
UMA VIDA BEM ORIENTADA 

 

   Esta crónica também podia ter o título de “O Último Barbeiro de Fanhões” ou “O Homem dos Sete 

Ofícios”, mas considero que o aspecto mais importante a destacar em Artur Domingos Pinto é a boa 

orientação que soube dar à sua vida. 

   E não se pode dizer que, à partida, as condições fossem favoráveis. 

   Nascido a 19 de Setembro de 1937, Artur Domingos Pinto, o nosso barbeiro de Fanhões, apenas com 

onze meses de idade, ficou órfão de mãe, que faleceu ao dar à luz a sua irmã, Helena Maria Pinto. 

   Algum tempo depois de completar a 4.ª classe do Ensino Primário começou a trabalhar como 

aprendiz de barbeiro, que era a profissão de seu pai, mas, ao fim de alguns anos, um amigo desafiou-

o para ir exercer a profissão de cortador, em Lisboa. 

   Nessa actividade, se manteve durante cerca de cinco anos, até que decidiu voltar a trabalhar como 

barbeiro, de porta em porta, utilizando uma carrinha que, entretanto, havia adquirido e na qual 

transportava fruta que vendia, ao mesmo tempo que cortava os cabelos e barbeava os clientes. 

   Aos 24 anos de idade ei-lo já casado, com a D. Maria Fernanda Duarte Soares, sua companheira dos 

bons e dos maus momentos, há 57 anos. 

   Entretanto, foram nascendo os filhos: primeiro, o Armando Pinto, que está à frente do actual 

minimercado ao lado da sua esposa Rosarinho (como todos lhe chamam); a seguir, o Fernando Pinto, 

que é cortador; depois, a Maria do Carmo Pinto (que esteve para ser Carmen), que trabalha na loja 

com o Armando e, por último, a Célia Sofia Pinto, que é gestora em Lisboa. 

   As diversas actividades que Artur Domingos Pinto exerceu incluem os cinco anos durante os quais 

trabalhou na Fábrica de Papel da Abelheira, no Tojal, empreendimento que chegou a empregar 

quinhentos trabalhadores. 

   Como se tudo isto não bastasse, Artur Pinto chegou a ter uma vacaria e a comprar e vender gado na 

Malveira. 

   No prédio onde actualmente tem o Minimercado Pinto, começou por arrendar uma pequena parte, 

a fim de iniciar o negócio de mercearia. Mais tarde, comprou o prédio todo para instalar o actual 

empreendimento comercial, de que é sócio, com os filhos, Armando e Carmo; hoje um 

estabelecimento de referência na Freguesia de Fanhões. 

   Durante todo este longo percurso, Artur Domingos Pinto manteve sempre a sua actividade de 

barbeiro, que continua a exercer aos 81 anos de idade, no seu estabelecimento dotado de todos os 

requisitos de higiene e conforto. 

   Ainda hoje se levanta pelas 5,30 horas, da manhã, para ajudar os filhos, Armando e Carmo, a preparar 

a exposição, em frente da loja, da fruta e outros artigos, transportados do MARL. 

   Toda a família de Artur Domingos Pinto, incluindo o seu patriarca, é um exemplo de persistência e de 

trabalho bem-sucedidos, que merece ser seguido por muitos que, em vez de procurarem com diligência 

as oportunidades, esperam passivamente que elas venham ter consigo. 
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   A seguir: Artur Domingos Pinto, na sua barbearia. Fotografia recente de Helena Fresca Braz. 

 

 



 

 

 

 


