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Padre Himalaya

Manuel António Gomes, residente em Cendufe (Arcos de Valdevez) e nascido em 1867.

Terminado o ensino primário, ingressou no Seminário de Braga em 1882, com 15 anos, fazendo

parte do Colégio do Espírito Santo, instituto criado para acolher alunos pobres. Dedicado à vida

clerical, avançaria para o ensino superior em Paris, tornando-se um grande cientista e visionário

do século XIX. Em 1904, ele recebeu prémios nos Estados Unidos pela sua máquina movida a

energia solar (o ” Pirelióforo”, apresentado na Feira Mundial de St. Louis, com o qual conseguiu

atingir 3500 graus e derreter todos os metais).

Em sua memória, nasceram as “O�cinas de Criatividade do Himalaia”, como promotores da

ciência e do conhecimento, orientadas para os campos da ecologia e da eco sustentabilidade,

tão em voga hoje (energias renováveis) e que nosso precursor protagonista já pesquisou mais

de 100 anos atrás. O espaço apresenta o cientista, o seu trabalho informativo e toda a série de

conhecimentos expostos de forma pedagógico-interpretativa, também de acordo com a

evolução tecnológica atual (com projeção de imagem e som 360º)

Por seu lado, a vila do Vez prestou homenagem ao Himalaia com uma escultura em bronze

realizada por José Rodrigues em 2013. Há já alguns anos que o seu reconhecimento é

promovido através da “Rota dos Gigantes”, que expõe o seu legado Lima acima (Cemitério de

Cendufe, escultura, casa das Artes, biblioteca e O�cina de Criatividade).

Localização

O�cinas de criatividade do Himalaia. Arcos de Valdevez.

Coordenadas:

41.84452486235981, -8.421062244798195

Ver em Google Maps

Escultura em homenagem ao Padre Himalaya, Arcos de Valdevez.

Informação de interesse

O�cinas Himalaya. Rua Dr. Félix Alves Pereira, 1.

Arcos de Valdevez.

Contato: o�cinashimalaya@cmav.pt. // 00351

258 247 326

Horário: de segunda a sexta das 9h30 às 12h30 e

das 14h às 18h. Sábados das 10h às 13h e das 14h

às 18h. Fechado aos domingos

Bibliogra�a 

O inventor de Arcos de Valdevez (4-12-2020,

national geographic) Dispoñible en:

https://nationalgeographic.pt/historia/grandes-

reportagens/2566-o-inventor-de-arcos-de-

valdevez
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Coordenadas:

41.82596525881653, -8.415610171168007

Ver em Google Maps
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