
A FILHA DO HERÓI 

   A rua principal de Casaínhos tem o nome de João Simões Castelo. Mas quem foi este homem e o que 

fez para merecer tal honra? 

   A resposta é-nos dada, logo à entrada da rua, por uma lápide afixada na parede do primeiro prédio à 

esquerda, de cor azul debutada, actualmente desabitado e para venda, com o número um, de polícia. 

Essa lápide, de mármore, tem os seguintes dizeres: 

 

    “Rua João Simões Castelo 

    Morto da guerra”. 

 

   Na verdade, João Simões Castelo foi um dos 32 militares, naturais da Freguesia de Fanhões, que 

participaram na Primeira Grande Guerra (1914-1918), dos quais 27 na Frente Europeia (França) e 5 na 

Frente Africana (antigas colónias portuguesas). 

   Com João Simões Castelo ia também seu irmão, Joaquim Simões Castelo, mas o primeiro não 

regressou. Foi um dos que sacrificaram a vida pela Pátria, que é o acto mais heróico que um ser humano 

pode praticar. 

   Porém, antes de partir para França, onde foi vítima da brutalidade da guerra, João Simões Castelo 

deixou uma nova vida em formação, que já não chegaria a conhecer. 

   Com efeito, a 25 de Junho de 1917, nascia Francelina Violante da Conceição, fruto do seu casamento 

com Violante Maria, natural de Ribas de Baixo mas, para cúmulo de infelicidade, a mãe faleceu, vítima 

da “pneumónica”, pouco tempo depois do nascimento da filha. 

   Por ambas as razões, a jovem Francelina, não chegou a conhecer pai nem mãe, ficando entregue aos 

cuidados dos avós paternos, que viviam em Casaínhos, de onde eram naturais. 

   Desconhece-se a razão por que não foi posto o apelido paterno (Castelo), a Francelina Violante da 

Conceição mas, de acordo com o respectivo assento de nascimento, que tive o cuidado de consultar, 

não resta qualquer dúvida sobre a sua filiação. 

   Naquele tempo, a vida de quem dependia da Agricultura ( o avô era moleiro) era trabalhosa e dura e 

os avós levavam consigo a criança, desde tenra idade, sempre que iam trabalhar para as hortas, 

deixando-a numa alcofa, à sombra protectora de uma árvore. Mas certo dia, um burro que por ali 

andava à solta começou a roer o pé direito da menina. Quando ouviram os seus gritos, já era tarde. 

   Transportada de carroça, à velocidade possível, com o pé esfacelado envolvido em panos, para o 

Hospital de S. José, em Lisboa, ali permaneceu internada durante vários meses. Naquele tempo, ainda 

não havia antibióticos, nem os recursos terapêuticos e cirúrgicos de hoje. Passado algum tempo 

sobreveio a infecção, depois a gangrena, e a perna teve que ser amputada pelo joelho. E assim ficou, 

mutilada para sempre, a jovem Francelina que, felizmente para ela, tinha dentro de si uma enorme 

vontade de viver e de ultrapassar todas as dificuldades. 

   Essa força interior fazia com que, mesmo sem a perna e com a ajuda de uma muleta, corresse mais 

depressa do que as outras raparigas escorreitas da sua idade. 

   Aplicada aos estudos, conseguiu tirar a sexta classe, o que fez dela a jovem com mais habilitações da 

aldeia. Ao mesmo tempo, aprendeu o ofício de bordadora e rapidamente se tornou a melhor de todas. 

   Como em Casaínhos a escola era insuficiente, a Filha do Herói começou a ensinar todas as crianças 

cujos pais as entregavam aos seus cuidados. Enquanto ministrava o ensino primário, cobrando apenas 



o que lhe queriam dar, Francelina Violante da Conceição ganhava a vida a costurar e a bordar para as 

inúmeras pessoas que lhe encomendavam trabalhos. 

   A 13 de Janeiro de 1946 casou com Catalino Jorge Dinis, um homem simples que trabalhava nas 

pedreiras, de quem não teve filhos, vindo a ficar viúva em 12 de Setembro de 1975. 

   Conhecida por “a professora”, ainda hoje muitos habitantes de Casaínhos e de Fanhões se orgulham 

de ter aprendido com ela as primeiras letras e a bordar, enquanto os seus maravilhosos bordados se 

encontram dispersos por muitas casas. 

   Durante todo o tempo em que minha mulher e eu com ela convivemos e nos tornámos amigos, nunca 

lhe ouvimos um queixume ou um protesto contra a vida; pelo contrário, até ao fim dos seus dias foi 

uma personalidade irradiante de simpatia, de optimismo e de modéstia. 

   A filha do Herói de Casaínhos, talvez a mulher de maior valor desta aldeia, veio a falecer com 88 anos 

de idade, a 30 de Março de 2006. 

   Os seus ossos repousam hoje, ao lado dos do marido, no ossário n.º 30, do Cemitério de Fanhões. 

   Tenho absoluta certeza, porque fui eu que lá os coloquei com as minhas próprias mãos. 

 

   11-01-2019 

   Manuel Poirier Braz 

 

   Em baixo: Fotografia de Francelina Violante da Conceição, na sua juventude (arquivo do autor). 

    

 

    



 


