Real Velo Clube de Lisboa toma a iniciativa
de organizar um novo duelo. Mas os dois rivais tocaram as máquinas
na corrida desenfreada e caíram na pista. Segundo os jornais da época,
ficaram ambos bastante feridos, prestando-lhes o socorro necessário
o sr. dr. Jaime Neves, que fora encarregado do serviço médico por
parte do Velo Clube de Lisboa.
O ano de 1900 fecha com duas crónicas do correspondente
portuense de O Ciclista, de 25 de Dezembro:
Ficaram transferidos as projectadas corridas internacionais. Elas
podiam ter-se realizado, mas a má vontade de uns, o capricho de outros,
e ainda o Velo Clube estar presentemente à mercê de quem nada sabe,
dá lugar a estes adiamentos, que muito prejudicam os corredores e que
mais prejudicam o clube. O corredor José Bento Pessoa esteve aqui
um mês à espera, para ter que se ir embora sem corrida, e com grandes
despesas feitas de que ninguém o indemnizou.
Mas outro jornal, O Campeão, veio a terreiro em defesa dos homens
do Velo Clube do Porto, o que originou toda esta ironia do correspondente
de O Ciclista, agora de 27 de Janeiro de 1901:
Com grande pasmo meu, vejo no Campeão desmentida a minha
correspondência de 25 de Dezembro de 1900. Eu já sei que a ilustre
direcção do Real Velo Clube deu ao corredor José Bento Pessoa 30$000
réis por quarenta dias que este esteve no Porto.
Mas o que sei é que isso foi resolvido depois da minha correspondência
e portanto era verdade que ainda o não tinham indemnizado. Ora agora
o que o Campeão não sabe foi o que o José Bento fez, ou tenciona
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fazer, aos 30$000 réis que recebeu (?). Vai comprar o Jardim
da Cordoaria, para fazer um velódromo! E se sobrar dinheiro talvez
que também compre o Palácio de Cristal! Mas isto ainda não é certo!...
O José Bento é um rapaz de muita sorte! 40 dias 30$000! Isto é que
é ganhar dinheiro!...
É assim que se arruína uma família e um Clube!...
*
No estrangeiro o ciclismo dia a dia ganha maior divulgação
e amplitude. Os jornais e revistas portugueses da modalidade vêm
cheios de curiosidades. No Tiro Civil de 1 de Agosto de 1900 pode ler-se:
Em França há um milhão de bicicletas para 38 000 000 de habitantes,
o que dá uma média de uma bicicleta para trinta e oito habitantes.
A 15 do mesmo mês e no mesmo jornal: Morreu em Birmingham,
Inglaterra, Wiliam Brown, o inventor dos rolamentos sobre esferas, sem
dúvida o invento que, com o do pneumático, mais contribuiu para a
vulgarização do ciclismo. Mercê desse invento, Brown conseguiu fazer
uma grande e rápida fortuna.
Mas na América do Norte deu-se um acontecimento que movimentou
a atenção do mundo velocipédico. A corrida dos seis dias de Nova Iorque
que se realizou no velódromo do Madison Square Garden.
O produto total das entradas rendeu 60 000 dólares, ou sejam
54 contos em 1900. A partida para o início da corrida foi dada pelo famoso
ex-campeão mundial de pugilismo John Sullivan. Os dois vencedores
foram os americanos Miller e Waller1 que consumiram na alimentação:

1

Os prémios ganhos pelas primeiras equipas, foram os seguintes:
1.º Miller
Waller,
1500 dólares
(ou sejam 1350$000 réis);
2.º Mayo
Mac Eachreu,
750 dólares
(675$000 réis);
3.º Pierce
Grim,
500 dólares
(450$000 réis);
4.º Fischer Chavallier,
400 dólares
(360$000 réis);
5.º Stevens Turville,
200 dólares
(180$000 réis);
6.º Balcock Stinson,
150 dólares
(135$000 réis);
7.º Forster Shineer,
100 dólares
(90$000 réis).
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80 litros de leite de burra.
30 litros de leite de vaca.
40 garrafas de água mineral.
25 litros de café sem leite e sem açúcar.
18 dúzias de ovos tomados crus ou batidos em leite.
30 libras de arroz.
10 litros de farinha de aveia.
10 litros de biscoitos secos.
50 batatas.
20 laranjas.
5 libras de passas.
Pelo que se vê, e embora a carne fosse proscrita e os alimentos
líquidos sobrelevassem os sólidos, o vigor do estômago dos dois heróis
não fica atrás do excepcional vigor das suas pernas.
Acrescentam as reportares que Waller dormiu cerca de 14 horas
e Miller 18 horas durante toda a semana.
(Tiro Civil, de 1-2-1900.)
Como se sabe, neste género de corridas, cada equipa é constituída
por dois ciclistas e um vai rendendo o outro. Está sempre um atleta
de cada equipa a pedalar na pista.
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*
Mas o ano novo velocipédico português vai iniciar-se com uma
organização da jovem União Velocipédica Portuguesa. E, como não
poderia deixar de ser, terá como base a recente rivalidade José Bento
Pessoa – José Maria Dionísio. Como os improvisados velódromos são
péssimos e estão nas mãos de empresas particulares, e ainda por se
tentar ir ao encontro dos anseios populares, a U.V.P. resolve optar por
uma prova de estrada. 100 quilómetros, das Caldas da Rainha a Lisboa.
Os jornais da modalidade reclamam o duelo, as tertúlias discutem-no,
chovem as apostas. José Maria Dionísio é o primeiro a inscrever-se:
Viseu, 6 – Participo-lhe que tomo parte nas corridas de 100
quilómetros, Caldas - Lisboa. – José Maria Dionísio.
(6 de Fevereiro de 1901)
Dias depois inscreve-se José Bento Pessoa. Mas, no dia 25 de Março,
dia da grande confrontação, o ciclista da Figueira não pode alinhar.
É assim o telegrama que veio publicado no Ciclista, de 26 de Março:
Caldas da Rainha, 25 – Às 10 horas e 55 minutos. José Bento
Pessoa não apareceu, dizem por estar incomodado de saúde.
(Correspondente).
Não se pode dizer que estas linhas sejam muito lisonjeiras para o meu
biografado. Mas o nosso meio, acanhado e mesquinho, foi sempre
propício a este clima emocional desprovido de qualquer sentido crítico
e de análise serena. De resto José Bento Pessoa é um sprinter nato
e nunca um rolador. A sua vitória nos 100 quilómetros de Ávila, que
lhe dera o campeonato espanhol de estrada quatro anos antes, fora
uma aventura quixotesca do grande ciclista. Tão quixotesca que alinhou
à partida com uma bicicleta de pista. Agora, entre compatriotas, num
país tão pobre como o nosso, bastaria perder por uma roda, meia roda…
para logo se fabricar daí em diante outro atleta da sua craveira.
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Mas a União Velocipédica Portuguesa não põe de parte a realização
da já tão discutida competição. E assim anuncia o duelo para a próxima
Quinta-Feira da Ascensão. Aqui também se alvitra ser a data péssima,
pois neste dia santo muita gente sai da cidade para merendar no campo.
Nova data foi escolhida, assentando-se definitivamente o dia 5 de Maio.
Um domingo antes, José Bento foi espectador de um festival velocipédico
promovido pelo Sport Clube, no velódromo do Jardim Zoológico, onde
uma enorme assistência o distinguiu com uma estrondosa ovação.
Match José Bento-José Dionísio. 100 quilómetros (Caldas-Lisboa).
Ganhou José Maria Dionísio em 2 horas e 57 minutos e meio. José
Bento Pessoa chegou ao Campo Grande 2 horas depois, declarando
que se lhe tinha furado uma câmara-de-ar, o que é confirmado por
testemunhas.
(Correspondente de O Ciclista.)
Gorou-se o tão discutido confronto dos dois ciclistas. Mas o atleta
de Viseu obteve um tempo extraordinário para a época. 2 horas e 57
minutos e meio dão uma média de 33,9 quilómetros horários.
100 quilómetros em estradas esburacadas, cheias de pedras
e pedrinhas, poças de água quando chovia, que obrigavam o velocipedista
a uma enervante trepidação de quase três horas. E tudo isto sobre
uma máquina de dez quilos e tal, sem o mínimo de apoio de qualquer
veículo, a não ser de grupinhos de ciclistas que tentavam acompanhar
os campeões durante breves quilómetros.
Este tempo de José Maria Dionísio foi o melhor que até então
se havia realizado na Península Ibérica. José Bento Pessoa, ao vencer
os 100 quilómetros de Ávila, gastara 3 horas e 25 minutos. O melhor
espanhol Julian Lozano fizera nesse ano 3 horas e 40 minutos.
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A repercussão da performance do ciclista de Viseu fora extraordinária.
Não resisto à tentação de transcrever a grande reportagem inserida
no ciclista, de 9 de Maio:
O Match José Bento-José Dionísio
Foi um verdadeiro triunfo para a velocipedia portuguesa o match
de José Bento com José Maria Dionísio, incontestavelmente os nossos
primeiros corredores, ficando provado que nem mesmo no estrangeiro
se fazia aquele percurso (100 quilómetros) no tempo que o fez Dionísio,
com as péssimas estradas que todos conhecem.
No Campo Grande
Desde as nove horas da manhã que ao Campo Grande começaram
a chegar muitos ciclistas indo uma parte deles ao caminho a fim
de esperarem os dois corredores.
Todos julgavam que não chegassem antes das 10 e meia da manhã, até
mesmo os membros do júri que tencionavam estabelecer a meta às 10 horas.
Qual não foi a surpresa de todos ao avistar ao cimo do Campo
Grande José Maria Dionísio acompanhado de numerosos ciclistas
que o seguiram até junto da esquadra da policia.
José Bento e Dionísio tinham partido das Caldas às 8 horas precisas,
tendo Dionísio chegado ao Campo Grande em frente à meta das provas
de 100 quilómetros às 10 e 57 minutos e meio; chegando muito fresco.
Todos lhe perguntaram por José Bento; Dionísio, porém, respondia.
– Não vem ainda, porque eu antes do Cercal dei duas palhetadas e não
reparei mais para trás.
José Bento Pessoa chegou ao Campo Grande duas horas depois,
declarando que se lhe tinha furado uma câmara de ar, dizendo que
o confirmava com algumas testemunhas
A Caminho do Velo-Clube
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Primeira página de O Ciclista,
que presta homenagem a José Maria Dionísio,
vencedor da prova dos 100 quilómetros
Caldas da Rainha-Lisboa,
promovida pela União Velocipédica Portuguesa.
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O nosso amigo Castelo Branco alvitrou que todos os ciclistas
acompanhassem José Maria Dionísio até Lisboa; sendo então resolvido
que todos em bicicletas o acompanharam à sede do Velo-Clube.
Organizou-se então o cortejo no qual tomaram parte uns 30
ciclistas, que pelo caminho levantaram numerosos vivas, a tal ponto que
foi a manifestação que a polícia por mais de uma vez interveio julgando
que era alguma manifestação anti-jesuítica.
É pois impossível descrever esta manifestação.
No Velo-Clube de Lisboa
Chegados ao Velo-Clube repetiu-se a manifestação sendo Dionísio
levando em triunfo pelos ciclistas. Numerosos sócios que não puderam
ir ao Campo Grande, felicitaram Dionísio calorosamente, assim como
a direcção daquela importante agremiação.
Dionísio dificilmente podia responder ao tiroteio de perguntas que
lhe faziam ávidos de saber o que se passara pelo caminho e pedindo
informações a respeito de José Bento. Ele a todos respondia não saber
dele desde que lhe tomou avanço.
Foram também levantados vivas a José Bento Pessoa.
Finda esta manifestação José Dionísio dirigiu-se para o Hotel
Camões seguido por numerosa multidão que o aclamava.
No Café Montanha
José Maria Dionísio, como prova de gratidão, convidou todos os que
o acompanharam do Campo Grande ao Velo-Clube para beberem uma
taça de champagne; dirigindo-se por isso todos para o Café Montanha.
Foram levantados muitos brindes à União Velocipédica, aos
Clubes Velocipédicos, a José Bento, ao Velo-Clube, ao jornal Ciclista
e muito especialmente a José Maria Dionísio e a seu pai, que contra
a sua vontade não veio a Lisboa por estar doente. Do primeiro andar
do Montanha até à rua, Dionísio foi levado aos ombros, repetindo-se
as manifestações.
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A Festa no Velo-Clube
A direcção do Velo-Clube ofereceu à noite uma taça de champagne
aos dois corredores José Bento Pessoa e José Maria Dionísio.
A sala foi gostosamente ornamentada pelo nosso amigo Alberto
de Oliveira, o que contribuiu para o brilhantismo da festa prestada
aos dois valentes corredores.
Às 9 horas da noite foi servido o chamapagne e levantados inúmeros
vivas. Estavam representantes da União Velocipédica Portuguesa, Tiro
Civil, Palma Ciclista, Diário de Notícias e Ciclista.
Agora vai decorrer mês e meio sobre o extraordinário resultado
de José Maria Dionísio nos 100 quilómetros. Performance de categoria
internacional. Os jornais por estes dias não falam em qualquer
outra competição de pista ou de estrada. Dir-se-ia que o velocipedismo
parara no nosso País. A 18 de Junho deparo, na Gazeta da Figueira,
com este anúncio:
Aos Ciclistas
Tenho usado desde há longo tempo a Embrocação Lusitana
da Farmácia Lusitana. Declaro que o seu emprego nas massagens
é de resultados superiores às embrocações estrangeiras.
Figueira da Foz, 18 de Maio de 1901
José Bento Pessoa
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*
No dia 16 de Maio desse ano, aconteceu algo de sensacional
no Parc des Princes. Realizou-se o grande match internacional entre
o negro americano Mayor Taylor e o francês Jacquelin. Um duelo entre
o Velho e o Novo Continente. Milhares de pessoas enchiam literalmente
o vasto recinto do Velódromo. À 1 hora da tarde já era enorme a multidão,
e às 2 teve de fechar-se a bilheteira por não haver já lugar para mais
ninguém.1
Jacquelin derrotou Taylor nas duas corridas disputadas. Mas dias
depois, concedida a desforra pelo francês, Mayor Taylor triunfa
da maneira mais espectacular. Eis a reportagem de J. Perrin, para
O Ciclista, de 9 de Junho:
Paris, 28. – Telegrafei ontem noticiando-lhes o resultado do match
em que Jacquelin concedia a desforra ao seu competidor americano,
que tomou a palavra ao pé da letra e se desforrou a valer, batendo
fortemente o nosso campeão.
A multidão era enorme. Era dupla da que estava da primeira
vez, em 16. Tudo quanto o sport parisiense contém de mais distinto
se aglomerava ali. E, como para matizar de flores aquela grande
superfície coberta de cabeças humanas, as nossas formosas actrizes
ali estavam au grand complet, e, caprichosas como deve ser toda
a parisiense que se preze, não ocultavam as suas simpatias pelo negro.
Que estão de excentricidade exótica, que nos fazia morder de inveja.
É no meio de bocejos de indiferença que se assiste a umas corridas
de debutantes, para que mal se olha.

1

J. Perrin, correspondente em Paris de O Ciclista.
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Ei-los enfim! Aparece o irmão de Jacquelin com a máquina deste,
e o americano Buckner com a de Taylor. Pouco depois entraram estes.
Jacquelin traja um fato de malha, tricolor, e Taylor de azul e preto,
trazendo ao pescoço um foulard com as cores americanas.
Ei-los agora a postos, montados nas suas máquinas. Jacquelin
parte à frente, seguido a dois comprimentos pelo negro. Jacquelin
exaspera-se e detém-se um momento para deixar avançar o negro,
mas este imita-o e conserva-se à mesma distância. Jacquelin finge
partir, mas Taylor não se deixa embarrilar. Apenas se lhe aproxima
um pouco. Por fim, partem. Jacquelin apressa-se, enquanto Taylor
diminui a velocidade.
Quebra-se a correia que fixa o pé de Jacquelin ao pedal. O negro,
que viu o acidente, não quis aproveitar, pelo que foi calorosamente
aplaudido.
Nova partida. Jacquelin, à frente, já não pensa em deixar Taylor
passar-lhe adiante. Avança resolutamente, mas pelo lado exterior,
e Taylor segue-o teimosamente.
A 100 metros da meta, o negro embala, e Jacquelin é vencido.
Ficando a distância de três comprimento de máquina.
Taylor gastou, para os 1333 metros, 3 minutos e 25 segundos e 2/5.
Segunda mão. 1000 metros.
Desta vez os dois competidores partem mais vagarosamente.
Depois de um regresso de Jacquelin à meta, e de uma segunda partida.
Jacquelin avança enquanto o negro recua. Jacquelin acelera a marcha,
e Taylor segue-o a distância de dois comprimentos.
Démarrage: Jacquelin baixa a cabeça, curva-se sobre a máquina,
e pedala a valer. Mas o negro segue-o de perto.
A 80 metros da meta, o negro avança, enquanto Jacquelin faz uma
última tentativa desesperada, e chega distanciado de um comprimento
de máquina pelo nosso campeão.
Vitória do americano. Jacquelin perdeu a partida.
Louco de alegria, Taylor agita o seu foulard de cores americanas
enquanto o público aplaude o seu triunfo. Madame Allmen entrega-lhe
a Taça de Delancey Ward, soberbo objecto de arte, de prata cinzelada,
e Taylor, empunhando-a, dá uma volta à pista, aclamado pela multidão.
Tinha gasto 3 minutos, 23 segundos e 2/5 para os 1000 metros
e 12 segundos e 4/5 para os 200 metros.
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A multidão evacua lentamente o recinto. Os corredores vão para
os seus camarins mudar de fato.
Pouco depois Jacquelin entra no camarim do seu rival, com uma
garrafa de champagne na mão.
– Venho felicitá-lo, Taylor – diz ele. – Outro dia venci, hoje
fui vencido. Está vingado.
Os dois adversários trocam um cordeal aperto de mão, e Jacquelin,
pegando na taça que acabava de ser oferecida a Taylor, enche
de champagne e apresenta-a ao negro; este, que não bebe senão água,
recebe-a todavia, molha nela os lábios e restitui-a a Jacquelin, que
a esgota de um trago.
Fala-se numa nova corrida de desempate entre os dois, visto cada
um ter vencido uma vez.
Mas são simples boatos, pois nada há decidido, nem sequer falado,
a tal respeito.
Em todo o caso, informarei do que houver.
J. Perrin
*
Por estes dias o velocipedismo português está dividido em dois
campos: os fiéis adeptos de José Bento Pessoa e os simpatizantes
da nova estrela, José Maria Dionísio. E é precisamente por essa
ocasião que se funda em Lisboa o Grupo Ciclista José Bento Pessoa,
uma agremiação que se destina a promover corridas e passeios, sendo
o primeiro, para inauguração, a Cascais.1

1

O Ciclista, de 9/6/1901.
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Cinco dias depois, o ciclista figueirense agradecia no mesmo jornal:
O distinto corredor José Bento Pessoa oficiou ao Grupo (com o seu nome)
comunicando-lhe que oferecia a sua medalha de oiro do campeonato
de Portugal ganha no Porto em 1898, para umas corridas promovidas
pelo Grupo, à distância de 2000 metros que foi a mesma distância
que ele correu para ganhar, podendo entrar todos os corredores
sem excepção.
Esta medalha será disputada nas primeiras corridas promovidas
pelo Grupo José Bento Pessoa.

Mayor Taylor
Célebre ciclista
negro norte-americano
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Mas caso curioso e tipicamente português: No auge da glória
a cotização para a homenagem nacional a José Bento Pessoa, cuja
iniciativa partira do Tiro Civil, não foi além de 25$000, morrendo
na casca. Agora, que o grande ciclista está na mó de baixo, é que se
funda um Grupo com o seu nome…
Quatro meses depois, José Bento regressa à sua antiga forma
e brinca com o ciclista de Viseu, vencendo-o como e quando quis; pois é,
precisamente, nessa altura que surge o Ciclo-Clube José Maria Dionísio…
E esta?! Que mania de não reconhecermos o valor das pessoas
na hora própria!...
Mas recuemos um pouco até ao dia de S. João. A Figueira está
em plena época balnear.
Corridas Velocipédicas
Era este um dos números mais atraentes do programa das festas,
e um dos que mais despertava o interesse do público que se apaixona
por este género tão espalhado do sport, por isso enorme multidão
se aglomera na tarde do dia 25 em volta das ruas do Príncipe e Fernando
Tomás, convertidas em velódromo para estas corridas.
Realizaram-se elas sem incidentes e com o seguinte resultado:
1.ª corrida, distrital, para juniores: Primeiro prémio, António Reis,
medalha de vermeil; 2.º, Vítor Santos, medalha de prata; 3.º, Joaquim
Marques, medalha de cobre.
2.ª corrida, juniores: Primeiro prémio, Sousa Gomes, 10$000; 2.º,
Sousa Portugal, 6$000 réis; 3.º, Constantino Pessoa, 4$000 réis.
3.ª corrida, campeonato do Ginásio Figueirense: Constantino
Pessoa, medalha de campeão.
4.ª corrida, profissionais, internacional, seniores: Primeiro prémio,
José Maria Dionísio, 50$000 réis; 2.º José Bento Pessoa, 20$000 réis;
3.º Sousa Gomes, 10$000 réis.
O nosso conterrâneo sr. José Bento Pessoa, alegou não ter ouvido
o sinal da campainha que indicava a última volta, e supondo por isso
que era a penúltima.
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Uma parte do público fez uma manifestação de desagrado
ao sr. José Maria Dionísio, chegando alguns mais exaltados e dirigir-lhe
insultos.
Não podemos deixar de censurar tão condenável procedimento,
indigno de uma terra que quer ter foros de civilizada, e neste protesto
nos acompanham todas as pessoas sensatas que se não deixam arrastar
por injustificáveis paixões de um mal entendido patriotismo.
Terminadas as corridas realizou-se no palco do Teatro Príncipe,
sede do Ginásio Clube, a distribuição dos prémios, que foi presidida
pelo sr. Carlos Calixto, secretário da direcção da União Velocipédica,
e que foi seu representante nesta corrida.
Este cavalheiro pronunciou um entusiástico discurso, enaltecendo
as vantagens da velocipedia e elogiando os principais corredores que
entraram no certame, especialmente José Bento Pessoa, o valente
campeão que no nosso país e no estrangeiro mais tem honrado
o ciclismo português, pelas brilhantes vitórias alcançadas em corridas
sucessivas e disputadas entre os primeiros da Europa.
O discurso do sr. Carlos Calixto foi cortado por calorosas salvas
de palmas, sendo também muito vitoriados os corredores a quem foram
distribuídos prémios.1

1

Gazeta da Figueira, de 26 de Junho de 1901.
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Como se verifica as festas de S. João na Figueira da Foz terminaram
com muita tristeza neste ano de 1901. O seu ídolo, numa hora de infelicidade,
não ouviu a sineta que anunciava a última volta da prova. E a sua temível
emballage não foi realizada para arredar o ciclista de Viseu de qualquer
veleidade de triunfo. (É urgente esclarecer de que se disputava uma
prova de velocidade). Creio que desta vez José Bento Pessoa teve a má
fortuna por seu lado…
Mas o programa dos festejos foi comprido à risca no meio da maior
indiferença pela mágoa da Cidade.
…Depois das 10 horas da noite uma flotilha de barcos, brilhantemente
iluminados, descia lentamente rio abaixo, vindo das alturas da Salmanha.
De um deles, figurando um castelo, saíam de tempos a tempos fogos
de artifício, e noutro tocava uma orquestra diferentes trechos musicais.1
Depois do desastre de José Bento Pessoa na prova dos 100
quilómetros Caldas-Lisboa, depois ainda do seu engano na contagem
das voltas na corrida da Figueira da Foz, os dois ciclistas competiram
mais uma vez, agora no dia de S. Pedro no velódromo Maria Amélia,
na cidade do Porto. Outras 25 000 pessoas estiveram presentes. Eis
a grande e única reportagem conhecida de uma prova de José Bento
Pessoa:

1

Gazeta da Figueira, 24/6/1901.
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As Corridas do Velódromo
“Maria Amélia“
O Real Velo-Clube do Porto pode ufanar-se de ter organizado
e levado a efeito, no dia de S. Pedro, as mais interessantes corridas
de Portugal.
Um pouco antes das 4 horas não havia um lugar vago nas tribunas,
e torvelinhava pelo recinto exterior do velódromo uma compacta multidão.
É que o dia amanhecera sereno, e conservara-se límpido e quente
sobe o céu de azul-turquesa: – dia peninsular, todo lavado em sol,
propício a entusiasmos, e a exuberâncias de alegria…
A fina flor do sport, de envolta com o mundanismo elegante, marcara
ali ponto de reunião; e era de ver, nas filas sobrepostas das bancadas,
a frescura das toilettes claras, e preciosa joalharia dos olhos em fogo,
e o adejar rutilante dos leques, batendo impacientes, como frémitos
de asas sôfregas de espaço…
Cá por baixo, entre os homens, não era menor a ansiosa expectativa
da luta.
Pela primeira vez – depois de provas contestáveis – ia aferir-se,
em terreno conveniente e com todas as garantias de apreciação, o valor
relativo de dois corredores de mérito: – José Bento Pessoa e José
Maria Dionísio.
A recente derrota daquele, na pista improvisada aqui, nas ruas
do Príncipe e de Fernandes Tomás, deixara certas dúvidas no espírito
dos que, tendo ouvido falar no treno duro do corredor de Viseu, nunca
haviam visto o da Figueira arrancar numa abalada decisiva.
Se me dão licença, eu emprego este termo de – abalada – bem
português e bem expressivo, em vez do galicismo – emballagem – que
será técnico, mas não deixa de ser tolo.
Deve, no entanto, dizer-se que, entre os verdadeiros entendedores,
tais dúvidas não existiam…
Basta que os senhores saibam que o Real Velo-Clube redigira
de antemão uma mensagem em pergaminho, e esperava confiadamente
a hora de a entregar a José Bento Pessoa.
Encostados à divisória gradeada, perto da meta, dez sujeitos –
com o emblema do Ginásio da Figueira na lapela – pálidos, com caras
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de tresnoitados e olhos de ansiedade, sorriam amareladamente uns
para os outros…
De quando em quando, um deles desoprimia o gravame dos seus
cuidados com esta frase de espírito: – «então o Zé Bento entra logo
na primeira corrida?»
«É verdade!» – respondiam os outros, à uma, consultando pela
centésima vez o programa…
E ficavam-se de novo, mais pálidos, a sorrir mais amarelo, e a olhar
estupidamente a pista deserta…
Por detrás deles havia olhos com fulgores de pedraria, lábios
de beladona e de papoila, carnações de leite e morango, cabelos de oiro
e treva!...
Pois era a pista, larga fita de saibro cinzento, que os empalidecia
de angústia!...
*
Nisto ouve-se badalar a sineta, para a primeira corrida…
Cinco corredores se alinham: José Bento, José Dionísio, António
Real, António Lopes e Carlos Rego…
Os leques deixaram de bater, as palavras gelam nos lábios,
as pupilas dilatam-se e absorvem-se numa contemplação persistente…
Sinto uma violenta constrição no braço esquerdo, e olho furioso,
pronto a sacudir o importuno: é Francisco Lencastre que se agarra
a mim como um polvo, alçando-se na ponta dos pés, na ânsia de ver
bem…
Dá-se o sinal de partida…
José Bento toma deliberadamente a cabeça, pedalando rijo, o dorso
ondeante, o jarrete elástico a boca quase mordendo o guiador.
Logo atrás, mal colado, com frequentes hesitações no avaliar
das distâncias, vem José Dionísio…
Assenta o pé todo nos pedais, o lábio contrai-se-lhe no rictus
nervoso, o busto ergue-se-lhe sem maleabilidade…
Mas o arcaboiço de lutador arfa num ritmo amplo e largo e as cordas
dos músculos retesados avolumam, formidáveis, na perna máscula…
É um adversário digno de respeito, não há dúvida …
À terceira volta Carlos Rego toma repentinamente a dianteira,
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e Dionísio que o vê arrancar, tenta colar-se…
José Bento, diminuindo inapreciavelmente a marcha, finge ceder
o lugar por inadvertência e segue-lhe a roda a meio palmo de distância…
Mas, ao passar por nós, na quarta volta, o seu olhar ri de satisfação…
Vai no lugar que quer, e daí por diante, conduz a corrida como quer…
Toca a sineta para a última volta: Carlos Rego pedala mais duro,
José Dionísio afasta-se um pouco para a direita e prepara-se para dar
todo o treno…
Mas nisto, quase a meio da curva, que os corredores percorrem
numa inclinação inferior a 45 graus, vê-se a máquina de José Bento
sair da linha, avançar em sacudidelas bruscas, como uma locomotiva
que despede, ganhar a dianteira num rodopio de pedais em que os pés
perdem a forma e parecem dois círculos negros rodando em vertigem…
Daí por diante não vi nada de definido: passou por diante de mim,
como uma bala sibilante, um vulto escuro, e ouvi romper em aplausos
frenéticos esses milhares de bocas que pouco antes haviam emudecido…
José Bento ganhara por mais de cinco comprimentos, isto
é, avançara sobre a bicicleta de José Dionísio, mais de doze metros –
porque dera a volta por fora – em três ou quatro segundos.
Os dez do Ginásio-Clube, com as mãos arroxeadas das palmas,
olham uns para os outros, com um sorriso plácido, e reparam, pela
primeira vez, nas bancadas floridas da tribuna…
*
A segunda e a terceira corrida, passaram para nós quase
desapercebidas. Houve, é claro, vencedores e vencidos; mas,
se me perguntarem quem foram uns e outros, tenho a dizer-lhes
ingenuamente que não sei.
E, no fim de contas, creio que sucedeu o mesmo a toda a gente
que estava no velódromo…Pelo menos as conversas não pararam,
os leques não deixaram de agitar o ar tépido, os olhos apenas por
desfastio se fixavam na pista, e as mãos só palmeavam frouxamente,
numa distraída cortesia…
Mas tocou a sineta para a quarta – a do Campeonato de Portugal – e
tudo mudou por encanto…
Era o momento solene! – o da vitória decisiva…
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Como no conto extra-humano de Edgard Pöe, apurando bem
os ouvidos, sentir-se-iam pulsar os corações… Dos cinco corredores
inscritos desistiu um, e tomaram lugar na meta, segundo a ordem
do sorteio, Tomás Castro, José Dionísio, José Bento e António Lopes…
Este último saiu à frente na primeira curva, seguiram-se-lhe Tomás
Castro e José Bento, ficando José Dionísio na cauda…
António Lopes é um ciclista de altura meã, mas vigoroso e reforçado…
Pedala e cola-se com perfeição, e dizem que tem abaladas
vertiginosas.
No entanto, não estava convenientemente trenado, baixando desta
vez, a adversário de pouca monta…
À 5.ª ou 6.ª volta Tomás Castro tomou a cabeça, colando-se-lhe imediatamente José Bento. José Dionísio conservou o 4.º lugar,
porque lhe não foi possível deslocar António Lopes; e assim, sem
mais incidentes, num treno duríssimo, que conservou a esta corrida
um interesse palpitante, se desdobrou a luta até à trigésima primeira
volta…
Nessa ocasião, ao entrar na curva, José Dionísio arrancou e abalou
com denodo, colhendo de improviso sobre José Bento, um avanço
de 8 a 10 metros…
Foi um instante de angústia para todos…
Como galvanizadas, todas as senhoras se puseram repentinamente
de pé; e com os olhos velados de emoção, com as bocas entreabertas
num hausto de ansiedade, seguiram, petrificadas, as peripécias finais…
A bicicleta de José Bento saiu da linha, e despenhando-se como
um furacão, veio colar-se de novo à do corredor de Viseu.
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José Maria Dionísio e a família
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E logo a seguir, num ímpeto soberbo, que lhe deixou adivinhar
as qualidades, António Lopes veio ocupar o seu lugar…
José Dionísio, vendo-se talvez vencido de antemão, afrouxou
a marcha, preparando-se para a arrancada suprema; desta vez, porém,
José Bento não lhe deu tempo, e abalando, contra o seu costume, a 150
metros, à entrada da curva, deu uma velocidade tal à sua máquina, que
as outras pareciam ter ficado pregadas à terra…
Essa velocidade, contada ao cronómetro, deu 70 quilómetros
de marcha à hora – 5 quilómetros mais do que a dos melhores
corredores do mundo: Taylor e Jacquelin!...
Quando o vencedor entrou na meta, houve uma tempestade
de aplausos que é difícil descrever sem fraquejar…
Das bancadas, as damas vitoriavam agitando lenços, palmeando,
gritando o nome de José Bento, num frenesi de apoteose que atirava para
trás das costas com todas as convenções e todas as conveniências tolas…
E pela pista – contra os regulamentos severos do Velo-Clube
– alastravam-se nódoas de gente, correndo, berrando, saltando
as vedações, redemoinhando em vértice, irradiando em leque, chocando-se num atropelo doido, como num pânico de incêndio ou de derrota…
E José Bento foi descavalgado da bicicleta, arrancado e disputado,
no ar, por milhares de braços, erguido e passeado em triunfo, que lhe
encheram, decerto, a alma de júbilo, mas que lhe puseram, com certeza,
os ossos num feixe…
Quando dei por mim, olhei em roda, e dos dez do Ginásio, apenas
encontrei Pereira Correia…
Os outros tinham abalado, assaltado na rua os tréns, e corrido
à desfilada para o telégrafo…
Pereira Correia, então, à falta de mais gente que lhes recebesse
as expansões, abraçou-se a mim, triunfante…
Foi um choque formidável de dois hipopótamos, capaz de enternecer
as pedras, e de reduzir a azeite dois moios de azeitona…
Lembrei então, com timidez que o melhor era ir abraçar José Bento;
e, como a ideia fosse aceite, aí desatámos aos empurrões a toda gente,
cortando caminho em sebe viva, e transpondo as vedações do recinto…
Mas o vencedor, andava no ar, como lhes disse, e Pereira Correia,
na impossibilidade de lhe dar um amplexo conveniente, abraçou-se-lhe
com febril entusiasmo a uma perna…
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*
Às 7 horas, em torno das mesas do Hotel Franckfort, reuniram-se
em homenagem a José Bento, mais de cinquenta ciclistas do Real VeloClube do Porto.
Com esses admiradores do campeão de Portugal, confraternizaram,
como não podia deixar de ser, os sócios do Ginásio-Clube da Figueira…
O jantar, portanto, decorreu – dada a mútua simpatia que
se estabeleceu em breve – alegremente e despretensiosamente
entusiástico.
Ao champagne iniciou-se a série de brindes, que só veio a acabar,
por esgotamento de munições, por volta das dez da noite…
Relembrá-los aqui, seria apenas um fastidioso esforço de memória,
que nenhum interesse traria à narração…
Basta que saibam que em todos eles transparecia a admiração
sincera por José Bento Pessoa, como carácter e como corredor leal,
modesto e, no fim de contas, invencível…
Um dos redactores do jornal de sport – O Campeão – numa
pitoresca linguagem quase familiar, e no entanto, calidamente colorida,
com dados na mão e um superior conhecimento do assunto, fez a
história do célebre match Caldas-Lisboa, em que para haver de tudo,
até não faltou um engano, cronométrico de 38 minutos…
Depois, relembrando num relance retrospectivo as últimas corridas
dos velódromos europeus, fez notar que em nenhum deles se tinha
atingido a marcha que José Bento imprimiu à sua máquina no arranque
supremo do Campeonato de Portugal.
E erguendo alto a sua taça, num espontâneo rapto de eloquência
quente e sentida, brindou: «a José Bento Pessoa, o campeão de Portugal
e da Península, e até, na hora presente, o campeão do mundo!»
Este brinde justiceiro, foi coberto de alguns aplausos uníssonos e
vibrantes, e há-de decerto ter feito esquecer ao corredor incomparáveis
muitas das mágoas que lhe causou a persistente campanha de
descrédito, que até na sua própria terra ecoou, minou e alastrou…entre
sorrisos de júbilo…
Também o Ginásio-Clube da Figueira mereceu dos sócios da VeloClube um brinde lisonjeiro pelo primor de cortesia em que foi dito.
Respondeu-lhe Pereira Correia, num fluente improviso, pagando
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gentileza, com gentileza e bebendo pela prosperidade do Real Velo-Clube do Porto – a sociedade que mais se tinha dedicado, e que
mais cuidados tinha posto no desenvolvimento do sport velocipédico
em Portugal…
E assim acabou esta íntima festa, toda de alegria e de entusiasmo, que
para mim e para todos teve a vantagem de fixar de uma vez para sempre,
não só o valor real de José Bento, mas também a geral corrente de simpatia
que lhe dedicam os verdadeiros ciclistas do Porto, e de todo o país…
E quando, à 4 horas da manhã, entrei no comboio, extenuado mas
contente da improvisada digressão ao Porto, veio-me à lembrança
o quanto a Figueira poderia ganhar – possuindo um corredor como José
Bento – em estabelecer um velódromo modelo, onde seriam dadas,
no verão, as melhores corridas de Portugal…
Porque – digamo-lo claramente – a pista improvisada nas ruas
do Príncipe e Fernandes Tomás acabou de uma vez…
Desde que os corredores felizes passam pelo risco de serem
desfeiteados pela multidão em fúria, nenhum dos ciclistas do país aceitará
o repto em terreno tão perigoso…
E fazem muito bem…
E, na coluna da direita da mesma página, este texto:
José Bento Pessoa
Ao saber-se na Figueira o resultado das corridas velocipédicas
do Porto, e do assinalado triunfo alcançado sobre todos os seus
competidores pelo nosso conterrâneo José Bento Pessoa, triunfo
quase sem precedentes nos anais da velocipedia portuguesa, pelas
circunstâncias excepcionais de que foi revestido, não se descreve
o entusiasmo que se manifestou por toda a cidade.
O primeiro telegrama, noticiando o resultado das corridas, foi enviado
à Casa Havanesa pelos nossos patrícios que a elas tinham ido assistir.
Logo que se espalhou a notícia subiram ao ar de vários pontos da
cidade inúmeras girândolas de foguetes, distinguindo-se no ruidoso das
manifestações, como era natural, o Ginásio Clube, de que José Bento
é sócio, e em cujas corridas alcançou em tempo os seus primeiros triunfos.
Sabendo-se que José Bento regressava à Figueira no comboio
das 10 horas da manhã de domingo, o Ginásio-Clube preparou-lhe
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uma brilhante recepção, a que se associou de bom grado a cidade
em peso, indo a direcção do Ginásio esperá-lo à Pampilhosa.
Pouco antes da chegada do comboio dirigiu-se para a estação
a maior parte dos sócios do Ginásio, levando à sua frente a filarmónica
10 de Agosto, o grupo musical Gounod, Associação Artística e várias
associações de classe, e enorme concurso de povo.
Logo que o comboio deu entrada na gare estrondearam os vivas,
a filarmónica tocou o hino do Clube, e os amigos de José Bento, que
muitos conta na Figueira o simpático ciclista, levaram-no em triunfo
aos ombros, desde a estação até a sua casa, aos sons festivos
da música, e repetindo-se continuamente os vivas entusiásticos,
e estalando festivamente os foguetes. Depois veio o grande ciclista
à sede do Ginásio-Clube, onde os sócios lhe fizeram uma ruidosa ovação.
À noite houve no teatro Príncipe, onde está instalado o Ginásio,
um espectáculo em honra de José Bento, dado pelos empresários
do Royal Kosmograph, aparecendo o seu retrato logo no princípio
do espectáculo reproduzido pelo Kosmograph.
José Bento assistiu ao espectáculo no camarote da direcção
do Ginásio, que estava decorado com colchas de damasco e enfeitado
com palmas e flores, sendo durante a noite o distinto ciclista alvo das
mais calorosas manifestações de simpatia da parte do público.
Os seus amigos e admiradores preparam um banquete em sua honra,
que deve realizar-se no próximo domingo no salão do Casino Mondego.1
Três dias depois é a vez da Mãe do atleta agradecer publicamente:
Maria da Guia Pessoa
Agradece imensamente penhorada as manifestações de amizade
que recebeu por ocasião das corridas velocipédicas ultimamente
realizadas no Porto, e em que ficou vencedor seu filho José Bento Pessoa,
não só da parte dos seus patrícios, como de outras pessoas de fora.
Na impossibilidade de agradecer individualmente tão penhorantes
manifestações fá-lo por este meio, protestando a todos a sua gratidão.
Figueira, 6 de Julho de 1901.
1

Gazeta da Figueira, de 3 de Julho de 1901.
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Mas, por tantos festejos e entusiasmos, coube agora a vez do meu
biografado botar prosa cheia de ternura e gratidão:
José Bento Pessoa
profundamente agradecido pelas provas de simpatia e consideração
que recebeu, tanto no Porto, por ocasião das últimas corridas
velocipédicas em que tomou parte, como na Figueira, por ocasião do seu
regresso, protesta a todos as pessoas, que tanto o distinguiram com as
suas manifestações de apreço, o seu indelével reconhecimento.
Figueira, 2 de Julho de 1901.
Até que, no exemplar do jornal O Ciclista, n.º 31, de 14 de Julho de
1901, é lançado um apelo aos leitores para se abrir uma subscrição para
a compra de um objecto de arte a oferecer a José Bento Pessoa. E entre
os panegiristas que apareceram nas várias folhas da especialidade,
destaco o dirigente portuense Olyntho Muaze, que diz em certa altura:
…E pena tenho que José bento Pessoa fique neste atrofiado meio,
lutando com corredores medíocres, treinando-se em más pistas, sem
que ninguém se lembre da brilhantíssima figura que Portugal teria feito,
se alguém se tem lembrado de o mandar a Paris tomar parte no célebre
match Taylor-Jacquelin.
Esse alguém podia ser uma só pessoa; mas devemos confessar com
vergonha que éramos nós todos, todos os clubes, sem distinção de classe
que o devíamos lá ter mandado!
Foi um esquecimento ou um desleixo?
Foi uma falta imperdoável que só uma boa alma como a dele e só um
coração afeito a tanta ingratidão sabe perdoar a todos nós, a quem não
falta vontade, nem desejos de o vermos colado à altura que o seu grande
nome merece, mas a quem a indolência própria do nosso temperamento
e a falta de iniciativa, nos torna mais que culpados, quase criminosos!
Se estas minhas palavras podem traduzir uma ideia de futuro ela aí
fica. Se ninguém – oh, patriotas que me ledes! – calar no fundo do ânimo
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fica a minha boa vontade que é filha da grande admiração e imensa
amizade que me liga ao grande campeão português – José Bento Pessoa!
Porto, 25 de Julho de 1901.
A 4 de Agosto O Ciclista anuncia a Comissão Nacional para
a Homenagem a José Bento Pessoa:
Presidência – Frederico Carlos Rego.
Tesoureiro – Sena Cardoso.
Secretário – Tenório de Oliveira.
Vice-secretário – Alberto Trancoso.
Vogais – Adalberto Cardoso Calleya, Sebastião Tenório de Oliveira,
Ernesto Zenóglio, L. J. César da Mota, L. A. Campos Sá,
Eduardo Ferreira, Augusto Rato e Gomes Leite, por Lisboa;
Pedro Bandeira e Ricardo Garcia y Gomes, pelo Porto.
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Rafael Bordalo Pinheiro
presta homenagem ao grande Ciclista
no jornal A Paródia,
n.º 78, de 10 de Junho de 1901
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A 25 do mesmo mês o jornal patrocinador anuncia uma estafeta de
Lisboa à Figueira da Foz, composta por três ciclistas, cujo percurso de
259 800 metros se dividia em cinco zonas. Eis os respectivos mapas:
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MAPA DA ESTAFETA LISBOA-FIGUEIRA
EM HOMENAGEM AO NOTÁVEL CAMPEÃO
JOSÉ BENTO PESSOA
1.ª ZONA DE LISBOA A SANTARÉM
Etapas
Ciclistas
Km
		
percorridos
Lisboa a Sacavém
Sacavém à Povoa
Póvoa a Alverca
Alverca a Alhandra
Alhandra a Vila Franca
Vila Franca ao Carregado
Carregado a Vila Nova da Rainha.
V. N. da Rainha a Azambuja
Azambuja a 6 Quilómetros
Dos 6 Quilómetros ao Cartaxo
Cartaxo ao Vale de Santarém
Vale de Santarém a Padeiras
Padeiras a Santarém
		
		
Etapas

Manuel Ferreira
13 500
Carlos Amado
8 600
J. Luís Chabanel
4 000
Adalberto Trancoso
5 400
Augusto Rato
3 300
F. Bettencourt Viana
7 200
Van-Zeller Pessoa
4 200
António Barbosa
6 800
M. Assunpção Pires
6 000
António Pais
6 800
Alberto de Meneses
5 900
José Paulo do Sacramento 4 000
João Gomes Vieira
3 700
______
79 400

2.ª ZONA DE SANTARÉM À SERRA DO VENTOSO
Ciclistas

Km

percorridos

Santarém ao Outeiro de Alfazema

António Paulo

11 700

Outeiro de Alfazema
a aldeia da Ribeira

António de Oliveira

10 000

Aldeia da Ribeira a Vila Verde

Pedro Monteiro

1 300

Valverde à S. do Ventoso

Silvério Fragoso

19 000
______
42 000
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3.ª ZONA DA SERRA DO VENTOSO A CONDEIXA
Etapas
Ciclistas
Km
		
percorridos
Serra do Ventoso à 		
Batalha
Baptista da Silva

17 100

Batalha a Leiria

Francisco Vieira

10 300

Leiria a 8 Quilómetros

Alberto da Silva

8 000

De 8 Quilómet a Pombal

Ernesto Zenóglio16000

Pombal a Venda da Cruz

Cândido da Silva

5 000

Venda da Cruz a Redinha
Redinha a Condeixa

Belo de Almeida
Eduardo Ferreira

6 400
15 900
______
78 700

4.ª ZONA DE CONDEIXA A COIMBRA
Etapas
Ciclistas
Km
		
percorridos
Condeixa a Sernache

Tomás Castro

4 600

Sernache a Moroiços

Mário Sequeira

4 700

Moroiços a Coimbra		
(Estação Velha)
Amadeu Muaze
		

5 300
______
14 600
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5.ª ZONA DE COIMBRA À FIGUEIRA
Etapas
Ciclistas
Km
		
percorridos
Coimbra a São João do 		
Campo
Carlos Seabra
8 200
São João do Campo a
Tentugal

Aquiles Muaze

Tentugal a Lavariz
Lavariz a Montemor
Montemor a Maiorca
Maiorca à Figueira

Huberto Marinho
Carlos Viegas
Campos Sá
Pedro Bandeira

		

7 900
6 600
6 600
7 400
8 400
______
45 100

A estafeta vai realizar-se no dia 1 de Setembro, mas oito dias antes
o grande ciclista correrá na cidade espanhola de Vigo. Acompanhado pelo
seu amigo Sebastião Herédia, obtém a última vitória no país vizinho.
José Bento Pessoa
Este valente campeão do ciclismo, e nosso estimado patrício acaba
de alcançar mais um brilhante triunfo em Vigo, ganhando o primeiro
prémio na corrida internacional que ali se realizou no domingo, sendo
o segundo ganho por D. Sebastião Herédia.
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Foi tal o despeito que se apossou dos nossos amáveis vizinhos,
ao verem que eram batidos pelos portugueses, que insultaram
ferozmente os vencedores, querendo mesmo agredi-los, o que fez com
que eles não tomassem parte nas outras corridas, retirando no primeiro
comboio para o Porto.
Este insólito procedimento que envergonha uma nação que se diz
civilizada tem o seu simples relato a sua condenação…
Gazeta da Figueira, de 28/8/1901.
Amanheceu o primeiro dia de Setembro. Um domingo de verão.
De Lisboa à Figueira, as estradas tiveram animadas de ciclistas
e de muito povo. Trinta e três velocipedistas foram passando de mão
em mão o objecto de arte que seria oferecido ao atleta homenageado
no fim do último percurso feito pelo director de O Ciclista, o ciclista
Pedro Bandeira.1

1

 ma jóia representando uma roda de bicicleta, cravejada de 33 brilhantes, tantos
U
quantos os ciclistas da estafeta.

230

AF_08_BPessoa pag_225-280.indd 230

10/21/13 9:58 AM

À noite, no Teatro Príncipe D. Carlos, houve récita de gala pela
Companhia do conhecido actor Joaquim de Almeida. Representou-se
a comédia As Alegria do Lar. Três actos na tradução de C. M. Cabral.
Do elenco, além do titular, faziam parte Pato Muniz, A. Sarmento,
Adelaide Coutinho, Isabel Berardi e Carlota Fonseca. A acção da comédia
decorria em Paris. Preços dos bilhetes: frisas, 4$000 réis; de lado,
3$500; cadeiras a 700 réis e galeria a 150 réis.
O camarote de José Bento Pessoa estava esplendidamente
ornamentado, vendo-se pendida a máquina Clement em que corre.1
No programa da récita havia este soneto do poeta J. J. de Araújo:
A José Bento Pessoa
Distinto Ciclista Português
Trago-te aqui um preito verdadeiro
Filho do entusiasmo de minh’alma,
Porque, tendo na pátria ganho a palma,
Foste alcançar a palma no estrangeiro.
Conseguiste entre nós ser o primeiro,
Lá fora o teu valor nunca se acalma;
E se a glória não tens de insigne Talma,
Tens de herói corredor o louro inteiro!
És filho exemplar e dedicado,
Um amigo sincero e sem igual
Carácter saliente, por honrado.
		
És credor de alto canto triunfal,
Porque ajuntas a tanto predicado
Ser o mor campeão de Portugal.

1

 or estas linhas sabe-se que o ciclista, após cinco anos de reclamar a marca Raleigh,
P
assina contrato com a Clement.
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Foi igualmente nesta noite apoteótica que o sr. Ribeiro Couto deu
a primeira audição da sua valsa para piano, intitulada Ciclismo, dedicada
ao atleta homenageado.
Graças à Gazeta da Figueira, de 28 de Setembro de 1901, posso
evocar a derradeira prova em que José Bento participa no fecho
da temporada:
Corridas de Velocipedes
No improvisado velódromo constituído pelas ruas do Príncipe
e Fernandes Tomás, realizaram-se na última quinta-feira as corridas
velocipédicas promovidas pelo Ginásio Clube Figueirense.
A primeira corrida – Seniores fortes (5 voltas, 5000 metros) –
foi disputada por José Bento Pessoa, António Lopes e Sousa Gomes,
chegando em primeiro José Bento, que obteve o 1.º prémio, 50$000 réis,
em segundo António Lopes, 20$000 réis, e em terceiro Sousa Gomes.
Na segunda – Juniores (3 voltas, 3000 metros) – correram os srs.
Pedro de Albuquerque e Alberto Baptista, ganhando o primeiro.
José Bento fez o anunciado record de 5 voltas, 5000 metros,
tendo como entraineurs em bicicleta António Lopes e Belo de Almeida,
e gastando no percurso 8 minutos, 41 segundos e 1 quinto.
Na última corrida – (Seniores fracos) – entraram Sousa Gomes,
Belo de Albuquerque, Alberto Baptista e Constantino Pessoa, chegando
à meta pela ordem como vão designados.
Sousa Gomes deu uma queda, na última volta, sendo arrastado
e magoando-se bastante, o que contudo não o impediu de ganhar
o primeiro prémio.
José Bento, na primeira corrida, teve ocasião de dar uma daquelas
extraordinárias emballages cujo segredo só ele possui, e que o tornam
um corredor invencível.
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INTERVALO
Eu chamo intervalo aos anos de 1902, 1903, 1904 – anos em que
o ciclista da Figueira da Foz esteve retirado da competição.
Compreende-se que a saturação do atleta profissional tenha
atingido aqui a sua crise mais aguda. Em Março de 1902 fizera José
Bento vinte e oito anos. Todo aquele entusiasmo dos primeiros tempos
– os desafios, as viagens, os recordes – havia passado. Comodista por
temperamento, enraizado na terra natal até à medula, o meu biografado
sentiu ter chegado a hora da retirada. Com algum dinheiro amealhado,
conhecimentos e popularidade no meio velocipédico, José Bento deu
novo rumo profissional à sua vida. E, assim, na Gazeta da Figueira,
de 1 de Janeiro de 1902:
Novo Estabelecimento
O nosso estimado conterrâneo e distinto ciclista José Bento Pessoa,
abre amanhã na Praça Nova, n.º 11, na loja onde esteve em tempo
a Camisaria Cardoso, um novo estabelecimento para a venda e aluguer
de bicicletas, encontrando-se também neste estabelecimento diferentes
artigos para uso dos ciclistas, como meias, camisolas, etc.
Que seja feliz nesta tentativa é o que do coração lhe desejamos.
Ano novo, vida nova – foi o que o ciclista pensou. Obteve êxito nesta
iniciativa comercial? Creio bem que não. E tanto assim que, três anos
depois, já na casa dos trinta, resolve voltar às corridas e ao engodo dos
prémios pecuniários.
Mas uma vez estabelecido, com loja aberta, o nosso homem
organiza passeios velocipédicos entre os clientes e amigos. Estas
digressões eram muito frequentes no fim do século passado e nos
primórdios do actual. Utilizando a novidade utilitária do novo veículo,
homens, senhoras e meninos partiam de madrugada a caminho de
uma localidade, que os recebia festivamente. A vila ou a cidade a que
se destinava a excursão vinha para a rua com a banda de música
e os ranchos regionais. Subiam foguetes e morteiros – sinais de
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alegria e de festa rija. Aos forasteiros era-lhes sempre oferecido um
opíparo almoço a que não faltavam, à sobremesa e aos licores, brindes
e discursos.
A 19 de Maio de 1902, há corridas de bicicletas na Figueira e José
Bento desempenha a função de cronometrista.
Mas, em Junho, dá-se um acontecimento velocipédico invulgar.
Vários ciclistas figueirenses, leirienses, caldenses e lisboetas, formam
uma longa estafeta, cujo testemunho é o ofício do Ginásio Clube
Figueirense a pedir a sua filiação na União Velocipédica Portuguesa.
José Bento Pessoa faz o último percurso.
Estafeta Figueira-Lisboa
Chegou na sexta-feira passada a Lisboa, a estafeta organizada pelo
Ginásio Clube Figueirense, com o fim de entregar o seu pedido de filiação
na U. V. P.
Desde o principio que profetizámos a esta bela ideia um resultado
compensador dos esforços para ela empregados e não nos enganámos
nessa profecia, visto que a chegada da estafeta ao Campo Grande
e a entrada em Lisboa do campeão de Portugal, José Bento Pessoa,
não podia ter mais brilhantismo, nem encerrar em si um maior número
de condições para calar fundo no ânimo dos ciclistas que se prezam.
Felicitamos, pois cordial e efusivamente o Ginásio Clube Figueirense,
pelo óptimo resultado da estafeta, fazendo votos por que festas desta
ordem tenham muitos continuadores para o bem da velocipedia e honra
de quem tomar a si tal empreendimento.
J. Borges
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A Chegada ao Campo
Apesar de se esperar mais tarde a chegada da última etape ainda
assim era grande o número de ciclistas que aguardavam a chegada
de José Bento Pessoa.
À 1 h. e 49 m. chegou finalmente José Bento Pessoa, portador
da estafeta, sendo seguido por muitos corredores e ciclistas.
Ao entrar no Campo foi alvo de uma manifestação de simpatia,
sendo a estafeta entregue ao sr. Conde de Caria, que ali estava, bem
como quase toda a direcção da U. V. P. e representantes de todos
os clubes e grupos da Capital.
Depois da indispensável demora para se esperar pelos ciclistas que
tinham feito as etapes distantes, partiu o cortejo em direcção à Sociedade
de Geografia, tendo-se primeiro dado uma volta pelas ruas do Ouro,
Capelistas e Augusta.
O Ciclista, de 9/6/1902
Em 18 de Junho deste ano há uma referência ao Grupo Ciclista
José Bento Pessoa, que organizou uma prova velocipédica. Três meses
depois a mesma Gazeta da Figueira anuncia que o nosso ciclista abriu
um novo estabelecimento no Bairro Novo. De resto era frequente haver
comerciantes estabelecidos na cidade velha que, no Verão, abriam
sucursais no Bairro Novo. Ainda hoje isso acontece na Figueira da Foz.
Em Outubro, a 4, a Gazeta, ainda anuncia que José Bento vai tomar
parte numa estafeta num percurso Leiria-Porto. Mas pouco depois
a notícia foi desmentida.
Pronto! Não tenho mais notícias sobre José Bento para mencionar
neste período que intitulei de Intervalo, a não ser que os campeonatos
de velocidade eram agora ganhos por José Maria Dionísio. Isto
aconteceu em 1902, 1903 e 1904. Neste, o vencedor do campeonato
de Portugal arrecadou 100$000 réis; o 2.º, 40$000, e o 3.º, 25$000.
Em Novembro de 1904, aparece nas pistas portuguesas um forte naipe
de corredores estrangeiros, composto por Conelli, Messori, Herman
e Neira. Os melhores prémios foram embolsados por estes nossos
visitantes.
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REGRESSO À PISTA
Quatro anos depois o atleta regressa ao ciclismo profissional.
E volta às pistas nacionais numa altura em que vários velocipedistas
estrangeiros estavam a fazer uma razia nos prémios pecuniários. Eram
italianos, franceses e espanhóis que se estabeleceram após a ausência
competitiva do grande ciclista português.
Nos últimos dias de Maio de 1905, José Bento Pessoa está presente
na inauguração de um novo velódromo lisboeta: o de Palhavã.
…Conquanto todas as atenções estivessem convergidas para o macth
Pessoa - Missori, o clou do programa, não foi este o número que mais
agradou. Pessoa, o nosso antigo campeão, o mais simpático dos velhos
corredores portugueses, ressentiu-se com a ausência de pista durante
quatro anos, com a falta de treno, e com o achar-se esquecido do que
é o cimento: resumindo, não está na sua antiga forma, que, com trabalho
metódico, certamente readquirirá. Messori, estava verdadeiramente
receoso do adversário. Resultou, por conseguinte, um match fraco, que
mais nos pareceu, de parte a parte, um reconhecimento de forças para
lutas próximas, mais renhidas.
Messori venceu o desempate, ficando José Bento a um comprimento.1
Mas a adaptação não se fez tardar, e mês e meio depois o ciclista
nacional já dispunha do José Bento Pessoa dos bons velhos tempos…
No Tiro e Sport, de 15 de Julho, lê-se:
Velódromo de Palhavã. José Bento continua a afirmar-se um digno
competidor dos corredores estrangeiros e a provar que os músculos
não são de massa inferior. Eduquem os nossos corredores e verão que
não hão-de fazer má figura.
4.ª Corrida – 1.ª mão do match: – José Bento-Conelli, que foi vencedor
da final da Internacional. Chegou Conelli em primeiro lugar, depois
de ambos terem mostrado saber muita táctica de pista, vindo Pessoa
1

Tiro e Sport, 31 de Maio de 1905.
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a 1/2 roda do seu temível rival.
6.ª Corrida – 2.ª mão do match: Grande silêncio quando a campainha
toca e José Bento Pessoa apanha de surpresa Conelli, que apesar de tudo
chega 2.º a dois comprimentos. Grande ovação a Pessoa.
8.ª e última corrida – Bella do match: Ganha José Bento por dois
pneumáticos a Conelli que fez uma boa corrida.
O público entusiasmado com a linda vitória de Pessoa, invade
a pelouse e leva-o em triunfo, soltando vivas e dando salvas de palmas
ao grande corredor português.
Quais os ciclistas estrangeiros que então competiam nas pistas
portuguesas?
Conelli, Missori e Carapezzi eram italianos, sendo os dois primeiros
pistards de alta categoria; Buisson Miguel, Mathieu e Lorrain, franceses,
ficando Buisson no nosso país para sempre como comerciante; Neira,
já nosso conhecido, era o espanhol de maior evidência. Em Outubro,
estava José Bento no Brasil, aparecem nas nossas pistas dois alemães
de bom nível, Otto Mayer e Heller, e um americano, Hedspath. Mas com
estes, Bento Pessoa não chega a competir.
Em 9 de Julho, o ciclista da Figueira da Foz volta à pose do ceptro
de campeão nacional de velocidade.
Com a assistência de S. M. El-Rei D. Carlos e S.S.A.A…,o Príncipe D. Luís
Filipe e Infante D. Manuel, realizou-se em 9 do corrente a clássica prova anual
da União Velocipédica Portuguesa em que se disputa o título de campeão
ciclista de Portugal. Foi, como já era de prever, a José Bento Pessoa, que
desta vez coube o honroso título, justa recompensa por ter voltado ao seu
posto, depois de quatro anos de ausência, vindo encontrar o ciclismo num
adiantado estado de depauperamento. Houve quem não achasse correcto
o procedimento de José Bento, não correndo na Internacional como
de direito e de dever segundo muitos. Quanto a nós, o próprio programa que
não impunha esse dever, absolve José Bento e tolhe a qualquer o direito
de apreciar a sua resolução. Além de que, o vencedor de Messori e Conelli,
está perfeitamente ao abrigo de qualquer suspeita de cobardia, e o campeão
de Portugal tem obrigação de manter o prestígio não só do seu nome,
e o da União Velocipédica, mas ainda o de Portugal, não se arriscando
em aventuras temerárias e de pouco interesse convincente.
238
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1.ª corrida. – Campeonato de Portugal em 3 séries eliminatórias
de 1000 e uma repechage que apuraram para a final de 7 voltas (2330)
a José Bento, Luciano Pinto, Couto Júnior e António Lopes. 1.º José
Bento, 2.º Luciano, 3.º Lopes. Tempo 6 minutos 9 segundos e 1/5; últimos
200 metros, 13 segundos.
Por iniciativa dos redactores de Tiro e Sport improvisou-se, depois
do campeonato, um banquete de homenagem a José Bento Pessoa,
o qual se realizou pelas 8 horas da noite no Restaurante Club. O número
de brindes ao grande campeão não tiveram conta. A Tuna Comercial,
de passagem para o jardim da Estrela, saudou José Bento,
que nessa ocasião foi alvo de uma ruidosa ovação, por parte do povo que
acompanhava a Tuna.1

1

Tiro e Sport, de 15 de Julho de 1905.
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José Bento Pessoa aos 32 anos, 1905:
último ano de competição.
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Voltando à prática do ciclismo profissional, José Bento Pessoa vai
em breve reorganizar as suas finanças com uma oportuna viagem
ao Brasil. À testa da gerência da loja ficará o irmão Constantino.
É igualmente por esta altura que ganha evidência a actuação de um
jovem discípulo seu que trabalha lá na loja. Chama-se Luciano Pinto
e foi o 2.º classificado no campeonato nacional, atrás citado. O rapaz
nasceu em 1884, e aos quinze anos (1899) já entrava em provas.
Obtém três segundos nas corridas em Braga, perdendo a António
Lopes e adiantando-se a Couto e a Real. Ouvindo as indicações
do mestre, treina-se afincadamente. Progride. E resolve inscreverse na vizinha Espanha em todas as corridas que se organizassem.
Em Carmona e Córdoba, Luciano Pinto foi sempre primeiro, vencendo
os mais afamados espanhóis. Volta a Portugal e intensifica o treino.
O ano de 1905 terminou esplendidamente para Luciano Pinto, porque foi
dos heróis das corridas de Vigo, disputadas durante quatro dias. Venceu
as quatro peninsulares, sobre Neira, Couto, António Lopes, Baraja, etc.,
e triunfou no Grande Handicap, levando 70 metros de abono sobre Heller
(40), Buisson (5), Germain (80), Couto (90), Lopes (95), Neira (85),
Conelli, Messori e Juan.
Ainda em 1905, Luciano Pinto fez algumas tentativas em meio
fundo, algumas das quais felizes, porque conseguiu vencer numa tarde,
o especialista francês Miguel e o italiano Carapezzi.
No ano seguinte (1906), Luciano Pinto mostrou-se o bom corredor
de sempre nas corridas que disputou no Velódromo de Lisboa, e foi
triunfador das corridas de Viana. Venceu o italiano Corda nas corridas
de velocidade e meio fundo.1
Este ciclista, rapidamente consagrado como a maior esperança
do ciclismo português, esforçou-se (é bem claro) para repetir as
proezas de Bento Pessoa. Em 1906 vai até Paris, tendo ainda o projecto
de competir em Berlim. Creio que não foi bem sucedido na primeira
cidade, e não chegou a visitar a capital alemã. Ainda seguindo o itinerário
do Mestre, embarca para o Brasil em fins de 1906. E morre lá, disseram
os jornais. Que pena! Tinha o grande ciclista 22 anos.

1

Os Sports, de José Pontes e Jorge de Abreu, 1906.
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VIAGEM AO BRASIL
Neste passo da biografia de José Bento Pessoa não resisto
à tentação de transcrever algumas linhas de uma das três cartas que
recebi do filho mais velho do ciclista:
…Sobre as perguntas que me faz, não sei que lhe dizer, pois, como
o meu bom amigo sabe, o meu Pai era solteiro e portanto não sei;
mas, por algumas conversas que teve comigo, soube que esteve doente
em Paris e, apesar da minha Avó lhe mandar daqui garrafões de Água
do Luso, não obstou a que tivesse de vir para a Figueira para se tratar.
Parece que era uma urticária. Alguma coisa que comeu que não
estivesse em bom estado.
O primo meu a que o Sr. se refere é o Joaquim Aires Pessoa
de Almeida que é funcionário do Liceu.
Não tenho mais elementos que possa enviar-lhe da carreira de meu
Pai, e tenho pena; pois gostaria, como o senhor, que a sua obra faça ver
a certos pedantes, que para aí andam, que ele não foi uma coisa qualquer…
Julgo, no entanto, que a suspensão das suas actividades desportivas
nos anos de 1902 a 1905 será a altura em que se estabeleceu com casa
de bicicletas, e é nessa altura que lhe aparece o tal Polieiro de que lhe
falei nos primeiros dias em que tive o prazer de o conhecer, o António
Maria dos Anjos, que tinha um Passaporte de ida e volta para o Pará
e que desafiou o meu Pai para ir ao Pará ganhar 10 contos fortes,
alegando que os contendores eram todos uns frangos.1
Ora este António Maria dos Anjos tinha uma oficina de apetrechos
de madeira para navios. E como não tencionava utilizar mais o seu
passaporte de viajante para o Brasil (confesso a minha ignorância de
como esta documentação funcionava por este tempo…), José Bento
compra-lhe o documento e embarca para as terras de Vera Cruz, mais
uma vez, levando a companheira de duas rodas, agora uma Clement,

1

Carta ao autor pelo sr. José Bento Pessoa (Filho), em 31 de Julho de 1973.
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cuja marca representou nos últimos tempos da sua actividade
competitiva.
O grande ciclista português chegou ao Rio de Janeiro em meados
de Setembro do ano de 1905. Esperado pela colónia lusa – tão
frequentemente envolvida em tricas e rivalidades com o povo brasileiro
– José Bento Pessoa apareceu aos patrícios como uma presença
viva da saudosa Pátria distante. O figueirense tinha trinta e dois anos
incompletos e era um verdadeiro gentleman. A sua vida era agora
saboreada com o paladar da experiência e a nostalgia de quem
se despede das glórias conquistadas na mocidade. Vinha para dizer
adeus à competição desportiva. Empreendera aquela viagem Além-Atlântico convencido de que poderia arrecadar ainda uns bons contos
de réis. Não se enganara: trouxe dezasseis contos fortes. 1

Após alguns festejos e provas de carinho, José Bento parte
da capital brasileira para a cidade do Pará, que ao tempo era o maior
centro velocipédico daquele país. Durante o mês de Outubro
os paraenses vivem intensamente as vitórias e a superior classe
do ciclista português. A colónia lusa rejubila. Sucedem-se os festejos,
as reuniões mundanas, as homenagens em honra do gentleman
desportista.
As vagas notícias que consegui respigar na nossa Imprensa
são bem elucidativas. Esta publicada no Tiro e Sport, de 15/10/1905:

1

 dinheiro que José Bento Pessoa trouxe do Brasil rendeu agora, há poucos anos,
O
8000 contos, que foi quanto deu o António Champalimaud pela fábrica dos Carritos:
Cal-Hidráulica do Mondego, Lda.
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Em Setembro / Outubro de 1905 o grande ciclista figueirense
fez uma viagem triunfal ao Brasil.
Na cidade do Pará, o maior centro velocipédico brasileiro desse tempo,
José Bento Pessoa venceu todas as corridas. Até o campeão
da Argentina baqueou diante do português. A colónia portuguesa
foi amabilíssima.
Na foto o atleta junto de uma sumptuosa oferta: um equipamento
de seda ricamente bordado a ouro.
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José Bento Pessoa
O grande corredor ciclista português, José Bento Pessoa, está
fazendo furor no Pará, onde, até à data das últimas notícias, tem sido
invencível. O campeão de Portugal tem como principal adversário o
campeão Paraense, Jacinto Ferro, ciclista aliás de grandes faculdades
e duma grande lealdade profissional. José Bento caiu em graça dos
paraenses, povo muito hospitaleiro e superiormente orientado no sport
que, não obstante reconhecer em José Bento o vencedor de um patrício,
tem tido para com ele um extraordinário carinho que nos lisonjeia e
comove em extremo.
A invencibilidade do atleta figueirense nas pistas brasileiras
foi completa. Por fim, para quebrar a monotonia de tantas vitórias,
os empresários paraenses contrataram o campeão da Argentina,
considerado então o melhor ciclista da América do Sul. Mais um frango…
Durante a estadia de José Bento no Pará, encontrava-se também
na cidade, Francisco Fernandes, o popular Ferramentas 1das ascensões
em balão. E, por nova coincidência, passou ainda pelo Brasil o antigo
couraçado Vasco da Gama, superior a todos os navios de guerra do
país irmão. Tais acontecimentos permitiram dizer-se que Portugal era
melhor que o Brasil em tudo – em terra, no mar e no ar…

1

erramentas. Alcunha pela qual ficou conhecido o aeronauta António da Costa
F
Bernardes, que nasceu em Vila Nova de Gaia em 25 de Julho de 1870 e morreu
na mesma localidade em 25 de Julho de 1907. Apaixonado pela aeronáutica, construiu
um balão, O Português, com o qual fez a sua primeira ascensão em 2 de Abril de 1904,
largando dos jardins do Palácio de Cristal, tendo-se conservado no ar durante quatro
horas. Foi depois a Lisboa para fazer nova ascensão, na praça de touros de Algés,
mas o aerostato, devido a terem-se-lhe partido os cabos, desapareceu no espaço.
Construiu outro, com o qual efectuou várias ascensões no país e em diversas cidades
brasileiras. No seu regresso do Brasil, continuou a entregar-se à aeronáutica, vindo
a falecer em consequência de uma entoxicação provocada por gases, quando assistia
ao enchimento de um balão, na praça de touros da Serra do Pilar.
(Apontamentos coligidos na Grande Enciclopédia Luso-Brasileira).
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Sport Paraense
BENEFÍCIO DE JOSÉ BENTO PESSOA
(Correspondência)
Todas as vezes em se tratando nestas plagas, de homens e cousas
do sempre glorioso Portugal; todas as vezes que se efectuam festas
como a de ontem, vemos não somente as homenagens prestadas a
uma só individualidade, mas uma confraternização de sentimentos
que une cada vez mais os vínculos que prendem o Brasil à pátria dos
portentosos desbravadores dos mares nunca dantes navegados.
Por isso, nós brasileiros sentimos na alma o frisson entusiástico
das ovações feitas a José Bento Pessoa. Por entre delírios, aclamações
frenéticas, entusiasmo que se não descreve, realizou-se ontem como
estava anunciada e eu disse em minha última carta, a festa desportiva
em benefício do distinto campeão português, José Bento Pessoa.
Excedeu à espectativa de todos quantos previam uma festa brilhante:
foi brilhantíssima e equivaleu por uma consagração.
Ainda sentimos o grande armido das estrondosas manifestações
ao Campeão Português por um número excedente de seis mil pessoas.
Não há exemplo nos anais desportivos do Pará, nem mesmo quando
a sua velha guarda ocupava o vastíssimo Prado Paraense, de uma festa
assim e para a qual a própria Natureza concorreu com uma parcela dos
seus encantos, dando-nos um dos nossos belos dias de sol.
Descrever minuciosamente tudo quanto no vasto Velódromo
Paraense se fez com o intuito de realçar o brilho da festa, de cujo
perduração indeléveis recordações, é uma tarefa árdua e eu me não
abalanço a tanto ao saber que o seu relato ficaria aquém do que ela
efectivamente foi. Em aí chegando José Bento Pessoa certamente dirá
melhor das suas impressões.
Sirvo-me dos rápidos apontamentos da Folha do Norte.
*
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José Bento Pessoa,
ladeado pela comissão portuguesa
promotora da sua homenagem.
Cidade do Pará, Outubro de 1905.
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José Bento Pessoa seguirá para a sua pátria em 18 de Novembro,
no vapor Ambrose.
Velódromo Paraense
Realizaram-se ontem, à tarde no Velódromo, as corridas em benefício
do valente campeão português José Bento Pessoa.
As arquibancadas regorgitavam de cavalheiros e senhoras, sendo
incalculável o número de pessoas.
Todas as vezes que o simpático festejado entrava na pista,
era alvo de espontâneas e merecidas manifestações de aplausos por
parte dos assistentes, sendo-lhe ofertados vários mimos de valor
e muitos bouquets de flores.
No lugar destinado aos convidados, achavam-se vários cavalheiros
e familiares, entre os quais o cônsul de Sua Majestade Fidelíssima.
O arrojado aeronauta Ferramentas e seu secretário, trajando
os uniformes com que executam as suas ascensões, faziam parte
do júri.
Os membros da comissão encarregada de levar a efeito a festa
do valente campeão distinguiam-se pelo sinal, com as cores portuguesa
e nacional, que ostentavam na lapela.
Afora pequenos obstáculos, que a directoria removeu facilmente,
as corridas realizaram-se debaixo de toda a ordem.
Podemos garantir que durante a presente época velocipédica nunca
ali vimos tanta gente.
H. Ferreira 1
Aqui termina a carreira do ciclista profissional José Bento Pessoa.

1

Tiro e Sport, de 31/12/1905.
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José Bento Pessoa nos anos finais
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O RESTO DA VIDA
Quantas vezes o atleta ao longo da sua carreira anseia por
abandonar a competição? Tantas vezes isso acontece. São diversos
os motivos: saturação, arrelias, acidentes físicos, medo de não se retirar
a tempo – eu sei lá o que sente o desportista ao longo deste período
que é sem dúvida alguma o mais belo da sua vida. Dias de juventude,
de pujança física, de manhãs saboreadas ao calor do esforço e da alegria.
Mas o atleta logo esbarra com a implacável Saudade. Tão envolvente
como a saturação e o cansaço, a nostalgia vai ser impiedosa até ao fim
da vida do homem que praticou desporto. Mas alguns não resistem,
e regressam ao bulício de novas lutas.
Foi o que aconteceu a José Bento Pessoa, retirado da competição
em 1901, volta quatro anos depois à liça, concluindo a sua espantosa
carreira com a viagem ao Brasil. E depois? Depois foi a luta pela vida,
a outra fase da sua existência, que se prolongou por mais quarenta
e nove anos. Quase meio século a recordar, a isolar-se, a esquecer.
Dele escreveu alguém no fim dos seus dias:
Aquele senhor de 80 anos, que andava de bicicleta, todas as manhãs
e todas as tardes, na ida e no regresso da visita à sua indústria no lugar
dos Carritos, e que costumava parar, muito só, pelo Café Oceano e pelos
cinemas…
Com os 16 contos fortes que trouxe do Brasil, comprou um forno
de cal: Cal-Hidráulico do Mondego, Lda. E também uma quinta entre
a cidade e o campo. Uma quinta que não dava rendimento – tinha pouca
água, mas era uma vivenda estupenda.
Casa-se aos trinta e dois anos. A noiva tinha dezassete. Uma
diferença de quinze.
A Sr.ª D.ª Maria da Glória Pessoa Villas, a filha mais nova
do desportista, esclarece-me: Minha Mãe era muito bonita, uma
das raparigas mais belas da Figueira. Havia sido cantada por poetas locais
que escreviam nas gazetas, como Santiago Prezado e outros. Foram
muito felizes, e a Mãe uma utilíssima colaboradora do pai. Pensando
neles, chego por vezes a sorrir daquele enlace: Um homem do grande
mundo, habituado às grandes capitais europeias, sempre em sumptuosos
hotéis, aclamado por multidões de tantos países…Ela, uma mocinha
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da província, ainda admirada pelo acaso daquele homem famoso ter-se
agradado de si…
O casal teve cinco filhos: Maria do Céu, que morre aos dez anos;
depois, o José, o Vasco, o Rui e a Maria da Glória.
Continua esta última filha: Na quinta do Cruzeiro viveram de 1916
a 1934. No começo dos anos trinta, apesar do meu Pai ter dois fornos
de cal, começaram as dificuldades económicas. Ele tinha a paixão das
quintas e dos bons vinhos, que adorava oferecer aos amigos. Mas não
julgue que ele comia ou bebia fora das refeições. Manteve sempre uma
disciplina alimentar. Toda esta austeridade vinha do tempo da competição
desportiva. Nem sequer se atreveu a comer uma amora da quinta,
que eu uma vez lhe ofereci. A minha Mãe ajudava-o imenso, era uma
companheira fantástica, de um equilíbrio e de um tacto fora de série. Nos
anos maus, com a falta de dinheiro aprendeu a escrever à máquina para
o ajudar no escritório. Era ela que educava os filhos; o Pai abstinha-se
e deixava tudo ao cuidado da mulher. E o chefe da família podia ficar
descansado, pois a companheira era exemplar nas tarefas que tomava
a peito realizar. Davam-se muito bem, tão bem que pareciam até um casal
de noivos. No Verão, aos domingos, iam de Charrette aos touros. Meu
Pai adorava touradas. Caprichou sempre por trajar segundo o figurino
inglês. Tanto os fatos, como os bonés, eram importados da Inglaterra.
Muito habilidoso e apaixonado pela mecânica, renovou durante anos
e anos um velho Ford, que qualquer outro dono atiraria para a sucata.
Quando havia provas de ciclismo ou se concluíam etapas
da volta a Portugal, na Figueira, José Bento comparecia sempre como
cronometrista. Durante muitos anos desempenhou essa função. Vários
troféus desportivos foram baptizados com o seu nome, lembranças que
o antigo ciclista agradecia sempre com modéstia.
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A «pasteleira» que o velho ciclista utilizava
todos os dias para se deslocar da Figueira da Foz
até ao lugar dos Carritos,
onde tinha a sua pequena indústria.
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Nas relações comerciais foi um homem de grande lisura e honradez.
Quando negociava a cal a um preço, mesmo que, posteriormente,
a mercadoria subisse de valor, ele mantinha a quantia apalavrada. A sua
palavra valia tanto como o papel selado – era voz corrente na Figueira
da Foz.
Com o rodar dos anos, José Bento transformou-se numa figura
lendária. As novas gerações desconheciam os seus feitos velocipédicos,
e o pouco que restava da sua fama vinha sempre da boca dos mais
velhos. Outros nomes apareceram no panorama do ciclismo nacional.
Outros nomes não passaram de pálidas sombras em relação ao valor
do antigo recordista mundial. E quando os jornais enalteciam este
ou aquele ciclista que obtivera uma grande vitória, cognominando-o
de o melhor ciclista português em todos os tempos, logo na redacção
desse jornal choviam protestos de velhos figueirenses. – Que não, antes
houvera o José Bento Pessoa, e esse sim, fora o maior de todos… –
Vinte, trinta, quarenta, sessenta anos, nesta vigilância constante para
manter um nome glorioso, que poucos sabiam já quem tivesse sido.
Na pacatez da Figueira da Foz, onde envelhecia, José Bento
Pessoa era aquele senhor de 80 anos, que andava de bicicleta, todas
as manhãs e todas as tardes, na ida e no regresso da visita à sua indústria
no lugar dos Carritos, e que costumava parar, muito só, pelo Café Oceano
e pelos cinemas…
No início dos anos cinquenta, entre vários melhoramentos
na Figueira da Foz, a Câmara Municipal planeou construir um parque
de jogos. Uma obra que, antes de concluída, tinha já o nome escolhido:
Estádio Municipal Oliveira Salazar.
As obras não seguiram com a rapidez que os senhores vereadores
desejavam. E, quando a conclusão estava perto do seu termo,
a edilidade figueirense recebeu um ofício do gabinete da Presidência
do Conselho. Do texto desse documento tomei conhecimento através
da acta da sessão camarária de 7 de Outubro de 1954:
«Ofício de 25 de Agosto findo, do Gabinete da Presidência
do Conselho, comunicando ter sabido, através dos jornais, existir
a intenção de dar o seu nome ao Estádio Municipal desta cidade. Assim,
sugere Sua Ex.ª, sem deixar de se sentir no entanto muito sensibilizado
com a ideia, que seja dado àquele Estádio um nome de qualquer
desportista famoso da Figueira da Foz, como por exemplo, o de José
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Bento Pessoa. Depois de o Sr. Presidente ter produzido algumas
considerações acerca da feliz sugestão de Sua Ex.ª o Presidente
do Conselho, visando o desportista figueirense que, honrando
o nome de Portugal no estrangeiro, até ao presente teve maior renome
internacional, e depois do vereador Sr. Albino Gonçalves Baptista se ter
associado àquelas palavras, deliberou a Câmara dar o nome de «José
Bento Pessoa» ao Parque Municipal de Jogos, em construção.»
José Bento Pessoa faleceu em 7 de Julho de 1954. Tinha oitenta
anos. A esposa, D. Maria da Glória da Silva Pessoa, falecera antes
do marido, a 16 de Outubro de 1948.
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O Primeiro de Janeiro anuncia o falecimento do grande desportista,
na manhã do dia 9 de Julho de 1954.

Funerais
JOSÉ BENTO PESSOA
F. da Foz, 8 – Realizou-se, hoje o funeral do antigo campeão
do mundo, em ciclismo, José Bento Pessoa, falecido ontem, como
noticiamos, com 80 anos, vítima de uma embolia cerebral .
Com a sua morte, extingue-se talvez o único sobrevivente de uma
antiga geração de homens, que tudo consagraram à causa do desporto,
disciplina, amor, dedicação, dignidade e espírito de sacrifício. Estas
qualidades, de resto, assinalaram o seu comportamento na vida social
e profissional.
O falecimento de sua esposa, há poucos anos, abalou-o profundamente.
José Bento Pessoa, que era muito estimado, querido e respeitado,
passou a uma existência recolhida, consagrando-se apenas, à sua actividade
de industrial, agora dirigida por seu filho, José Bento Pessoa, mas com
a qual não deixou de estabelecer permanente contacto.
Posto que aos seus familiares não surpreendesse o triste desenlace,
sabida a gravidade do seu estado, a notícia caiu de chofre e consternou
toda a cidade, que orgulhosamente o encarava como uma relíquia. Dentre
os portugueses, foi José Bento Pessoa, o primeiro campeão mundial.
No funeral, incorporaram-se todas as associações desportivas locais,
com seus estandartes e elevado número de pessoas de todas as categorias
sociais.
A Câmara Municipal, fez-se representar, e na sessão de ontem, segundo
proposta do sr. Eng. Fernando de Oliveira, foi aprovado, por unanimidade,
um voto de profundo pezar.
A nobre figura moral e desportiva de José Bento Pessoa, vai ficar
perpetuada no Campo de Jogos Municipal, em construção; por deliberação
em tempos tomada, segundo ideia sugerida nestas colunas, receberá o nome
do saudoso campeão de ciclismo.
José Bento Pessoa, era, pai da Sr.ª D. Maria da Glória Vilar, dr. Rui
Pessoa, Vasco Pessoa, José Bento Pessoa e cunhado da sr.ª D. Regina
Jordão, destacada figura da colónia figueirense residente na capital.
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DO CENTENÁRIO DO NASCIMENTO
AOS PRÉMIOS NACIONAIS
BENTO PESSOA – CASINO FIGUEIRA
Em Março de 1974, o Ginásio Clube Figueirense assinalou
condignamente o Centenário do nascimento de José Bento Pessoa.
No dia 7, na sede da Rua dos Combatentes, foi descerrada uma
lápide destinada ao Estádio com o seu nome – onde aliás só viria a ser
colocada em 1980 – e teve lugar a apresentação da primeira edição
desta biografia, da responsabilidade do Grupo Desportivo e Cultural dos
Empregados do Banco Nacional Ultramarino.
Sábado, dia 9, realizou-se uma romagem à sua campa, no Cemitério
Oriental, e as Comemorações encerraram com a Conferência proferida
pelo escritor Romeu Correia.

O salão da sede da Rua dos Combatentes, na noite da Conferência
de Romeu Correia – 9.02.1974

259

AF_08_BPessoa pag_225-280.indd 259

10/21/13 9:58 AM

No Casino (hall do Teatro Peninsular) esteve patente uma Exposição
biográfica, os CTT assinalaram a data do Centenário com um carimbo
especial, e foi editada uma medalha comemorativa, da autoria do artista
figueirense Francisco Marques Simões.

A medalha comemorativa do Centenário, de tiragem limitada e cujo cunho foi
inutilizado publicamente na data do lançamento (7.02.1974)

Anos depois, vieram a lume duas publicações que conferiram
grande relevo à figura de José Bento: o álbum “Cem anos de Ciclismo”
(1999), da Federação da modalidade, onde se refere que “as proezas
do ciclista figueirense espantaram o mundo”, e a “História do Ciclismo
em Portugal” (2001), da autoria de Miguel Barroso, na qual o campeão
é justamente considerado “O primeiro herói do Ciclismo português”.
Também o ginasista Elísio Godinho, que à pesquisa e divulgação
da História do seu clube dedicou o último quarto de século, publicou
em 2002 um fascículo intitulado “José Bento Pessoa – O Fernão
Mendes Pinto do Desporto1” lendo-se na introdução:
«Deveríamos ir mais longe, com a publicação em segunda edição
do livro sobre José Bento Pessoa?
Com certeza que sim. Mas como o Ginásio não tem capacidade
financeira para levar a efeito tão meritória iniciativa para dar a conhecer
a carreira desportiva do mais valoroso atleta figueirense de sempre
e primeiro recordista mundial português, temos de ficar por um modesto
fascículo – neste caso o número dois da História do Ginásio.

1

Expressão da autoria de Romeu Correia.
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Que esta publicação sirva também de homenagem sentida ao Homem
de Letras e Cidadão exemplar – Romeu Correia – que o clube elevou
à categoria de Sócio Honorário.»
Em Agosto de 2001, foi fundada no seio do Ginásio a Tertúlia
Bento Pessoa, tendo como finalidades principais promover o convívio
de antigos praticantes desportivos do clube, assinalar efemérides
ginasistas de relevo e organizar bienalmente os Prémios Bento Pessoa.
Ostenta como insígnia a reprodução da jóia oferecida a José Bento
em 1 de Setembro de 1901, por ocasião da homenagem nacional que
lhe foi prestada através da realização de uma estafeta ciclista Lisboa-Figueira.

A insígnia da Tertúlia Bento Pessoa,
da autoria de Francisco Simões

Esta jóia tinha sido entregue à Direcção do Ginásio em 1 de Dezembro
de 1990, pela filha do campeão, D. Maria da Glória Pessoa Villas.
Procurando manter bem viva a memória do Patrono, a Tertúlia
assinalou em 7 de Julho de 2004 o cinquentenário do seu falecimento,
com um programa que incluiu um Colóquio sobre o Ciclismo português
na época de José Bento, realizado no salão nobre da Assembleia
Figueirense.
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Alves Barbosa, Joaquim Sousa e Elísio Godinho no Colóquio de 7.07.2004

Mas o principal desígnio da Tertúlia só pôde ser cumprido em
2007, quando a Administração da Sociedade Figueira Praia viabilizou a
organização dos Prémios Bento Pessoa-Casino Figueira.
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Os Prémios Bento Pessoa - Casino Figueira,
da autoria do Prof. João Barata Feyo

Atribuídos por um Júri presidido pelo Prof. Eng. Marçal Grilo, os
Prémios da 1.ª edição, cujo êxito e repercussão nacional não é demais
salientar, foram entregues numa Gala realizada no Casino em 12 de
Novembro.
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I Prémios Nacionais Bento Pessoa - Casino Figueira
12 Novembro 2007
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Constituição do Júri:
Presidente -

Eduardo Marçal Grilo

António Duarte Silva
Jorge Armindo, (representado por Domingos Silva)
Barata Feyo
Teresa Machado
José Coelho Jordão
Joaquim de Sousa
Fernando Alves do Vale
António Marques Guerra
José Manuel Santos
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PRÉMIOS DESPORTIVOS DE ÂMBITO NACIONAL
Dirigente ou Instituição

Prof. Mário Moniz Pereira
Praticante ou Equipa de destaque pelos resultados obtidos a nível nacional e (ou)
internacional

Vanessa Fernandes
Órgão de Comunicação Social ou Jornalista cujo conjunto de trabalhos mereça
destaque no panorama da Imprensa escrita e falada.

Ribeiro Cristovão
PRÉMIO NÃO DESPORTIVO - PERSONALIDADE DA FIGUEIRA DA FOZ
Pessoa individual ou colectiva, ligada ao concelho da Figueira da Foz, com acção
relevante em qualquer área da actividade humana, excluindo o Desporto

Eduardo Nery
PERSONALIDADE DO GINÁSIO CLUBE FIGUEIRENSE
Praticante desportivo, Técnico ou Dirigente

Rute Costa
PRÉMIO ESPECIAL DO JÚRI

Real Federación Española de Ciclismo
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II Prémios Nacionais Bento Pessoa Casino Figueira
20 Julho 2009
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Constituição do JÚri:

Eduardo Marçal Grilo - PRESIDENTE (Antigo Ministro da Educação – Administrador
da Fundação Calouste Gulbenkian)

Vicente de Moura (Presidente do Comité Olímpico Português)
José Pedro Ferreira (Presidente do Conselho Directivo da Faculdade de Ciências
do Desporto da Universidade de Coimbra)

António Duarte Silva (Presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz)
Teresa Machado (Vereadora do Pelouro da Cultura da Câmara Municipal da Figueira da Foz)
Domingos Silva (Administrador do Casino Figueira)
Ribeiro Cristóvão (Jornalista da Rádio Renascença – Cooptado entre os premiados

da edição de 2007)

António Marques Guerra (Grão – Mestre da Tertúlia Bento Pessoa)
Joaquim de Sousa (Antigo Secretário de Estado dos Desportos)
António Alves Barbosa (Antigo Campeão de Ciclismo)
Fernando Alves do Vale (Antigo Presidente do Cons. Adm. da Sociedade
Figueira Praia - Casino Figueira)

José Tomé (Presidente da Direcção do Ginásio Clube Figueirense)
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PRÉMIOS DESPORTIVOS DE ÂMBITO NACIONAL
Dirigente ou Instituição

Artur Lopes
Praticante ou Equipa de destaque pelos resultados obtidos a nível nacional e (ou)
internacional

Telma Monteiro
Órgão de Comunicação Social ou Jornalista cujo conjunto de trabalhos mereça
destaque no panorama da Imprensa escrita e falada.

Luís Freitas Lobo
PRÉMIO NÃO DESPORTIVO - PERSONALIDADE da FIGUEIRA DA FOZ
Pessoa individual ou colectiva, ligada ao concelho da Figueira da Foz, com acção
relevante em qualquer área da actividade humana, excluindo o Desporto

Augustus
PERSONALIDADE DO GINÁSIO CLUBE FIGUEIRENSE
Praticante desportivo, Técnico ou Dirigente

Adalberto Carvalho
PRÉMIO ESPECIAL DO JÚRI

Artur Agostinho
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III Prémios Nacionais Bento Pessoa Casino Figueira
23 setembro 2011
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Constituição do Júri:
Eduardo Marçal Grilo - PRESIDENTE
João Ataíde - (Presidente da CM Fig. Foz)
Vicente de Moura
José Pedro Ferreira

Domingos Silva
Joaquim Sousa
Luis Leal - (Presidente da CM de Montemor-o-Velho)
Fernando Alves do Vale
António Marques Guerra
Alves Barbosa
Ribeiro Cristovão
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PRÉMIOS DESPORTIVOS DE ÂMBITO NACIONAL
Dirigente ou Instituição
Mário Santos (Presidente da Federação de Canoagem)
Praticante ou Equipa de destaque pelos resultados obtidos a nível nacional e (ou)
internacional

Francis Obikwelu
Órgão de Comunicação Social ou Jornalista cujo conjunto de trabalhos mereça
destaque no panorama da Imprensa escrita e falada

Mário Zambujal
PRÉMIO NÃO DESPORTIVO – PERSONALIDADE da FIGUEIRA DA FOZ
Pessoa individual ou colectiva, ligada ao concelho da Figueira da Foz, com acção
relevante em qualquer área da actividade humana, excluindo o Desporto

Gonçalo Cadilhe
PERSONALIDADE DO GINÁSIO CLUBE FIGUEIRENSE
Praticante desportivo, Técnico ou Dirigente

Carlos Lavoura
PRÉMIOS ESPECIAIS DO JÚRI

Ticha Penicheiro
António Duarte Silva (a título póstumo)
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IV Prémios Nacionais Bento Pessoa Casino Figueira
25 outubro 2013
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Constituição do Juri:
Eduardo Marçal Grilo PRESIDENTE – (antigo Ministro da Educação
e Administrador da Fundação Gulbenkian)

Domingos Silva (Administrador do Casino Figueira)
Vicente de Moura (Presidente cessante do Comité Olímpico Português)
António Figueiredo (Director da Faculdade de Ciências do Desporto
da Universidade de Coimbra)

António José Teixeira (Director da SIC Notícias)
Agostinho Franklin (Director de “As Beiras”)
Ribeiro Cristóvão (Rádio Renascença)
Joaquim Sousa (antigo Sec. Estado do Desporto e Pres.

da Câmara da Figueira da Foz)
Mário Santos (Presidente da Federação Portuguesa de Canoagem - Cooptado entre
os premiados da edição de 2011)
Luís Leal (Presidente da Câmara Municipal de Montemor-o-Velho)
Isabel Cardoso (Vereadora da Câmara Municipal da Figueira da Foz)
António Marques Guerra (Grão Mestre da Tertúlia Bento Pessoa)
António Alves Barbosa (antigo ciclista internacional)
Fernando Alves do Vale (antigo Administrador do Casino Figueira)
Ana Lúcia Rolo (Presidente da Direcção do Ginásio Clube Figueirense)
Ana Maria Pessoa (Neta de José Bento Pessoa, representante da Família)
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PRÉMIOS DESPORTIVOS DE ÂMBITO NACIONAL
Dirigente

Raul Martins – Ex-atleta e Dirigente de Rugby
Técnico

Maria Sameiro Araújo – Técnica de Atletismo
Instituição

Federação Portuguesa de Ténis de Mesa
Praticante ou Equipa Desportiva de destaque pelos resultados obtidos a nível na
cional e (ou) internacional

Fernando Pimenta/Emanuel Silva - Canoagem
Órgão de Comunicação Social ou Jornalista cujo conjunto de trabalhos mereça
destaque no panorama da Imprensa escrita e falada.

Rui Santos – Sic Notícias
PRÉMIO NÃO DESPORTIVO - PERSONALIDADE da FIGUEIRA DA FOZ

Pessoa individual ou colectiva, ligada ao concelho da Figueira da Foz, com acção
relevante em qualquer área da actividade humana, excluindo o Desporto
José Augusto Cardoso Bernardes – Professor Universitário e Director
da Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra

PERSONALIDADE DO GINÁSIO CLUBE FIGUEIRENSE

Praticante desportivo, Técnico ou Dirigente
Luís Dionísio – Ex-jogador de basquetebol e actualmente treinador de Sub-18

PRÉMIO ESPECIAL DO JÚRI

Ginásio Clube Português
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