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António Cabral
— na Distância do Tempo e dos Olhares

Altino Moreira Cardoso

 (...) as crianças / (...)Trazem as vinhas e o sol / que não cessam de esbanjar. 
As crianças não contam pelos números / de quem chega à cidade ou vem de lá. / 

Elas são a cidade aonde se chega. / 
Só quem lhes conta o canto as ouvirá.

Vede-as subir com os papagaios: / seu riso alto, sua cor. / 
Basta levar a mão a tanto azul  / 
que ela regressará com uma flor.

António Cabral – A TENTAÇÃO DE SANTO ANTÃO

A

Este apontamento sobre o António Cabral, professor e amigo, é tecido de 
considerações literárias sobre o Poeta e ainda de memórias pessoais, algumas 
inéditas, oriundas da estadia comum de alguns anos no seminário de Vila Real 
(SVR).

Ao recortar os versos que transcrevo em epígrafe penso nas primeiras 
vivências nesse espaço de religião, formação e cultura: o que vem tornar ainda 
mais pesadas as memórias, a última delas quando o meu antigo professor foi 
apadrinhar a apresentação de um dos volumes do meu “Grande Cancioneiro do 
Alto Douro”, na Câmara de Santa Marta de Penaguião.

Mas falar de primeira ou de última vez não é definitivo: vejo-o e escuto-o, 
ainda e sempre, quer na lembrança austera quer no ar livre secular: na dádiva 
dos seus livros; na generosidade renovada de alguma correspondência; no abraço 
afectuoso sempre retribuído – a sua presença nunca se separou das minhas 
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memórias nem o tempo conseguirá diluir nas estradas da vida o seu perfil de 
mestre.

E, como ontem (há mais de sessenta anos, quis o destino) recordo também 
o seu primeiro livro – os sonetos SONHOS DO MEU ANJO. 

Eu caloiro e ele no fim da Teologia e depois prefeito dos mais pequenos, 
do recreio de cima, junto à rua D. Pedro de Castro. E a memória deste livro é 
uma das componentes do azul da restante saudade vilarrealense do miúdo, que 
aqui deposita, em sua honra, a flor de gratidão de que falam os versos do poeta 
da epígrafe.

Nesses verdes anos (1953-1961) no “jardim do seminário“ (metáfora do 
seu hino) de Santa Clara a nossa formação era administrada por uma pléiade de 
padres-professores doutorados internacionalmente por universidades pontifícias 
(Roma, Comillas...), o que gravou naquelas paredes nomes graníticos de várias 
gerações de homens.

Os seminários eram (são) alfobres, ou estufas educativas, que preparavam 
para o futuro, quer o de intra-muros, quer o da maioria 1, que optava depois pelo 
labor de extra-muros, como o António Cabral e tantos outros antigos alunos do 
ensino católico, muitos com obra notável.

E os numerosos (nessa altura, ainda) e especializados agentes desse generoso 
laboratório de formação integral exerciam a sua missão por generosa vocação e 
não a troco de quaisquer garantias de carácter social – incluindo um ordenado!

Referindo-se às saudades dos AA (antigos alunos) do SVR, que afluem 
todos os anos ao Encontro da 3ª Semana de Maio, o bispo D. Joaquim Gonçalves 
explica:

Estes  homens assistiram  no mundo à destruição de muitos valores fundamentais 
da vida e da cultura — o trabalho persistente, a disciplina da gramática e do 
comportamento, o espírito de sacrifício e de austeridade, os horizontes largos 
da metafísica e da religião — e, perante o descalabro da sociedade, recorrem 
instintivamente à escola onde captaram a solidez desses valores, como o ferreiro 
que vem à forja soprar nas brasas para temperar o metal da espada com que se 
vencem as guerras.
Com a adultez do pensamento vem o sentimento da admiração que a idade 
aguça nestes homens.
O teatro da vida ensinou-lhes que ela é, por vezes, uma comédia, senão mesmo 
uma farsa, na balança desequilibrada do trabalho e recompensa e, olhando 

1  Só 10% dos seminaristas se ordenavam, isto é, se tornavam sacerdotes.
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para trás, verificam que no Seminário se trabalhava por amor à causa, se vivia 
modestamente, que os professores (alguns deles licenciados em Roma e com 
nome feito) ganhavam  pouco, que havia um ideal.
D. Joaquim Gonçalves, bispo de Vila Real (1991-2001)2

Com uma gratidão inesquecível, deixo alguns nomes desse tempo bom:
— o P. Dr. Joaquim A. Ferreira (Português); o P. Dr. Adriano (Português 

e Geografia); o P. Dr. J.Montes (Filosofia e Biologia); o P. Dr. Carvalh(inh)o 
(Filosofia); o P. António M. Cardoso (Francês); o P. Dr. Sousa (Francês e Inglês); 
o P. Dr. Moura (Moral); o P. Dr. Alberto (Latim e Teologia); o P. Dr. Manuel 
Borges (Grego Bíblico, Hebraico e Escritura); o P. Dr. A.Barroso de Oliveira 
(Latim); o P. Dr. Serafim (Literatura); o P. Mendes (de Medrões) (Desenho);
o P. Bernardino (História e Físico-Químicas); o P. João B. Domingues 
(Matemática); o P. Secundino e o P. Dr. Domingos Curral (directores espirituais)... 

Nesse tempo era bispo da diocese o D. António Valente da Fonseca, que 
habitava no frontespício, por nós ‘crismado’ como “Ala da Liberdade” e “Reino 
da Glória” (a governanta). O seu secretário era o P. Doming(uinh)os. O Reitor 
era o P. Dr. Libânio Borges, de Tourencinho (Vila Pouca de Aguiar). As escritas 
estavam entregues ao P. J. Bernardo, de Fornelos (Sta. Marta de Penaguião). 

Na resguardada sombra do alfobre, não foram as disciplinas sérias — fontes 
de realidades — as que mais a memória nos conservou no decurso da procura e 
do amadurecimento de novos rumos: foram as estéticas... as fontes de sonho, de 
generosidade e espiritualidade — a Poesia do Cabral e a Música do P. Minhava, 
que não existiam fora daquelas quatro paredes e, muito mais dificilmente, na 
urgência das nossas lutas sem rede.

Um e outro tinham sempre todo o tempo do mundo para ler os primeiros 
versos ou as tímidas musiquinhas de um miúdo... e conseguiram equilibrar e 
dourar as nossas intuições juvenis, ajudando-nos a formar a abertura mental ao 
sonho que liberta e ao sentido estético que transfigura e para sempre perdurou 
nas múltiplas componentes e realidades da nossa vida.

B

O António Cabral foi sempre “O Poeta’’3 e a memória dos seus primeiros 

2  In: Prefácio a: Altino M. Cardoso - SEMINÁRIO DE DIAMANTE (nos 75 anos do Seminário de 
Vila Real), 2006 

3 Publicou 15 colectâneas poéticas, 5 volumes de ficção, 7 volumes de teatro, livros didácticos e 
ensaios literários, obras sobre etnografia, antropologia e jogos populares.
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sonetos veio trazer-me depois conceitos de visão, coerência... universo de que 
é composta a voz e os dramas da Escrita à procura do conceito mais puro,
a metáfora mais ousada, o símbolo mais criativo e criador.

O seu primeiro livro — os sonetos de SONHOS DO MEU ANJO
(14-2-1951) — andava pelas nossas mesas de estudo em 1952, meu ano de caloiro, 
lembro-me bem... e, já agora, desses 11 anos, acrescento a recordação de muitas 
lágrimas, quando a noite descia no Marão e as saudades de casa se irmanavam 
no grito das rodas dos carros de bois na curva das Florinhas, carregados,
a caminho da Régua.

Este choro de abandono e desespero lê-se melhor no Vergílio Ferreira:

De longe, da minha infância perdida, veio a ternura da memória, a face cansada 
de minha mãe, a luz suave de tudo para nunca mais. E uma saudade densa 
caiu-me —, como um peso, na alma. E chorei longamente, um choro recolhido, 
só choro para mim. Chorei quanto pude, até que a noite foi minha irmã e eu fui 
irmão da noite, um diante do outro, calados e de mãos dadas. 
Vergílio Ferreira — MANHÃ SUBMERSA

A imensidão do dormitório com aqueles 60 meninos tinha as linhas 
improváveis do Marão a fechar a porta logo que a luz desistia e se desfazia nos 
longes do mar distante.

Mas um outro dia raiava sempre, com horários, disciplina, livros, aulas, 
actividade, amizade.

E os prefeitos conheciam o nosso drama e interessavam-se por nós —
o António Cabral interessava-se.

Vindo de uma infância saudável e cheia de vinhas, ele nunca tinha 
desaprendido que as crianças 

 (...)Trazem as vinhas e o sol 
que não cessam de esbanjar.
As crianças não contam pelos números 
de quem chega à cidade ou vem de lá. 
Elas são a cidade aonde se chega.
Só quem lhes conta o canto as ouvirá.
António Cabral – A TENTAÇÃO DE SANTO ANTÃO

Apesar de esse tempo ser o ‘tempo de Libânio’ — Reitor e Professor 
de Direito Canónico, personagem sábia e austera, de uma enorme coerência 
institucional e velador disciplinar do Concílio de Trento — ao “poeta“ não 
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faltava uma diplomacia ousada e optimista, geradora de tentações na rigidez do 
sistema seminarístico.

Nós, os mais novos, ficávamos admirados e intrigados com a sua habilidade 
para, de vez em quando, trazer do Reitor autorização para que os seminaristas 
realizassem certas actividades lúdicas ou culturais – uma jogatana  de futebol, 
uma pecinha de teatro, uma academia, uma récita de poemas e canções, uma 
conferência, a leitura de jornais durante o silêncio das refeições... tinha o dom 
de criar laços e cumplicidades. 

Ao Reitor chamávamos-lhe o ‘queijo’, por a sua estatura emergir de surpresa, 
nas escadas do 5º piso, como um ‘queijo’ de luar, a vigiar a ordem e o silêncio da 
forma, quando entravam no imponente casarão os quase trezentos alunos vindos 
em filinha militarizada dos três patamares dos recreios. 

Só mais tarde tomámos conhecimento daquele “abre-te, sésamo!” secreto 
e mágico: o Cabral fazia anos no mesmo dia do Reitor: 30 de Abril. 

E o primeiro sucesso potenciou iniciativas várias em que o Cabral era 
enviado como embaixador, apoiado por outros alunos privilegiados desse tempo, 
de que recordo os irmãos Parente (Salvador e João), os músicos Magalhães,
o Matos...

Juntamente com o Matos — o P. Dr. Augusto F Matos, hoje um pároco de 
aldeia, músico licenciado por Roma mas muito sub-valorizado pela hierarquia —
criou dois excelentes hinos institucionais, que todos os seminaristas aprenderam 
a cantar e ainda se mantêm (ver Apêndices): o HINO DO SEMINÁRIO e o 
ALTER CHRISTUS (Hino dos Bispos de Vila Real).

Em todas as iniciativas o A. Cabral era já o brilhante criador e comunicador 
que se viria a afirmar numa diversidade de géneros, como a Poesia, a Ficção, 
o Teatro, o Ensaio Literário, a Etnografia, a Ludoteoria... ultrapassando a 
interioridade regionalista e universalizando a sua arte.

Tornaram-no apreciado também as inúmeras conferências em centros 
culturais e escolas, em Portugal e até no estrangeiro, quer sobre literatura, quer 
sobre temas etnográficos, como os jogos populares, que investigou, teorizou, 
dinamizou e difundiu.

O FAOJ e, depois, o INATEL souberam aproveitar os seus conhecimentos 
e a generosidade da partilha.

Pessoalmente, embora me tivesse radicado em Sintra e ele vivesse no eixo 
Vila Real-Porto-Castedo (Alijó), nem sempre perdemos o contacto e muito menos 
o apreço antigo: quando lhe pedia ajuda para apresentar um livro meu, nunca 
disse que não, mesmo regressando de noite, por estradas sinuosas e estreitas... 
por ex. de Castedo a Sta Marta de Penaguião, ida e volta...

Quando lhe ofereci o 1º volume do “Grande Cancioneiro do Alto Douro” 
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enviou-me este agradecimento, com um comovente encorajamento:

Meu caríssimo Amigo Altino
Longe vão os tempos em que convivíamos no SVR e falávamos de Poesia, de 
Música, de Arte, de Ideais, do Douro... 
Por toda a minha vida essa vivência continua a motivar o meu obrigado, pelo 
diálogo e a partilha, que nos levaram a todos à descoberta de novas atitudes 
para o presente e, também de novos rumos para o futuro.
Eu sabia, já nesses anos cinquenta, que as tuas capacidades iriam realizar algo 
de bom, algo grande. 
Mas não contava com esta fantástica Obra de recolha e interpretação da parte 
mais importante e essencial de toda a Literatura Portuguesa: o estabelecimento 
das raízes históricas, e poéticas, e musicais, e linguísticas... que são objecto 
deste teu estudo das Tradições ancestrais do nosso Povo, desde a pátria galego-
-portuguesa, nossa Mãe.
O teu GRANDE CANCIONEIRO DO ALTO DOURO é Obra de uma enorme 
envergadura e polivalência intelectual!
Deixar-te aqui os meus parabéns e o meu abraço amigo seria bem pouco: deixo-
-te também a minha admiração e orgulho de antigo professor, em cuja memória 
para sempre ficará gravado o espírito lapidar de Camões:
“Ditosa a Pátria que tais filhos teve!” — isto é: ditoso o professor que foi honrado 
com alunos assim! 

Polivalente, ele tinha feito uma pequena mas interessante recolha de um 
cancioneiro duriense, com pautas, pois também aprendeu a escrever músicas, 
populares e também próprias. 

De entre outras numerosas letras para músicas, saliento a da Marcha de 
Sabrosa, com música do nosso P. Minhava:

Viva! Viva! Viva, Sabrosa,/ entre as vilas a mais ditosa!
1. Sabrosa linda nasceu/ No regaço de altos montes /Aconchegadinha ao céu,/ 
Que lhe abriu os horizontes.
Foi um dia ver o Douro:/ Veio o sol mais o luar /Encheram-lhe os olhos de ouro 
/ Ficou assim a cantar:
Refrão:
O mundo e o céu/ Juntei-os eu/Flores e estrelas/No meu abraço/E o sol amigo/
Casou comigo/Na igreja linda/ Do Azul do espaço.
Rica e formosa/ E donairosa,/Cheia de sonhos,/Nasci assim.../E o sonho fundo/
Da volta ao mundo/ De Magalhães/Nasceu de mim! (...)
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No campo religioso, é de recordar também o belo HINO A N SRA DAS 
DORES, de Castedo, ainda manuscrito e creio que inédito (ver no apêndice).

C

A acumulação de  vários talentos na docência ‘interna’ e ‘externa’, a criação 
literária, as iniciativas sócio-culturais seculares de franca abertura ao mundo, 
geraram o (expectável) abandono do sacerdócio, não permitindo ao António 
Cabral um ambiente interior sem angústias, instabilidade e interrogações, ainda 
antes de se definirem ventos agitadores de batinas, que depois vieram a eclodir 
no Abril baladeiro.

Mas a sua capacidade de diálogo e negociação não o deixou cair em 
extremismos, nem mesmo afrouxar dos laços com a hierarquizada disciplina 
clerical, como acontecia com outros. 

Esta problemática do abandono do sacerdócio merece algum destaque; 
e, numa perspectiva de distância, terei gosto em tentar tratar disso, mas com o 
respeito que merece a subjectividade e a intimidade do assunto.

A abordagem será feita através da visão autobiográfica de outro
ex-seminarista (6 anos), Vergílio Ferreira, na MANHÃ SUBMERSA, não 
deixando de anotar algumas reservas ideológicas.

O Regulamento tridentino do Fundão era a norma ‘seminarística‘ católica, 
portanto universal (urbi et orbi), pelo que  é possível despersonalizar os ex-alunos 
da nossa Santa Clara.

Para acesso há que aduzir alguns textos oficiais 4 reguladores dos seminários 
(menores e maiores), a que não falta a preocupação pastoral e pedagógica com a 
dignidade que a orientação da vida de um jovem deve merecer, mesmo quando 
depois se desvie do rumo inicialmente previsto, não só nesse contexto religioso 
mas também no sócio-familiar:

TITULUS III – DE MINISTRIS SACRIS SEU DE CLERICIS
CAPUT I -  DE CLERICORUM INSTITUTIONE
Can. 233 - § 1. Universae communitati christianae officium incumbit fovendarum 
vocationum, ut necessitatibus ministerii sacri in tota Ecclesia sufficienter 
provideatur; speciatim hoc officio tenentur familiae christianae, educatores 
atque peculiari ratione sacerdotes, praesertim parochi. (...)

4  Com várias supressões
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§ 2. Nisi certis in casibus adiuncta suadeant, iuvenes quibus animus est ad 
sacerdotium ascendere, ea ornentur humanistica et scientifica formatione, qua 
iuvenes in sua quisque regione ad studia superiora peragenda praeparantur.
Can. 235 - § 1. Iuvenes, qui ad sacerdotium accedere intendunt, ad formationem 
spiritualem convenientem et ad officia propria instituantur in seminario maiore 
per totum formationis tempus, aut, si adiuncta de iudicio Episcopi dioecesani 
id postulent, per quattuor saltem annos.
(...) Can. 1364. In inferioribus Seminarii scholis:5 
1.º Praecipuum locum obtineat religionis disciplina, quae, modo singulorum 
ingenio et aetati accommodato, diligentissime explicetur;
2.º Linguas praesertim latinam et patriam alumni accurate addiscant;
3.º Ea in ceteris disciplinis institutio tradatur quae conveniat communi omnium 
culturae et statui clericorum in regione ubi alumni sacrum ministerium exercere 
debent.

Estes pequenos extractos de legislação canónica relativa dos seminários 
são o que ela deve ser: clara, prática e dirigida ao que é essencial — preparar os 
candidatos ao sacerdócio, dando-lhes a formação adequada, humana, religiosa e 
académica, primeiro em seminários “menores“ e depois em seminários “maiores“.

Sintetizando sumariamente: além de religião, ser-lhes-á dada formação em 
língua latina e materna e ainda em outras disciplinas relativas a matérias que 
se adequem ao estatuto de clérigos na região em que irão exercer o seu múnus.

Mas o problema destes princípios (como outros, apesar de bem concebidos 
e intencionados) reside na sua aplicação: poder cair em fanatismos (clubismos, 
confrarias, beatice, partidarismos, etc...) como o de tantas (e também tantos) 
donas Estefânias.

No nosso romance o rapaz é cruamente apresentado em toda a sua ruralidade 
serrana, movido por uma primária autodefesa contra dois sistemas complementares 
de captura: uma local e caritativa e outra organizada institucionalmente, em rede 
global.

A local, exercida por um ‘sistema‘ caritativo ‘mais papista do que o papa’, 
é ‘paroquiada’ pela senhora da terra, a D. Estefânia.

Subrepticiamente, o dilema da fome apenas lhe permite reagir com rápidos 
instintos e defesas, como um coelho bravo cercado e privado do toque familiar 
no calor da própria toca materna:

5	 LIBER	 TERTIUS.	 DE	 REBUS.	 •	 PARS	 QUARTA.	 DE	 MAGISTERIO	 ECCLESIASTICO.	 •	
TITULUS XXI. De Seminariis.  
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Nessa tarde, porém, aproveitando a licença de um passeio antes de jantar, corri 
a minha casa, às escondidas. 
Justamente, a essa hora, minha mãe, os meus irmãos e o meu tio já estavam a 
cear ruidosamente. Mas, assim que entrei, foi como se o preto do meu fato lhes 
amortalhasse a alegria. Calados, um pouco surpresos e receosos, fitavam agora 
em mim o que em mim viam agora de estranho e de rico.
Vergílio Ferreira — MANHÃ SUBMERSA 

A captura institucional, em rede, é mais subtil na eficiência dos seus dilemas:

(...) Quando algum de nós se afastava para dentro de si próprio, logo a vigilância 
alarmada dos prefeitos o trazia de rastos cá para fora. Os superiores sabiam que, 
à pressão exterior, cada um de nós podia refugiar-se no mais fundo de si. Como 
sabiam também que a descoberta de nós próprios era a descoberta maravilhosa 
de uma força inesperada. Nenhuns sonhos se negavam ao apelo da nossa sorte, 
aí na nossa íntima liberdade. Por isso nos expulsavam de lá. Mas, uma vez postos 
na rua, havia ainda o receio de que as nossas liberdades comunicassem de uns 
para os outros e ficassem por isso ainda mais fortes. E assim nos obrigavam a 
integrar-nos numa solidariedade geométrica, ruidosa e exterior como de ladrilhos. 
Vergílio Ferreira — MANHÃ SUBMERSA

Mas, disciplinadamente, foi-se recompondo externa e internamente, 
enquanto a personalidade se robustecia e lhe moldava a inteligência, rasgando 
o sulco para uma vida de homem. 

A revolta original submersa foi-se acomodando pragmaticamente durante 
6 anos. 

Por isso, será excessivo levarmos à letra os traumas encontrados pela 
tendência ‘chorona’ do excelso romancista, que no autismo ideológico, derrotista 
e truncado na focagem da pobreza e da fome do corpo, não encontra lugar para 
enaltecer as lutas do crescimento, da generosidade e do idealismo juvenil.

Que caminhos melhores, que (melhores) ideais tinha aquele rapaz — e os 
outros rapazes nessa idade?

Alguma vez poderá uma ideologia materialista, niveladora, portanto 
redutora, resolver melhor alguma das angústias do ser humano?

Não há dúvida de que eram dilemáticas as opções relacionadas com a 
‘vocação’; mas certas análises sociais andam por aí muito eivadas de ideologias 
teóricas e dirigistas, egocentrismo, hiperbolização de traumas próprios e 
generalização dos alheios. 

E é preciso sublinhar que, aos dez anos da quarta classe, nenhum rapaz tem 
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conhecimento da vida para, por sua iniciativa, escolher o seu futuro — a carreira 
sacerdotal ou outra — que imponha também uma grande decisão: pense-se, por 
exemplo, na carreira militar. 

Apresentar vias e meios ao jovem é sempre função da família, por vezes até 
em consonância com outras componentes sociais de vizinhança. Claro que, em 
tal processo de antecipação há o risco de não serem correctamente auscultadas 
as tendências, preferências e vocação do jovem, se já se manifestarem.

Ironicamente, ou nem tanto, instalava-se um processo generoso: uma 
mão caridosa definia e apontava aos meninos pobres, mas inteligentes, o único 
(e barato) caminho que lhe abrisse a continuidade escolar, ainda mais nessa 
sociedade rural e extrema, em que a necessidade de mão-de-obra abundante 
tornava escasso o número de rapazes que os pais mantinham na escola...

A indigitação (vocação?) gerava logo pressões concêntricas e intensos 
dilemas interiores ao miúdo que, na encruzilhada, pasmava de surpresa, 
responsabilidade e aflição perante toda a vizinhança e, logo a seguir, começava 
a sofrer as reacções boçais da inveja: o isolamento e a troça e, pior, a dolorosa 
debandada dos amigos de infância: 

“nem podes olhar para as raparigas...”, ou ”vão-te capar...”, 

além da risota do “quá-quá”, que significava “parreco”, isto é “padreca”.

Babavam-se de grosseria e alarvidade:
 

“...mas podes beber vinho até em jejum...’’. 

Organizada esta mira colectiva alinhada em seta em direcção ao futuro,
é erigida em torno do menino a tenda do ‘santo dos santos’, inerente ao intróito 
hierático, como o de Moisés no Sinai, que o recusa, espantado pela escolha divina.

Cavando ainda mais fundo o exílio e as angústias do rapazinho, o ‘padreca’ 
era considerado um traidor perante a própria família:

E, imediatamente, minha mãe atirou um berro contra o meu irmão Joaquim para 
que ele me cedesse o banco em que se sentava. Como para lhe apagar a sua 
presença pobre, limpou-o ao avental e serviu-mo com um sorriso humilde. 
Depois voltou-se para o meu tio e insultou-o por ele comer de boina na cabeça. 
E à minha irmã, que dividia o pão por todos, forçou-a a lavar as mãos para que 
visse que as lavava. 
Quando por fim tudo atingiu a perfeição, caiu de novo entre nós um pedregulho 
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de silêncio. Aquela súbita importância que todos me concediam perturbava-
me, obscuramente, de grandeza e solidão, como se num instante eu me visse 
coroado de triunfo, mas num reino devastado, com espectros nocturnos de ódio 
e de desprezo. 
Porque era só ódio e desprezo que eu sentia à minha volta, ali erguido sobre a 
tripeça do banco, como num trono de injúria. 
Receosos de qualquer traição que me adivinhavam no sangue, todos agora 
comiam devagar, travando o apetite, saltando de vez em quando sobre mim com 
olhares furtivos, como quadrilheiros numa emboscada. Mas que outro veneno 
nas minhas veias, pobre gente, senão o que é do destino da nossa raça comum 
e eu bebi no leite que mamei? 
Por isso, um grande muro negro de enormes pedras surdas começou a subir 
outra vez diante de mim, até à estrela mais alta da minha aflição. E era através 
de grossas grades de ferro, como as grades da sacristia, que eu estava olhando 
a minha gente, que tinha a minha carne e o meu sangue. Lentamente, porém, 
todos eles se foram restabelecendo. Eu tinha as minhas mãos abertas, ali, diante 
deles, e um olhar inofensivo e escorraçado. 
Foi decerto por isso que o meu tio (o tio Gorra) falou forte, por fim, encordoado 
a coragem:
— Deita para aqui mais feijões!  
E estendeu à minha mãe a malga do seu sustento. Estremeci violentamente e fiquei 
a olhar, assustado, aquela fome lôbrega de queixadas poderosas, de vastos olhos 
hiantes por baixo da cabeleira como duas grandes tocas tapadas por um silvado. 
Ao urro da sua ânsia, em todos imediatamente se desapertou à vontade o desejo 
de me vencerem. 
Vergílio Ferreira — MANHÃ SUBMERSA

Pisar esse degrau de fragilidade e riscos era procurar um equilíbrio de 
factores contraditórios no fio da navalha (garantia da ascenção social, própria e 
familiar, ou queda armadilhada de escândalo), o que exigia uma base de decisão 
fragmentada de improváveis sínteses. 

A personalidade individual, ou mesmo a coragem, perante a teia labiríntica 
da sobrevivência futura, poderia fatalmente chocar mais tarde com um grosso 
muro de várias lamentações e mutilações: as espirituais e, parasitadas nelas, um 
rosário de outras, todas cruéis.

Como todas as pedagogias tentam e nem sempre conseguem, o Regulamento 
do seminário tentava acudir às necessidades de orientação desses rapazes na 
raiz do vulcão adolescente — e prever, prevenir sempre foi a chave-mestra do 
remediar.



- 16 -

Os educadores interessavam-se por ele:

— Não ando triste, Senhor Padre Alves. Eu não ando nada triste. Faço catorze 
em julho.
Ficou repentinamente apreensivo:
— Catorze! Portanto, um homem. O tempo corre e a gente esquece-se e fica para 
trás. Um homem. Aí vêm os perigos, os grandes, os únicos perigos. O mundo e o 
seu sonho! (...) Que extraordinária cegueira! Que orgulho! Ah, a grande chama! 
E depois? Depois... cinza e nada, meu filho. Já tu vês. Cinza e nada. 
Tu já falaste com o teu Director Espiritual? (...)
— Pois deves falar com ele. Sim, com o Director Espiritual.
Vergílio Ferreira – MANHÃ SUBMERSA

A presença destes três padres (o P. Alves em pedagogia geral, o Director 
Espiritual em assuntos morais especializados e depois o P. Martins a vigiar as 
conversas a dois) revela que uma equipa acompanha o desenvolvimento do aluno 
à sua responsablidade. 

Responsável tem de ser, no mínimo e sem excepção, qualquer processo 
educativo, incluindo o paternal.6

E, a propósito, convém citar as estratégias aconselhadas pelo ‘Regulamento’, 
comparando-as com a permissividade actual que por vezes se atreve a truncar 
cruamente a inocência dos verdes anos! 

(...) finalmente, com uma precisão técnica, o homem aplicou-me várias 
recomendações:
— Rezar para afastar os maus pensamentos. Nada de mãos nos bolsos. Nada 
de encostos. Procurar posições incómodas, quando preciso. Mãos fora da cama, 
sendo possível. De qualquer modo, nunca as encostar ao corpo. Ocupar o espírito 
com os estudos ou com pensamentos piedosos. Não dormir de roupa chegada. 
Usar ceroulas folgadas.
Como tudo era confuso! (...)

E uma confusão destas não se extingue na partilha entre irmãos: antes se 
pode metastizar em traumatismos vários, inesperados e inéditos.

Relatei ao Gaudêncio as minhas conversas com os padres. E então ele contou-
-me o que sabia dos mistérios da vida. 

6  Ver, mais à frente, a referência à educação budista. 
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(...) declarou-me:
— É que já és um homem. Tira a prova.
A prova.
Suei de aflição, aterrado a inferno e expectativa.
P. Martins, que nos estava fiscalizando, veio sobre nós, regulamentar:
— São proibidas as conversas particulares.
Vergílio Ferreira – MANHÃ SUBMERSA

D

Vergílio Ferreira, o ficcionista de tese, pretende situar a sua entrada no 
seminário como alternativa e possível solução, mas como agravamento de um 
destino de orfandade, miséria e solidão.

O seminário era o melhor recurso para um rapaz inteligente: barato, 
habilitava com estudos e... ainda dava garantias vitalícias à família.

Então, que motivos positivos e práticos alega ‘o coelho’ para querer sair, 
em vez de se acachapar e esperar para ver? 

A disciplina? O celibato? A revolta contra a pobreza que o amarfanha de 
caridade alheia?  

Que projecto tem para quando se libertar? Regressar (sempre no romance, 
não na vida real7) ao zero serrano inicial?

O que justifica a auto-mutilação (até porque a falta de dois dedos não 
o impediriam de exercer o múnus sacerdotal)? Se, em vez de reagir como 
narrador sem sectarismos, prefere condenar, atire-se à sua pouca sorte, ao 
Estado, às instituições... em vez de morder a mão que o puxou, e alimentou,
e lhe propôs generosamente um caminho de solidariedade — que podia partilhar 
futuramente com tanta gente nas suas condições, ou na construção de um laicismo 
descomprometido, como fez o António Cabral e, até, ele próprio, Vergílio Ferreira, 
em tantas páginas de pura poesia, verso e prosa. 

As bases filosóficas existencialistas focam-se muito sobre temas como 
a identidade, a experiência, a actualização do Eu ou a autenticidade; mas, 
curiosamente, apagada a submersão do seminarista na manhã da liberdade,
o ficcionista não dá importância ao futuro, ideológica e logicamente fundamental 
para o desenvolvimento do potencial daquele ser humano, agora entregue à 
passividade e ao desamparo que o próprio Sartre estudou, aprofundando o fosso 

7	 	Na	vida	real	VF	 frequentou	o	seminário	 (do	Fundão	e	da	Guarda)	entre	1926	e	1932;	depois	
ingressou	no	liceu	da	Guarda,	tendo	daí	transitado	para	a	Universidade	de	Coimbra	(Filologia	
Clássica).
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do desespero do homem ‘desligado’ do transcendente e acorrentado à carnalidade 
do seu Dasein.

(...) o tema essencial de toda a sua obra [de Vergílio Ferreira] foi certamente o da 
procura do sentido da existência num universo sem sentido, fazendo-o navegar no 
que Eduardo Lourenço chamou um “niilismo criador” e um “humanismo trágico”, 
explorando até à exaustão o tema do “eu”, ao mesmo tempo eterno e inscrito na 
finitude, a mesma finitude que o embrenha na temática da morte, num homem 
que heroicamente, e também angustiadamente, suporta o desafio da finitude.
“Tenho a corrupção lenta do tempo, tenho a eternidade a executar”. Eis, numa 
breve expressão de RÁPIDA, A SOMBRA, a dimensão trágica do seu pensar, 
onde se desenrola uma intensa reflexão sobre o corpo e a morte. Há em todo o 
homem são um impulso para um mais daquilo que se é no presente, e que jamais 
se alcança, ou que se sabe jamais poder alcançar-se (“um apelo ao máximo” 
que vem do máximo que o homem é), num processo infindo a que só o absurdo 
da morte põe termo: “Na profundidade de nós, o nosso eu é eterno, e todavia é 
justamente o corpo que nos contesta a eternidade”.
Pedro Calafate (Instituto Camões)

Isto é:
Sendo um romance de tese e filiado nas modas ideológicas correntes, 

Vergílio Ferreira desenvolve uma linha anti-clerical, com foco autobiográfico 
na caridade beata de D. Estefânia e na luta de classes com o filho ‘coimbrão’, 
sem se esquecer de aplicar uma farpa irónica ao tio padre, ‘vítima‘ da sombra 
de ‘donas Estefânias’:

Até que um dia um tio de minha mãe, que era padre na aldeia, se pôs o problema 
de eu não ser talvez estúpido. 
E imediatamente se empolgou para me consagrar ao Altíssimo.
Vergílio Ferreira — Fotobiografia, organização de Helder Godinho e Serafim Ferreira, Bertrand, 1993

A vertente ficcionista da tese pode considerar-se activada por orgulho —
pessoalmente legítimo, embora pressuponha um julgamento subjectivo; mas 
também será a confirmação da falta de maturidade do jovem, pois não soube 
avaliar nem aproveitar o essencial daquela alavanca de futuro, vencendo a 
‘sumersão’: apenas agiu por instinto de sobrevivência imediata, continuando o 
coelho necessitado de ser arrancado à ancestralidade por mão alheia.

Isto é: a crueldade e vacuidade do enquadramento final da ficção romanesca 
nem sequer poderá justificar-se na memória dos traumas da infância e só 
tendenciosamente se alicerçará na vida de algum seminário, ou até qualquer 
estabelecimento sem selo confessional.
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O sucesso académico, pessoal e profissional do Autor não só não conseguiu 
ultrapassar, ou só diluir, esses traumas como os ampliou, extremando as suas 
concepções de cidadania numa época (Estado Novo) de fermentação da guerra 
colonial em que os “mártires’’ comunistas da clandestinidade já tinha realizado 
nada menos de 4 congressos: o de 1956, em que Kruschev aboliu o estalinismo, 
solidificou o ‘engagement’ de todas as actividades (também as do espírito) ao 
materialismo da ideologia dialéctica.

Vamos deter-nos um pouco nas normas literárias defendidas neste escrito 
(inédito) pessoano, a propósito de certos ‘contextos’ de V. Ferreira e, mais 
venialmente, por A. Cabral :

Qualquer fenómeno da literatura tem de ser estudado 
1. em si, directamente como produto de alma ou de almas; 
2. nas suas relações e filiação exclusivamente literárias, como produto literário; 
3. na sua significação como produto social, como facto que se dá adentro de,
e por, uma sociedade, explicado por ela e explicando-a, tido, pois, como indicador 
sociológico.8

PESSOA Fernando — A NOVA POESIA PORTUGUESA NO SEU ASPECTO PSICOLÓGICO

Será interessante enquadrar A. Cabral com V. Ferreira através de eventuais 
(co)incidências, sintonizando-os nos Anos 50-60, com o zero em 1952-1954 — 
o tempo que marca a publicação dos SONHOS DO MEU ANJO e de MANHÃ 
SUBMERSA:

8  (http://arquivopessoa.net/textos/3101)

CONTEXTOS RELATIVOS AOS ANOS 50
 1951 – publicação de SONHOS DO MEU ANJO (António Cabral)
 1954 – publicação de MANHÃ SUBMERSA  (Vergílio Ferreira)
 1956 – Vila Real: início da Confraria Gastronómica D. Leitão e Jantar Anual dos Pyjamantes

 1953 Prémio Nobel – ECONOMIA – George Marshall – Plano Marshall (Guerra Fria)
 1954 Prémio Nobel – LITERATURA – Ernest Hemingway
 1954 Prémio Nobel – PAZ – Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados

ESTADO NOVO

 1951  Campanha eleitoral - Candidato do MND, Ruy Luís Gomes, impedido de concorrer, atacado por forças policiais
 1952  Conspiração de Henrique Galvão
 1952 Acção estudantil contra a NATO
 1953 Greves de Maio e Junho (Alentejo); Explosão de material de guerra de Braço de Prata
 1954  Greves em Fevereiro e Março (PCP contra a “campanha da produtividade”)
 1954 Morte de Catarina Eufémia (Baleizão)
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______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Esta tabela de eventos situa A. Cabral e V. Ferreira em plena “guerra 
fria”, com as duas superpotências mundiais — os EUA e a URSS cobiçando 
a importância estratégica de Portugal, não pelos 89.000km2 mas pelas suas 
importantíssimas colónias. Daí as marcas dos comunistas na tabela contra um 
país integrado na Europa, tradicionalmente aliada ao Ocidente e ao Cristianismo. 

A viragem ideológica à esquerda, política e anti-clerical, de Vergílio Ferreira 
foi-se afirmando à medida que iam evoluindo os seus estudos, desde a ‘extracção’ 
de Melo para o Fundão, ao Liceu da Guarda e à Universidade de Coimbra.9

Na Lusa Atenas os estudantes, generosos, ingénuos, elitistas, irresponsáveis, 
idealistas e cobiçosos das modas do momento, sempre foram alvos das 
propagandas, todas e anti-tudo: sistemas educativos, sociais, religiosos, políticos...

Nesta massa tenra era fácil encontrar generosidade, promover sonhos 
e mobilizar talentos, como o de António Cabral – na poesia, no romance, no 
teatro, na música... que logo eram distribuídos como fermento ao operariado, 
que, ainda mais inocente, acreditava em paraísos de liberdade “progressista“ em 
que ninguém precisava de patrões e muito menos de trabalhar...

As convulsões da História obedecem a um conjunto de factores nem 
sempre destinados ao bem colectivo, mas a interesses de facções e lobbies e, 
até, ambições e vinganças pessoais, só detectáveis na panorâmica que o tempo 
apenas pode abrir no futuro.

A revolta particular de Vergílio Ferreira teve as suas causas e circunstancia-
lismos íntimos, entre os quais um orgulho serrano e selvagem — o pecado mortal 
número um — que vai contra aquele dito da sabedoria secular do povo: “pior do 
que um rico avarento é um pobre soberbo”.

A sua soberba imatura é projectada para a totalidade do grupo e da instituição 
que lhe dá a sua mão e estabelece as suas regras, como qualquer mãe na família, 
como qualquer escola na pólis, como qualquer chefe numa qualquer organização.

Diga o que disser a ficção ‘chorona’ de Vergílio Ferreira, a sua própria 

9	 	 Vergílio	 Ferreira	 fez	 parte	 (como	 eu)	 do	 naipe	 de	 violinos	 da	 TAUC	 (Tuna	 Académica	 da	
Universidade	de	Coimbra)	entre	1935	(caloiro)	e	1940	(licenciatura	em	Clássicas).	

 1955 Prisões: cerca de 100 estudantes
 1956-57 Revolta estudantil contra o Decreto nº 40 900 (encerramento de AAEE). Ministro da Ed. Leite Pinto
 1957 V (quinto) Congresso do PCP - logo depois do XX Congresso do PCUS em Fevereiro de 1956
 1957 Lançamento do Sputnik I pela URSS (4-10-1957)
 1958 Lançamento do Explorer I pelos EUA (31-1-1958)
 1961 Início da Guerra Colonial (Angola)
 1963 – Zeca Afonso Licenciatura e tese sobre Jean-Paul Sartre – Disco BALADAS DE COIMBRA (proibido pela Censura)
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vida demonstra que os seis anos de formação do seminário foram uma dádiva 
de aurora na sua ascensão humana.

E não é honesto que a sua personagem de ficção seja propagandeada como 
regra, pois há que saber discernir a partir das causalidades, ter formação e 
experiência em matérias delicadas relativas à orientação cultural, disciplinar, 
espiritual e humana de rapazes dessa idade... e evitar cair em sectarismos político 
e, ainda menos, religiosos.10

A Educação, sobretudo de rapazes das aldeias serranas, vivazes como 
cabritos, era (é, sempre foi e será) uma tarefa desafiadora e isso explica o cajado 
na imagem vigilante do pastor.

É do senso comum que não há liberdade sem responsabilidade, nem 
dignidade sem trabalho.

Ainda há pouco (18-8-2017)11 um conceituado jornalista, filho, sobrinho e 
neto de grandes professores, se interrogava:

Como é que um indivíduo completamente destituído de autoridade, incapaz de 
manter a disciplina, sem o mínimo respeito por si próprio, pode ser professor?
(...) Mas [no Liceu D. João de Castro] não passava pela cabeça de ninguém pôr em 
causa a autoridade do professor nas aulas. (...) E isto porque havia um ambiente 
geral de disciplina, e uma autoridade superior — que era a própria autoridade da 
direção da escola — que tornava impossível uma cena como aquela. 
Hoje passa-se o contrário. Para os alunos fazerem o que fizeram àquele 
desgraçado professor, é porque o clima na escola está muito degradado. É porque 
existe um ambiente que favorece a transgressão. 
Hoje podemos dizer que as coisas no ensino público (porque no privado é 
diferente) estão de pernas para o ar. Antes havia um ‘sistema forte’ que protegia 
os professores fracos e impossibilitava abusos; agora há um ‘sistema’ fraco 
onde tem de ser o professor, pela sua autoridade pessoal, a manter a disciplina 
nas aulas. Não é o sistema a garantir tranquilidade aos professores, são estes 
que individualmente têm de o conseguir. E os que não conseguem, afundam-se. 
É urgente resolver este problema, porque sem disciplina não há ensino que resista. 
E sem ensino não há sociedade que resista.

10	 	O	romance	MANHÃ	SUBMERSA	foi	publicado	em	1954.	A	tabela	mostra	que	nos	contextos	
da	formação	de	Vergílio	Ferreira	é	nítida	a	ideologia	marxista	e	as	máscaras	estético-literárias	de	
que se foi revestindo. Essas máscaras transparecem em várias escolas literárias do denominado 
“materialismo dialéctico“ — sobretudo no Neo-realismo.

11  Trata-se do Arq. José António Saraiva. Ver artigo completo em: https://sol.sapo.pt/artigo/576877/
viver-para-contar-um-espetaculo-indigno 
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Tudo isto leva a concluir que, mesmo no plano da própria verosimilhança 
ficcional, é excessiva a mutilação física e os correspondentes níveis de desespero, 
ainda mais numa focagem de primeira pessoa sobre uma personagem primária, 
sem estrutura tridimensional. 

Como excessivo e chocante é o conflito vocacional familiar (não tanto 
escolar) que imolou fisicamente o jovem (Neil Perry) do CLUBE DOS POETAS 
MORTOS (filme de 1989)12, na Academia Welton, na qual predominavam valores 
como tradição, honra, disciplina e excelência — tendenciosamente condenados 
como tradicionais e conservadores. 

Assim, do ponto de vista humano e pedagógico, contra o autor da “Conta- 
-corrente” pode-se afirmar que o processo educativo dos seminários (nesses anos 
50), sairá até enaltecido, comparando-o quer com os métodos oficiais em voga, 
quer com os orientais (por ex. budistas13)... para nem falar da ainda não esquecida 
‘pedagogia’ hitleriana ou das técnicas libertárias dos “grandes educadores da 
classe operária“...

Ainda a propósito — e rematando — não é possível deixar de recordar a 
educação primária de um futuro Grande Escritor14 que revê e celebriza na sua 
Obra os ‘métodos republicanos‘, ‘laicos’, ateus ou ‘agnósticos‘ do seu professor 
primário, que caracteriza como um ‘solitário’ sexualmente clandestino, ‘menino 
da mamã’, protector dos alunos ricos, ‘papador‘ de ovos de passarinhos, que os 
meninos do medo se aventuravam a roubar dos ninhos para o apaparicarem...

Esse ‘progressista educador’, de nome Sr. Botelho, lá do alto da cátedra 
de ‘pedagogia da palmatória’, pretendeu sarcasticamente vetar a entrada no 
seminário a um menino pobre da serra duriense de S. Martinho de Anta, o 
Adolpho! 

Mas nem o Adolpho nem o Miguel lhe levaram as ‘metodologias‘ a mal, 
pois, mesmo instintivamente, à cegueira da ideologia souberam acrescentar a 
disciplina necessária à aprendizagem, acabando por aplaudir em duo as próprias 

12  Pensa-se que parte essencial da inspiração do “Clube dos Poetas Mortos” (e à “Manhã 
Submersa”)	se	liga	à	peça	“O	Despertar	da	Primavera”	(em	alemão:	Frühlings	Erwachen)	(1891)	
do	dramaturgo	alemão	Frank	Wedekind.	A	peça,	com	o	sub-título	“A	Tragédia	Infantil”,	e	é	uma	
dramatização	explícita	de	erotismo	e	critica	a	sociedade	alemã	do	fim	do	século	XIX	que	oprimia	
a sexualidade. Em palco, o elenco de jovens actores questiona e aborda temas como o abuso 
sexual,	o	 incesto,	o	homossexualismo,	 sexualidade,	a	 religião,	a	gravidez	 juvenil,	o	 suicídio...	
Esta peça foi banida dos palcos durante décadas. Uma pedagogia equilibrada mostrará aos 
jovens	que	a	luz	da	Vida,	ou	a	aurora	da	libertação,	não	se	pode	basear	nem	na	imposição	da	
burka, nem tão pouco na permissividade das drogas ou à oferta de preservativos nas escolas.

13  A educação budista é de grande proximidade e exige sempre a tutela de um guia para que 
o	 discípulo	 possa	 progredir	 na	 aprendizagem;	 o	 primeiro	 passo	 é	 aprender	 a	 escutá-lo	 (e	 a	
obedecer-lhe).

14  Miguel Torga (Adolfo Correia da Rocha). Ver dele A CRIAÇÃO DO MUNDO. 
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palmatoadas que libertaram para uma vida de verdade tantos ‘cabritos’ serranos 
de berço vegetativo.

E

O drama da saída do seminário, em António Cabral, foi discreto e 
equilibrado, sem qualquer violência — ele tinha uma personalidade independente, 
mas maleável, uma bondade de pertinaz raiz cristã, amparada e actuante.

Por exemplo, neste poema, tão evangélico e lúcido:

PERDÃO
Perdão, Senhor,
para quantos
na noite de Natal
confundem o teu nome
com o seu desejo.
António Cabral – O PESO DA LUZ NAS COISAS (INATEL)

Acima de tudo, Cabral é um idealista, um Poeta, que é necessário conhecer, 
para devidamente poder apreciar.

É da natureza da própria Poesia transcender as barreiras da materialidade e 
da própria carnalidade, para ser potenciada a procura de razões para transcender 
o mutismo impotente da linguagem perante os sinais e nuances mais insondáveis 
da intuição e da sensibilidade.

Vai neste sentido a visão de Pio Baroja:

O homem poetiza tudo o que está longe.15

Penso que a tentativa de definir o imaterial e etéreo da Poesia (e de toda a 
arte) deverá ser mais ousada: 

A poesia liberta o homem da materialidade ou carnalidade das próprias palavras.

Como poderia António Cabral — um Poeta — ser também um existencialista?

Somos livres, escolhemos, temos a angústia de escolher e o desespero de perder 
tudo. Mas, também estamos desamparados, isto é, não temos muletas, desculpas 
ou a quem culpar por nossas escolhas.(...) O que somos ou o que fazemos não é 
produto da nossa infância, da nossa criação, do destino ou da divindade. Estamos 

15	 http://noticias.universia.com.br/destaque/noticia/2012/07/13/950490/20-definices-poesia-	
-grandes-poetas.html 
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sozinhos, lançados no mundo, para nos inventar, pois não há nada anterior à 
nossa existência para definir o que somos.16

Sartre explora a abordagem deste assunto do desamparo humano, face ao 
orgulho do materialismo solto de transcendência e anterioridade, fatalmente 
gerador do desespero e da impotência humanas.

Em António Cabral compreender-se-ia  que o impacto da luz nova da 
laicidade na alma do Poeta fosse dramático, como em Vergílio Ferreira; 
mas a transição é tão naturalmente assumida e apresentada, que até o Amor, 
mesmo o carnal, parece ler-se numa aparição sonhada e aí logo saboreada:
é tão poeticamente apresentado que parece desenhar-se numa nuvem e ler-se na 
aparição do próprio sonho:

E escolho ainda
o tépido teu
ombro

a sabedoria tão sal
vadora da tua coxa
(que ninguém fale em fogo

mas em linho). Molhar-nos-emos
no regato rápido do tempo.

A hora tem a forma de uma tenda
a tenda tem a tua forma.

Sob as tuas ramagens
passa um tropel de estrelas
ainda elas

pois há um instante
em que a luz contra a luz é perceptível.
Tu tens a forma de um cântaro

que se parte na boca
em boca
dinhos de tanto azul. 

16 http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/filosofia/existencialismo.htm 
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Por amor e respeito pela condição social do Pai, António Cabral, o mesmo 
Poeta, nunca foi indiferente às realidades sociais, por vezes portadoras de novos 
isolamentos e medos adivinhados, que o artista ia anexando a si próprio, ao 
assumir em pleno dia novas lutas, suas e da sua-nossa Terra. 

Com que ternura assumiu a memória primordial da condição do pai!

Dói-me a memória
da vinha
e o meu pai, ainda ele.
Aberta a lua sobre as pedras. Insípida.
Virá o inverno,
virão certamente os olhos de prata.
(...) Ponho à volta da casa
um colar de silêncios, silêncio.”
António Cabral – ANTOLOGIA DOS POEMAS DURIENSES

Para a sagração paterna atreve-se mesmo a interrogar a paisagem, 
mimosamente plantada por Cister de 4 conventos, mas repovoada e abusada 
de marionetas estrangeiradas pelos copos e pela graxa política, ignorantes mas 
inchadas. 

Poeta de sonhos telúricos, Cabral veste as vinhas de longes ideológicos 
e, com inefável ingenuidade, chega a desenhar no xisto bronco os tractores de 
papel da metáfora “metralhadoras da paz“.

O amor ao berço compromete-o na reinvenção de uma nova esperança, em 
que a prata das madrugadas viria florida de cravos, revolucionários e vermelhos, 
em cujo milagre o vate acredita, já em 1963, dois anos depois do início da guerra 
colonial:

Douro, meu belo país do vinho e do suor, 
bárbaro canto arrancado à penedia
por um destino que nos faz andar
da alma para os olhos, dos olhos para a alma!
Douro, eh lá, uma nova era se anuncia
e traz aos nossos ouvidos uma promessa de rosas.
Ouço já o crepitar das metralhadoras da paz, 
esses corações de aço que se chamam tractores.
(...)
Haverá muitos tractores, haverá mais armas 
apontadas aos baluartes da fome.
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Haverá mais pão, haverá mais rosas. 
Eh Douro, meu belo país!
António Cabral – POEMAS DURIENSES (1963)

Não entrega o destino de um homem (duriense aqui) ao desespero existencial 
de Vergílio Ferreira: ao lado do mecanicismo e da crueza dos tractores e das 
armas, coloca as rosas e o pão da Rainha Santa, diluindo em solidariedade cristã 
a tentação do carimbo da foice e do martelo, embora por aí tenha andado perto 
(MDP/CDE).

O selo da bondade e da recuperação cristã da dignidade dos humildes 
prolonga-se na generalidade dos seus escritos, por exemplo os dedicados ao 
“homem-farrapo“, de que extraímos alguns versos, talhados nos seus alicerces 
evangélicos:

Homem-farrapo, sejas tu quem fores,
Até na sepultura, estou contigo.
Abjuro o meu egoísmo e hoje, ofereço-te
A inviolada ternura desta página,
(...) Ossos cantando fúnebres na pele…
Mendigo fedorento, velho inútil,
Soldado ludibriado, acorrentado,
Irmão negro, afastado como um cão.
Não te desprezo irmão, doido que sejas,
Pecador de olhos fundos como a noite,
Canceroso, leproso ou criminoso.
O teu retrato é o da mulher adúltera17

E Deus o iluminou dentro da areia,
Enquanto os grandes, todos, debandavam.
Não te desprezo. E, nunca, as minhas mãos
Soltem a pedra: contra mim seria.
Homem, homem-farrapo, tu ensinas
A lição enigmática da vida.
António Cabral – FALO-VOS DA MONTANHA

Por esta coerência de pensamentos e actos, é fácil conservar a memória 
da sua Personalidade e obra, até à partida de entre nós, seus alunos e amigos, 
apreciadores do seu diálogo e simpatia, desde tempos difíceis e velhos.

17	 	Em	vez	de	deixar	aplicar	 à	pecadora	a	pena	 farisaica	por	apedrejamento,	Cristo	 começou	a	
escrever na areia e todos os carrascos se retiraram. 
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Quando o Poeta foi oficializar a saída do sacerdócio com a autoridade 
episcopal diocesana, o bispo, D. António Cardoso e Cunha,18 não só o acolheu e 
libertou dos votos, como ainda lhe congelou a hora de se apresentar à instituição 
militar — como ex-padre era ‘despromovido’ a um vulgar mancebo de 41 anos, 
sujeito às obrigações decorrentes da inspecção obrigatória. 

Estávamos em 1972 e a guerra colonial parecia não ter fim e o bondoso bispo 
teve uma atitude de uma humanidade que dá gosto registar aqui: ao congelar a 
comunicação aos militares, evitou que ele perdesse na tropa 4 anos perigosos e 
essenciais à reconstrução da sua vida. 

Entretanto, o António Cabral apaixonou-se pela Alzira, sua explicanda. E foi 
um dignitário da Cúria Diocesana, o Monsenhor Sarmento, que lhes celebrou o 
casamento, em 21-5-1972 na capelinha de S. Geraldo (Bornes-Pedras Salgadas).

Entretanto chegou o 25 de Abril e a dinâmica do PREC foi anulando algumas 
fissuras militares e diluindo a obrigatoriedade desse serviço até acabar com isso. 

Matricularam-se, os dois, em 1978, na renovada Faculdade de Letras da
U. do Porto: ele licenciou-se em Filosofia e ela em Românicas. 

F

A bondade e o idealismo mantêm uma constante, desde os SONHOS DO 
MEU ANJO, primeiramente concebidos na penumbra dourada de altos muros 
e depois difundida também na luz penetrante da nova manhã, branca de prata, 
nimbada de ambições, ilusões, longes e esperança e, até, da inefável ingenuidade 
dos poetas... 

Só mais tarde, nas sombras do Outono, em que se olha para trás de olhar 
húmido nas auroras, se pode compreender a mensagem do Poeta, homem de uma 
só peça, que sempre foi fiel ao sonho do seu anjo e dos anjos que cada criança 
lhe revelava.

Nós, os seus seminaristas, estávamos incluídos nesse idealismo de inocência 
e bondade.19

18	 A	 imagem,	 dinâmica	 e	 realista,	 deste	 bispo	 (1967-1991)	 ficou	 caracterizada	 por	 alguma	
polémica, dada a sua participação pessoal em iniciativas económicas primárias. Eram tempos 
difíceis	e	a	diocese	não	tinha	recursos	para	manter	o	seminário.	Comprou	uma	quinta,	para	
abastecimento	particular	e	 também	para	venda	ao	público;	aí	explorava	a	criação	de	porcos,	
que ia pessoalmente negociar, com tenacidade, às feiras — o que lhe valeu a alcunha de Zé dos 
Recos, entre os feirões (e alguns padres...) 

19	 	Em	relatos	bíblicos,	na	hagiografia	cristã	e	em	muitas	outras	 tradições	religiosas	e	artísticas	
do passado e do presente os anjos são portadores de poderes milagrosos, relacionados com 
a sua imagem de crianças inocentes  e aladas, com a missão divina de ajudar a Humanidade 
a	 aproximar-se	 de	 Deus.	 Muçulmanos,	 zoroastrianos,	 espíritas,	 hindus	 ou	 budistas...	 todos	
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Daí as crianças nos seus jogos — crianças-anjos ou crianças-as-duas filhas 
— e ele-poeta-mestre-pai, patriarca da sarça ardente familiar e bíblica.

O seu anjo-poeta vê muito para além do aqui e agora, frágil e imanente.
E é neste sentido que outro grande poeta vila-realense e quase homónimo 

— o António Pires Cabral — escreve este texto de apreciação ao saudar o 
aparecimento de um novo livro de A Cabral:

Com tal talento (beleza na escrita e no olhar, profundo e poético, sobre a vida e 
as pessoas), António Cabral, só raro, da sua Vila Real ‘distante’, nos dá a alegria 
de o ‘ver’ nas livrarias. 
Saiu agora um livro muito bonito, sensível, pequenino, com poemas de Natal. 
«Como irás ler até ao fim o voo táctil da garça, se o rio não ler contigo?»
A.M. Pires Cabral — Recensão de O PESO DA LUZ NAS COISAS - Poemas de Natal (INATEL)

Literariamente o seu olhar ultrapassa a referencialidade e mesmo a 
abstracção da própria metáfora, para apenas aflorar o símbolo, mas como um 
momentâneo, quase irreal, vislumbre ou flash, e pouco mais.

Esta sensação de simples afloramento pode encontrar-se na generalidade 
da sua poesia e, até, da numerosa e bela prosa poética processada através da sua 
escrita, em que a transubstanciação metafórica, imagética e simbólica é atraída 
para a órbita do audiovisual até onde permite o último crepúsculo da escrita, 
que, a partir daí, se incorporiza, transformando-se talvez em inefável e abstracto 
algodão de sonho ou em nuvem adivinhada: 

a redescrição metafórica do que foi não pode já competir com os meios 
tecnológicos da representação (cinema, tv, vídeo, etc.), e por isso constrói a 
afectividade do acontecimento puro:20

António Cabral dá-nos vários exemplos desta imaterialidade, que ultrapassa 
as fronteiras da imagística  e mal se fixa até na infinita inefabilidade da simbologia.

Um conceito semelhante se encontra nesta dedução de F. Pessoa:

A base da geometria é o sólido, considerado apenas como ocupando espaço, 
isto é, considerado apenas como corpo visível. Por uma série de abstracções, 

aceitam a sua existência. Pela sua simpática imagem de solidariedade para com os homens, os 
poetas	metaforizam-nos	e	a	cultura	popular	colecciona	um	imenso	folclore	sobre	eles	—	por	
vezes	marginal	relativamente	aos	credos	institucionalizados.

20	 	in	Dicionário	Cronológico	de	Autores	Portugueses,	Vol.	IV,	Lisboa,	1997	[revisto	em	janeiro	de	
2016]  
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de que aquela é o ponto de partida, se obtêm os vários conceitos, em que a 
geometria assenta.
Pessoa Inédito. Fernando Pessoa. (Orientação, coordenação e prefácio de Teresa Rita Lopes). Lisboa: Livros 

Horizonte, 1993 21 

Será gratificante, e emotivo, tentar imergir na beleza poética das recordações 
do velho professor como menino (e com ele nós todos), tornadas intangíveis na 
saudade adivinhada, apesar da aparente frieza formal ao jeito distante modernista.

Esta imersão tornará possível sondar as bases-mestras do projecto da 
poiésis22, isto é, os interesses e conceitos que constituem e motivam esta sua 
construção poética, com um título aparentemente distante (DE BEGÓNIA EM 
BEGÓNIA), mas que se verifica cheio de conotações familiares de intimidade 
e simbolismo.

ESTAR/ ao pé das crianças / é como se estivéssemos sentados / na relva com 
o céu por baixo de nós / (...) As vezes convém fechar os olhos / Porque a fala 
vem de dentro.
AS CRIANÇAS / que ainda não falam / aproveitam o tempo que nos concedem / 
para brilharem na sala, de begónia /em begónia.23

E NA RUA,/(...) invadem as palavras / e vão com elas.
AQUI / havia um jogo e um ramo / inclinado sobre ele./ Quando o jogo acabou, 
menino e menina pediram a um voo / que os ajudasse a subir à árvore. / O voo 
já estava à espera deles.
O MAIS FIEL / espelho da memória/ é o que ainda não fomos (...) 
ENTRAMOS / num jogo infantil / como se regressássemos / festivamente.
As crianças em festa / não precisam de regressar / porque nelas o antes e o 
depois / não se distinguem.
LEMBRO-ME, / sim, das histórias/ cor de azevinho24 que me contavam / e daquela 

21  http://arquivopessoa.net/textos/1603
22  O termo poiésis (poihsiV)	designa	o	processo	criativo	desde	o	grego	clássico;	em	Platão	designa	

ainda um caminho para a imortalidade. 
23	 	 A	 flor	 da	 begónia	 sugere	 felicidade,	 delicadeza,	 cordialidade,	 inocência	 e	 verdadeiro	 amor.	

Alargando	ao	Feng	Shui,	é	também	um	símbolo	de	fertilidade..
24	 	Lenda	cristã	associada	ao	azevinho:	quando	a	Sagrada	Família	era	perseguida	pelos	soldados	

do rei Herodes, que queria matar Jesus, Maria, quando os soldados estavam muito perto, 
aproximou-se	 de	 um	 azevinho	 (na	 altura	 ainda	 árvore	 de	 folha	 caduca)	 e	 pediu-lhe	 que	 os	
escondesse.	Milagrosamente,	as	 folhas	do	azevinho	cresceram	e	esconderam	a	 família.	Então	
Maria abençoou a planta, concedendo-lhe o dom de se conservar sempre verde. O arbusto 
tornou-se	assim	símbolo	do	Natal	por	este	papel	na	proteção	de	Jesus	e	da	Família.	
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andorinha / que levava as vogais para o ninho./ E da nuvem a subir a rua / aos 
ombros do ti Quim,/ deixando-me um relâmpago / de chocolate ainda no princípio.
(...)/ a brisa móvel do mar, a brisa / imóvel do tempo — seria / um bom Iugar para 
morrer / e ressuscitar / a caminho do primeiro dia.
A NOSTALGIA / leva-nos / sempre a um ponto de partida/— a casa onde a cal 
ainda resiste/ e o estuque dos tectos / não ameaça cair de vento /em vento.
TERIA EU / cinco/seis anos,/ a minha avó da Portela contava-me / a história do 
toiro azul /que pintava todos os sítios /por onde passava. /(...) eu gostava de 
andar de erva em / erva à procura de grilos.
(...)/ NA PÁSCOA / há flores / por toda a parte / e as crianças gostam de brincar 
/ com elas: o sorriso é o mesmo.
DELAS SABEMOS / como a rua é fértil / de movimento por ocupar. /Trazem as 
vinhas e o sol / que não cessam de esbanjar.
As crianças não contam pelos números / de quem chega à cidade ou vem de 
lá./ Elas são a cidade aonde se chega./ Só quem lhes conta o canto as ouvirá.
Vede-as subir com os papagaios:/ seu riso alto, sua cor. /Basta levar a mão a 
tanto azul /que ela regressará com uma flor. 
António Cabral — A TENTAÇÃO DE SANTO ANTÃO

crianças diálogo-céu
crianças  anjos-flores
criança palavras-voo
crianças eternidade
criança natal-doçura
criança escola-vogais
infância brisa-primeiro dia
criança casa-ponto de partida
criança azul (lendas)-erva de grilos 
criança sorriso-flor
criança felicidade
criança vinhas e sol-fartura
criança música-números-consonância
criança azul-papagaio de papel-flor

BASE E EVOLUÇÃO DA POIÉSIS
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Este esboço de mapa do projecto básico da construção poética pretende 
apenas ser uma amostragem de algumas abstracções da realidade — a criança 
— e suas conotações espaciais, temporais e afectivas.

A recomposição da frase através do desnudamento das palavras ‘normais’ 
ou esperadas, torna a simbologia poética cada vez mais depurada e liberta das 
circunstâncias que a limitariam à materialidade.

É neste processo de ‘desmaterialização’ da referencialidade que acontece 
o encontro de António Cabral e Vergílio Ferreira (não apenas na MANHÃ 
SUBMERSA como, por ex. na APARIÇÃO, RÁPIDA A SOMBRA, EM NOME 
DA TERRA...).

Ambos se posicionam numa órbita abstracta de milagre poético, prometeico 
— em Cabral mais inocente e celebrado por crianças, sem violência e sem 
consciência disso, mas em V. Ferreira mais dramático, devido a factores 
ideológicos mais potentes e pronunciados, mas sem nunca excluir deste excelso 
ficcionista, pensador e poeta a partilha da graça de descobrir os anjos na sua 
poética das palavras, como Cabral.

E, muito para além de permanecer bloqueado de angústia nas prisões carnais 
da existência, Vergílio Ferreira ultrapassa os planos mentais da matéria e alcança 
o conceito inefável de beleza e de corpo:

«Não bem o seu corpo esbelto como um voo de ave, mas só esse voo. Não bem 
a sua juventude eterna mas a eternidade. Não o gracioso dela mas a graça.»
Vergílio Ferreira – EM NOME DA TERRA, 1990. 

Como Cabral, quase num eco no processo de consonância estética, actua 
nesse paralelo de abstracção e libertação da referencialidade directa das coisas 
e das próprias palavras, transformando em voo o mundo da inocência:

AQUI 
havia um jogo e um ramo 
inclinado sobre ele.
Quando o jogo acabou, menino e menina pediram a um voo 
que os ajudasse a subir à árvore.
O voo já estava à espera deles.
António Cabral – A TENTAÇÃO DE SANTO ANTÃO

Biograficamente, há entre os dois escritores coincidências fundamentais 
de base: a formação disciplinada, literária e filosófica, que os tornou excelsos 
comunicadores e pedagogos nas áreas a que se dedicaram. 
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Despontaram cedo, cada um a seu modo, amadurecendo gradualmente as 
horas e silêncios do seminário — que constituíu, afinal, a oportunidade primordial 
que o Destino lhes concedeu para comunicarem, partilharem e perpetuarem os 
ideais da inocência, da poesia, da filosofia ou da música... 

À saída, não deixaram para trás, apenas, os nomes na pedra de um muro.
E ambos, segundo as suas potencialidades, demonstram que, quer em 

termos literários quer também humanos, afinal, não são as frágeis ideologias que 
libertam o homem da materialidade e da carnalidade, mas as Artes e o Espírito 
que o elevam e eternizam.

Epílogo
Os sonhos, as ideias, a literatura ou a música nunca permitiram que, à 

entrada ou à saída, fossem apenas de pedra os muros desses anos cinquenta nos 
seminários.

 A saudade dessas Casas — apesar dos Regulamentos tridentinos — faz 
parte dos circuitos das Memórias  já amadurecidas e, literariamente, está, por 
exemplo, cristalizada em qualquer poema dos SONHOS DO MEU ANJO — e, 
sim! por vezes também na humanidade de uma lágrima do menino da MANHÃ 
SUBMERSA.

E o obrigado dos homens aí moldados — o António Cabral,  o Vergílio 
Ferreira e tantos mais — pode sintetizar-se em humanidade, ciência, bondade, 
disciplina, princípios.

E, sim, também na tensão, que, como um vento que soprasse do futuro, não 
os deixou acomodar e os equipou de força, procura e crescimento:

NÃO TE ACOMODES
Se te acomodasses a este lugar,
deixarias de o ter na pele
onde tudo acontece,
antes da respiração,
mesmo aquele penhasco,
já dentro de ti, sempre
a ameaçar desprender-se.
Não te acomodes, se és vento.
António Cabral – A TENTAÇÃO DE SANTO ANTÃO

Sintra,  31 de Agosto de 2017
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1          2

               É_um jar---dim   o    Se--mi-----ná-----rio,  Nós  bo----tões a--brin--do_em flor,        O     Sol bri-

   -lhan-te_é_o sa-crá--rio    Don--de vem   luz    e    ca-------lor         Pôs-nos    Deus den-tro do pei----

    -to Bra-sei-------ros de    fé     in---ten---------sa  Ei-----a!   cei-----fei--ros de       Deus!      O-------lhai a

   sea--ra    i-------mensa!       A------------go--ra,  no_es--tu----do,_A for-ça_é Je-sus, E-----le_em nós é

   tu-do_Ele_é_a nos-sa      Luz!  De-----pois, vi-da_a---lém, E---le,_o Sol Mai--or,     Far-nos---á  tam--

   -bém Ou-tros Sóis de_Amor!   A-               -mor!

2.Andam os homens sequiosos
Por esse mundo sem calma...
Sejamos fontes de Deus,
Só Deus mata a sede d’ Alma!
E o Reino de Deus será
Então mais belo e fecundo:
E flores e frutos do céu
Serão o encanto do mundo!

(

(

(

(

Eia, todos, cantemos a vida,
Celebremos o incêndio de amor
De um Prelado, que amou
Sem medida,
Que se deu e se fez Bom Pastor!
Imolou as delícias do mundo
E os encantos da terra natal,
Fez-se luz de um anseio profundo,
Fez-se nosso:
Ele é teu, Vila Real!

Alter Christus,
Vem de Cristo o teu ardor...
Porque és nosso,
Vá de nós um grande amor!
Bom prelado,
Este Povo é todo teu,
Dá-lhe a bênção,
Que por ti nos vem do céu!
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Luísa Todi: a diva que encantou a Europa
e as suas raízes vila-realenses

António Adérito Alves Conde
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Introdução

Luísa Rosa de Aguiar, mais conhecida por Luísa de Aguiar Todi, ou Luísa 
Todi, nasceu em Setúbal, em 1753, ombreando com Bocage (1765-1805),
o grande poeta do arcadismo, na galeria dos mais ilustres cidadãos sadinos. Foi 
uma das mais famosas artistas líricas do seu tempo, tendo actuado em várias 
cortes europeias, desde Madrid a São Petersburgo, de Catarina II. Em França, 
onde rivalizou com a grande cantora Gertrud Mara, foi honrada com o título de 
“La Cantatrice de la Nation’’!

O presente estudo pretende traçar uma breve biografia desta célebre cantora, 
incluindo aspectos menos conhecidos da sua vida e obra, entre momentos de 
glória e exaltação e momentos de sofrimento e de declínio, vividos, na cidade 
do Porto, no terror da segunda invasão francesa, e da guerra civil liberal, numa 
Lisboa sitiada pelas tropas miguelistas e empestada pela cólera morbus, onde 
faleceu, completamente cega, em 1833.

Contudo, a razão principal deste estudo é evidenciar as raízes transmontanas 
de Luísa Todi, que aliás são a razão de ser do seu apelido Aguiar, adoptado por 
seu pai, descendendo a cantora de avós naturais das freguesias vizinhas de Telões 
e Vilarinho da Samardã.

1. Luísa Todi — vida e obra até à saída de Portugal

 1.1. Nascimento, criação e precoce iniciação na arte da representação

Luísa Rosa de Aguiar nasceu, em 9 de Janeiro de 1753, na freguesia da 
Anunciada, no actual Bairro do Troino, em casa ainda existente, com os números 
49 a 53 da Rua da Brasileira1.

Foi baptizada na igreja de Nossa Senhora da Anunciada conforme registo 
do respectivo pároco do seguinte teor: “Em trinta e hum Janeiro de settecentos 
e sincoenta e tres baptizei a Luiza filha de Manoel Joseph de Aguiar e de Anna 
Joaquina de Almeida: nasceo em nove do dicto mês e foram padrinhos Luiz de 
Sousa e Soror Ignacia Jacinta”2. 

1	 Nesta	casa,	a	merecer	reparação	urgente,	mandou	o	município	sadino	colocar	um	medalhão	da	
artista	e	uma	lápide,	em	mármore,	com	os	dizeres:	“Aqui, conforme tradição oral, nasceu em 9 de 
Janeiro de 1753, Luisa Rosa de Aguiar Todi, a maior cantora portuguesa e uma das figuras nacionais 
de projecção universal. Esta lápide foi mandada colocar no ano de 1953, segundo centenário do seu 
nascimento, pela Câmara Municipal de Setúbal.”

2	 Arquivo	Distrital	 de	 Setúbal/	Registos	Paroquiais;	 baptismos/	 freguesia	de	Nossa	 Senhora	da	
Anunciada/ano de 1753.
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Imagem	1	-	Igreja	de	N.ª	S.ª	da	Anunciada	(Setúbal),	onde	foi	baptizada	Luisa	Rosa
 (foto de António Conde, 2017)

Do lado paterno, era neta de Lourenço Gonçalves e de Maria João, dois 
transmontanos que demandaram a capital, nos inícios do século XVIII, e que 
moraram na desaparecida Rua da Gibataria, junto à actual Rua dos Fanqueiros. 
Do lado materno, era neta de João de Almeida (natural de Viseu e filho bastardo 
de Miguel Pessanha de Vasconcelos, senhor do reguengo de Moçâmedes) e de 
Isabel da Esperança (com apelidos Frota e Brito e naturais de Setúbal, com 
prováveis origens fidalgas). 

Manuel José e Ana Joaquina, unidos pelo matrimónio na igreja da 
Anunciada, em 4 de Setembro de 1745, tiveram, para além de Luísa Rosa, os 
seguintes filhos3: Cecília Rosa, nascida em 23 de Agosto de 1746; António, 
nascido em 1 de Junho de 1748; Isabel Efigénia, nascida em 5 de Novembro de 
1750; Maria Teresa, nascida a 13 de Agosto de 1755 e Ana, nascida em 27 de 
Julho de 1758.

São pouco conhecidos os pormenores da infância de Luísa Rosa e seus 
irmãos, em Setúbal. Ribeiro Guimarães (1872; p. 12) refere uma história ouvida a 

3	 Destes,	Cecília	Rosa,	Luísa	Rosa	e	Isabel	Efigénia	irão	seguir	a	carreira	do	teatro,	como	adiante	
será referido.
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familiares, ocorrida no dia do terramoto de 1 de Novembro de 1755, que em muito 
afectou a urbe setubalense, em que “a Todi [Luísa Rosa] então com dois anos 
de edade, e que a criancinha, levada pelo susto, se fôra esconder n’um forno de 
cal, o que causou muitas afllicções a seus paes que, passado o primeiro tremor, 
procuraram reunir as pessoas da sua família e não encontraram a filhinha,
a qual, depois de muitas buscas, foram achar agachadinha no forno”. 

Imagem	2	-	Casa	onde	nasceu	Luísa	Todi,	em	Setúbal
(foto de António Conde, 2017)

Desde cedo, Manuel José de Aguiar, como músico de profissão, orientou a 
educação dos filhos para a vida artística e cedo resolveu mudar-se com a família 
para Lisboa, fixando residência na zona do Bairro Alto. 

 Ribeiro Guimarães (1872: p. 13) refere o seu bom relacionamento com 
fidalgos poderosos, que influíram na restauração do teatro, e com quem convivia, 
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tendo mesmo dado lições de instrução primária aos filhos desses nobres.
A filha mais velha, Cecília Rosa, terá sido aia de uma família fidalga, que fazia 
representações teatrais em casa e aí terá ela feito a sua iniciação teatral. O autor 
cita um jornal francês que refere ter Aguiar obrigado as filhas Cecília, Luísa e 
Isabel Ifigénia a seguir a carreira do teatro. Certo é que as três irmãs Aguiar,
a que Alberto Pimentel (1879: p. 363-364) chamou “as três graças de Setúbal” 
iniciaram “no theatro do Bairro Alto, em Lisboa a sua carreira artistica, sendo 
Luiza a que maior colheita de louvores pôde realisar, não só em Portugal, mas 
na Europa toda.”

Assim, Cecília estreou-se aos 19 anos tendo-se distinguido pela interpretação 
dada ao papel de Inês de Castro em que, segundo Pimentel, “punha tanta alma 
que chegava a enfermar depois da representação e começou a figurar tambem 
na opera”. Representou, com grande mestria, as tragédias Alzira e Zaira, de 
Voltaire e Belisário, do dramaturgo Nicolau Luís. O mesmo se diga de Isabel 
Ifigénia que fez grandes representações e casou, mais tarde, com Joaquim de 
Oliveira, tenor e cantor da Patriarcal.

Encontrámos uma referência não confirmada de que Aguiar terá mesmo 
firmado um contrato, a 6 de Julho de 1763, em que os filhos Cecília Rosa, 
António José, Isabel Efigénia e Luísa Rosa, passavam a integrar a companhia 
de Teatro do Bairro Alto4. 

A estreia de Luísa de Aguiar terá ocorrido, aos 14 anos de idade, tendo 
desempenhado o papel de “Faustina”, da peça Tartufo de Molière, na versão 
realizada pelo capitão Manuel de Sousa. As primeiras estreias ocorreram nos 
teatros da Rua dos Condes e do Bairro Alto onde desempenhava o papel de 
soubrette 5 nas peças cómico-dramáticas. 

 1.2. O casamento com Francisco Xavier Todi e os primeiros trabalhos 
artísticos

Em 26 de Julho de 1769, tendo 16 anos de idade, Luísa Rosa casou na 
igreja das Mercês, em Lisboa, com Francesco Saverio Todi, viúvo 6, nascido 
em Nápoles, professor da orquestra, rabequista da Real Câmara e do Teatro do 
Bairro Alto. 

4 http://cvc.instituto-camoes.pt/pessoas/luisa-todi.html
5 “Soubrete” era uma espécie de dama de companhia, seja na figura de serva, criada, aia ou 

governanta. É a acompanhante da principal personagem feminina numa comédia.
6	 A	esposa	de	Francisco	Xavier	Todi,	de	nome	Teresa	Todi,	 faleceu	em	31	de	Maio	de	1769,	na	

freguesia de Olivais e foi sepultada na dita freguesia. O casal não teve filhos. (Arquivo Distrital 
de	 Lisboa/Registos	 Paroquiais/Freguesia	 das	 Mercês/Óbitos/	 ano	 de	 1769.	 Refira-se	 que	 o	
casamento aconteceu menos de dois meses após ter ficado viúvo.
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O casal viveu nas proximidades do Teatro, no Pátio do Conde de Soure. 
Provavelmente ter-se-ão conhecido no Teatro do Bairro Alto, onde ambos 
trabalhavam e ao napolitano não terá escapado a beleza da jovem Luísa e o 
potencial dos seus dotes artísticos que, uma vez trabalhados, poderiam fazer 
dela uma das maiores cantoras de ópera do seu tempo. Joaquim de Vasconcelos 
(1929: p.8) refere que “foi sem dúvida o marido que estimulou os brios da jovem 
cantora, contando-lhe talvez os triunfos de algumas das grandes artistas então 
vivas (Visconti, Astrua, Tomi, Tibaldi) que houvesse presenciado e lembrando-
-lhes os louros das futuras que ela entrevia em sonhos”. 

Talvez a conselho do pai, ou do marido, a educação artística foi confiada 
a David Perez7, que então gozava de grande fama na Europa, fosse pelas suas 
óperas, fosse pela sua música sacra. Em Portugal, segundo Vasconcelos (1929: 
p. 9) era “Mestre dos Infantes, da Princesa do Brasil e senhor absoluto dos 
teatros reais na parte artística”. Provavelmente sob o olhar atento do Mestre, 
Luísa cantou em Lisboa papéis cómicos e nesse género se estreou no estrangeiro, 

7	 David	Perez	(1711-1778)	foi	um	compositor	italiano,	nascido	em	Nápoles,	embora	de	ascendência	
espanhola. Depois de ter trabalhado em Palermo foi contratado pelo rei D. José I para ser mestre 
dos seus filhos, compositor da Corte e maestro da Capela Real. Exerceu grande influência na 
formação	dos	compositores	portugueses,	deste	período,	onde	se	incluiu	Marcos	Portugal.

Imagem 3 - Registo paroquial de casamento de Francisco Xavier Todi
e	Luísa	Rosa	de	Aguiar.
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tendo depois enveredado por outras áreas do canto que lhe eram mais favoráveis. 
Na temporada de 1770-1771 cantou, na ópera do Teatro do Bairro Alto, 

“drammi giocosi per musica”8, trabalhos musicados por Giuseppe Scolari. 
Cantou também na “L’incognita perseguitata”, de Piccini, no Pátio do Conde 
de Soure. Contudo, um atrito havido entre o compositor Scolari e Francesco 
Saverio Todi, então violinista da orquestra, levou à retirada do casal da Casa da 
Ópera do Bairro Alto.

	 1.3.	 A	saída	de	Lisboa	rumo	ao	Norte	e	o	nascimento	dos	primeiros	filhos	
do casal.  

No Porto, Luísa Todi foi escriturada9 para o Teatro do Corpo da Guarda, 
instalado nas cocheiras do Duque de Lafões, onde se apresentou entre 1771 e 
1776, tendo feito alguns interregnos com deslocação a Guimarães, em 1775 
e Lisboa. Na capital, onde esteve entre Setembro de 1774 e Janeiro de 1775, 
pertenceu ao elenco do Teatro da Rua dos Condes, composto por artistas italianos. 
Aqui cantou apenas numa das óperas saindo a meio dos ensaios da segunda, por 
desentendimentos com a Sociedade dos Teatros Públicos da Corte. 

Na Cidade Invicta onde viveu por vários anos, em diferentes períodos, como 
iremos verificar, o casal Todi vivia nas imediações da Sé Catedral, na desaparecida 
Rua de Nossa Senhora de Agosto e aí nasceram os primeiros filhos, João,
o primogénito, a 30 de Abril de 1772, e Ana José, em 4 de Setembro de 177310. 
Para avaliarmos do prestígio social do casal basta referir que foram padrinhos 
do primogénito, o Governador de Armas e das Justiças do Porto, o célebre João 
de Almada e Melo e sua esposa D. Ana Joaquim de Lancastre. 

Luísa Todi cantava e dava lições de canto, sendo muito estimada pela colónia 
britânica no Porto. Um dos eventos em que participou foi o libreto da ópera que 
subiu à cena, no referido teatro, no dia 6 de Junho de 1772. Trata-se do libreto 
“Demofoonte”, com poesia de Metastásio e música de David Perez, o qual foi 
apresentado no dia de aniversário do rei D. José I e especialmente dedicado a
D. Ana Joaquina de Lancastre, esposa do governador Almada e Melo e comadre de 
Luísa Todi. Os intérpretes, provavelmente da Companhia de Nicola Setaro, eram 
todos italianos, com excepção de Luísa Todi que representou o papel de Dirceia.

Refira-se que foi nesta representação do “Demofoonte”, da autoria do 
seu Mestre, David Perez, que Luísa Todi deixou de cantar as chamadas óperas 

8 Do italiano, dramas com piadas, um género de ópera desenvolvida na tradição da ópera italiana, 
comum neste tempo da segunda metade do século XVIII.

9	 Termo,	hoje	com	sentido	algo	diferente,	que	é	um	sinónimo	de	contratualizada	ou	contratada.
10 Consultar registos de baptismo de Ana e José, em Anexo III.
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bufas, do género jocoso, e, pela primeira vez, cantou no género sério que a veio 
a celebrizar e que melhor se ajustava às suas características vocais e à expressão 
do seu canto.

Em 1775, Luísa Todi deslocou-se a Guimarães não se sabendo se teria ido 
para actuar no teatro local. Certo é que aí nasceu a filha Maria Clara, em 13 de 
Maio desse ano, quando os pais estavam alojados na Quinta de Vila Verde11, 
junto ao convento de S. Francisco e na saída para Urgeses. Refira-se que a 
citada quinta devia pertencer a uma família nobre de Guimarães e fidalgos da 
Casa Real, designadamente D. Rodrigo José António de Noronha e Menezes 
e Sebastião Correia de Sá Cambão, que era governador do Castelo de S. João 
da Foz. Estes passaram a ser compadres do prestigiado casal Todi e padrinhos 
de Maria Clara. Também as testemunhas do baptismo eram pessoas da melhor 
nobreza vimaranense, ligadas à casa de Vila Pouca. 

A última atuação de Luísa Todi em salas públicas do território português 
ocorreria na cidade do Porto, em 1775.

2. A internacionalização da carreira e o périplo pelas Cortes europeias

A família Todi partiu de Portugal, 
com destino à capital inglesa, em 1777, 
com passagem por Madrid, para onde 
tinha sido Luísa convidada a fazer alguns 
recitais privados, onde ganhou o aplauso 
do público madrileno. Em Aranjuez, 
sede do Palácio Real que foi residência 
dos reis de Espanha, nasceu o seu quarto 
filho, Francisco Xavier Todi, em 1777. 
Daí partiu para Londres onde fez a sua 
primeira estreia pública no estrangeiro, 
atuando no King’s Theatre, no mês de 
Novembro desse ano. Aí representou até 
Junho do ano seguinte em seis drammi 
giocosi, ou ópera bufa, designadamente 
“Le due Contesse”, de Paesiello, não 
colhendo especial simpatia do público 
inglês. Esta deslocação terá servido 
como teste já que, depois dela, limitou-
-se à ópera séria, no estilo dramático, 
para o qual estava mais vocacionada.

11 Consultar registo de baptismo de Maria Clara, em Anexo IV.

Imagem	4	-	Luísa	Todi,
no	esplendor	da	sua	carreira	artística
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Vasconcelos (1870: p. 220) refere-se a Fétis que defendia que “a natureza 
de voz [de Todi] e o género do seu talento, não condiziam com o estylo da opera 
bufa” 12. 

Em Outubro de 1778, já estava em Paris, tendo-se apresentado em público 
na célebre sala do Concert Spirituel, onde proporcionou as mais vivas sensações. 
Os triunfos alcançados nos concertos da Rainha, em Versalhes, consagraram o 
seu talento como uma das maiores cantoras. Ficou célebre o confronto que teve 
com a sua rival Gertrude Mara, que promoveu acesa disputa entre todistas e 
maratistas. A 22 de Novembro desse ano, nasceria a sua filha Adelaide Antónia, 
em Versalhes. O jornal francês “Tableau Raisonné de l’histoire litteraire du diz 
huitième siècle” refere elogiosas palavras: “De todas as cantatrizes estrangeiras 
que temos ouvido n’esta capital, madame Todi é inquestionavelmente a mais 
completa” (Vasconcelos, 1929: p. 21). 

Em 1782, estava em Turim, tendo o maior aplauso, e aí nasceu o seu filho, 
Leopoldo Rodrigo Ângelo, a 24 de Novembro. Ao baptismo assistiu o embaixador 
de Portugal, D. Rodrigo de Sousa Coutinho, depois conde de Linhares.
Em 1783, dirigiu-se a Berlim onde estreou, em Dezembro, a ópera “Alessandro 
e Poro”, de Graun e “Lucio Papirio”, de Hasse. No entanto, os berlinenses
não foram generosos na apreciação do seu trabalho, quanto o foram outras 
cidades da Alemanha, já que não apreciavam a ópera italiana. Por outro lado,
Frederico II recusou uma gratificação pedida, pelo prolongamento da estadia, 
o que levou Todi a partir descontente de Berlim, em Fevereiro de 1784. Esteve 
alojada na residência de Verão do Imperador, em Potsdam. 

Recomendada pelo Barão de Grimm, que a conhecia dos Concertos 
Espirituais, foi contratada pela imperatriz Catarina II, grande protectora dos 
artistas e dos filósofos. Fixou-se em São Petersburgo onde actuou e recebeu 
vários cargos, entre os quais o de mestra das princesas imperiais. Foi presenteada 
pela imperatriz com um belo adereço de brilhantes e outras jóias. Contudo, não 
demorou a estadia na Rússia, com medo de que o clima austero pudesse influenciar 
negativamente a sua voz, como chegou a acontecer com outros artistas.

No regresso foi convidada pelo novo rei da Prússia, Frederico
Guilherme II, que tinha apostado na restauração da ópera italiana de Berlim, 
encerrada dois anos antes. Perante a oferta vantajosa Todi regressou a Berlim, 
em Setembro de 1787, onde desempenhou o papel de protagonista na ópera 
Andrómeda, de Reichhardt, em seis repetições que duraram até Janeiro de 1788. 
Seguiu-se a ópera “Medea in Colchide”, de Naumann, em Outubro de 1788, no 

12	 Termo	utilizado	para	designar	a	ópera	cómica	italiana.
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aniversário do rei. Outras representações ocorreram durante ao ano de 1789, tal 
como, a Ópera Brins, de Reichhardt, na comemoração do aniversário da rainha.

 Durante a estadia na Prússia, deslocou-se a outras províncias, tendo feito 
um concerto de grande sucesso, diante do Eleitor, em Mayança. Alguns autores 
referem que terá estado em França em Abril e Maio de 1789, nas vésperas da 
Revolução, onde participou no Concerto Espiritual. Vasconcelos (1929, p. 214) 
refere um jornal português, de 7 de Abril de 1789, onde o correspondente de 
Paris dá conta que se encontrou aí uma célebre cantora portuguesa, de apelido 
Todi “a qual tem ganho em differentes Côrtes da Europa, especialmente em
S. Petersburgo, avultadas sommas, e preciosas joias: por toda a parte tem sido 
reconhecida por grande Cantatriz, e o que mais admira he que, depois de ser 
mãe de muitos filhos, e contar perto de 40 annos de edade, tem a sua voz cada 
vez mais excellente.” 

Imagem	5	-	Consagração	de	Todi	em	Veneza

Depois da saída de Berlim Todi rumou a Itália tendo participado, com 
enorme aplauso, no Carnaval de 1791, em Parma, tendo também estado em 
Veneza e outras cidades italianas. 
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3. O regresso a Portugal

Na Primavera de 1793, dá-se o seu regresso a Portugal tendo ainda passado 
por Madrid, onde foi muito aplaudida. Em Lisboa, cantou, na Casa Pia, o drama 
lírico “La Preghiera exaudita”, de Giovanni Cavi e, no palácio de Cruz Sobral,
o drama alegórico “Natale Augusto”, de António Leal Moreira, na comemoração 
do nascimento da infanta D. Maria Teresa, primogénita do príncipe regente
D. João e de D. Carlota Joaquina. 

Contudo, vigorava em Portugal a anacrónica lei mariana que proibia a 
participação das mulheres em teatros e concertos públicos, a qual só foi revogada 
em 1799. Daí que a participação anterior só foi possível por serem concertos 
privados.

Entre 1793 e 1801, não são conhecidos grandes pormenores da vida de 
Luísa Todi, que terá tido vida muito recatada na companhia do marido e filhos.

 3.1. A morte de Francisco Xavier Todi e a estadia no Porto

Em 1801, já Luísa Todi viveria no Porto onde terá actuado no Teatro de São 
João. Com efeito, numa notícia publicada no jornal “O Comércio do Porto”, de 
19 de Janeiro de 1900 é referido que “A 19 de Janeiro de 1801 apresenta-se a 
Todi ao publico portuense, sendo as cadeiras vendidas a 800 réis, e cada lugar 
da plateia a 480 réis. A Todi fizera uma época ruidosa e brilhantíssima”13.
Um outro breve informe, da autoria de Silva Leal, veiculado na revista
“O Tripeiro”, dá conta de que “A celebre cantora Todi estreia-se a 19 de janeiro 
de 1809 no teatro de S. João”14.

Em 1803, vivia no Porto, na Rua do Almada, onde viria a falecer o marido, 
a 28 de Abril, tendo sido sepultado na igreja de Santo Ildefonso. 

13	 Esta	informação	foi	publicado	na	revista	“O	Tripeiro”,	nº	56,	2º	ano,	de	10	de	Janeiro	de	1910,
 p. 306.
14	 Cf.	 “O	Tripeiro”,	 1º	 ano,	 nº	 28	 de	 19	de	Março	de	 1909.	Achamos,	 contudo,	 que	 o	 ano	 será	

de	1801	e	não	1809,	sendo	provável	um	erro	gráfico.	Daí	que	as	duas	referências	devem	dizer	
respeito à mesma actuação.

Imagem 6 - Registo de óbito de Francisco Xavier Todi
(Porto, freguesia de Santo Ildefonso, 1803)
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A 12 de Maio prestou juramento como cabeça de casal tendo sido feito 
inventário15 onde se pode avaliar a sua fortuna que segundo Guimarães (1872: 
p. 35) era no valor total de 8:838$260, em dinheiro, jóias, prata, móveis e uma 
tença a favor de sua filha Ana José.  

Após a morte do marido, Luísa Todi e as filhas terão vivido sempre no 
Porto, vivendo da fortuna acumulada, tendo boa quantidade de valores aplicados 
na Companhia dos Vinhos do Alto Douro. Em 1809, aquando da segunda 
invasão francesa que culminou no tristemente célebre desastre da Ponte das 
Barcas (imortalizado pelo escultor José Joaquim Teixeira Lopes, nas designadas 
“Alminhas da Ponte”), Luísa Todi vivia na Rua Chã, então designada Rua Chã 
das Eiras, perto do Convento de S. Bento da Ave-maria (no sítio da actual estação 
de S. Bento). 

Firmino Pereira (1909; p. 160-161) refere um episódio, ocorrido no trágico 
dia 29 de Março, em que Todi e as suas filhas, fugiram de casa, com alguns 
pertences e terão procurado um barqueiro para atravessar o rio, no sentido de 
Gaia. Na confusão da fuga dos portuenses para chegar à outra margem, Todi terá 
caído à água e perdido algumas jóias que trazia numa trouxa de roupa16. Uma 
vez salva pelo barqueiro, a filha Maria Clara foi alvejada, de leve, por uma bala 
perdida. Todi ter-se-á dirigido em francês ao general francês, tendo o mesmo 
reconhecido de quem se tratava e ter-lhe-á recomendado que voltassem para casa 
pois nada de mal lhes aconteceria17.

	 3.2.	 A	ida	para	Lisboa	e	a	fase	final	da	vida

Em 1811, Luísa Todi deixou o Porto, fixando-se na capital. Ribeiro 
Guimarães (1929: p. 38) refere: “Em 1811 achâmol-a em Lisboa, porque d’aqui 
data a petição para que sejam julgados por sentença os termos de paga e 
quitação que lhe passaram seus filhos, por entrarem na posse das suas legítimas”.
Em Lisboa, terá vivido, segundo aquele autor, na Rua do Tesouro Velho (1813), 
Rua da Barroca (onde esteve 10 anos), Rua da Atalaia, Largo S. Nicolau (onde 

15 Consultar inventário em Anexo I.
16 Este episódio foi recentemente alvo de um artigo na revista Visão de 06.08.2016, da autoria de 

Germano	Silva,	em	que	o	autor	faz	um	relato	historicamente	incongruente	de	algumas	situações,	
nomeadamente	quando	refere	que	Luísa	Todi	levava	os	filhos	“agarrados	às	saias”	ou	“com	a	filha	
mais	velha	ao	colo”,	como	se	de	crianças	se	tratasse.	Na	realidade	Luísa	Todi	tinha	já	56	anos	e	a	
filha mais velha tinha 36 anos de idade.

17	 Houve	autores	que	alvitraram	que	Luísa	Todi	teria	perdido	aí	a	maior	parte	da	sua	fortuna	e	terá	
ficado	reduzia	à	miséria	o	que	é	contrariado	pelo	testamento	publicado	no	Anexo	2.	
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o filho teve uma fábrica de massas) e Travessa da Estrela (hoje Rua Luísa Todi), 
onde faleceu. 

É referido, de igual modo, que “viveu sempre com grandesa, posto que sem 
ostentação. Nos ultimos annos da sua vida, escaceando já os recursos, pelas 
causas mencionadas, foi necessário ir vendendo as joias; todavia não estava 
pobre”18.

Nos últimos anos da sua vida, de acordo com Ribeiro Guimarães (1929:
p. 40), ainda executava ao piano os trechos mais marcantes da sua carreira. 
Depois de ter ficado cega, cantava e “ainda se comprazia em rememorar no 
piano as melodias que foram as delicias dos públicos mais cultos da Europa”. 

Em 1813, havia perdido a visão de um dos olhos e, em 1822, perdeu a visão 
total. Em junho de 1833, teve um insulto apoplético, pelo que resolveu fazer o 
seu testamento a 11 de Junho, o qual se encontra reproduzido no Anexo 2. 

Faleceu na antiga Travessa da Estrela, n.º 2 – 2.º andar (hoje Rua de Luísa 
Todi), a 1 de Outubro de 1833, em plena guerra civil entre liberais e absolutistas, 
num período em que a cidade de Lisboa estava empestada com um dos mais 
mortíferos períodos de cólera-morbus. Foi sepultada no cemitério da igreja da 
Encarnação, embora se desconheça o local exacto e tenha havido, ao longo 
dos tempos, especulações sobre o assunto, referindo Magalhães Basto (1951:
p. 220) que estaria sepultada “No chão duma chapelaria, em Lisboa, na Rua do 
Alecrim, 76 a 78 (a qual chapelaria, será bom esclarecer-se, ocupa o lugar em 
que ao tempo da morte de Luísa Todi estava a ‘como-cripta’ da desaparecida 
igreja da Encarnação”. 

4. Setúbal e Luísa Todi

A cidade de Setúbal tudo tem feito para perpetuar a memória de Luísa Todi, 
que ali nasceu e passou breves anos da sua infância, considerando-a como uma 
das suas figuras mais ilustres.

18	 Ribeiro	Guimarães	(1872:	p.	39).

Imagem	7	–	Registo	de	óbito	de	Luísa	de	Aguiar	Todi



- 48 -

Para além da atribuição do seu nome à avenida principal da cidade e ao 
teatro local (hoje Fórum Luísa Todi), a cidade do Sado inaugurou um monumento, 
arquitectonicamente designado de glorieta, por ocasião do centenário da morte 
da cantora, situado então no antigo Parque das Escolas, hoje Largo José Afonso. 
Trata-se de um trabalho com desenho de Abel Pascoal, escultura de Leopoldo 
de Almeida e construído por Abílio Salreu. O monumento foi deslocalizado 
encontrando-se hoje na Avenida Luísa Todi, em frente ao edifício do antigo 
Governo Civil do Distrito de Setúbal. O painel de azulejos foi recomposto, em 
1989, pela empresa S. Simão Arte, de Vila Fresca de Azeitão.

5. As raízes vila-realenses de Luísa Todi

Como já foi referido, Luísa Rosa de Aguiar, ou Luísa de Aguiar Todi, seu 
nome de casada, descende pelo lado materno de famílias setubalenses, com 
ramos originários de Viseu. 

Importa aqui destacar a sua ascendência, pelo lado paterno, já que seu pai, 
Manuel José de Aguiar, embora nascido no Baixa lisboeta, era filho de famílias 
transmontanas. 

Imagem	8	-	Glorieta	de	homenagem	a	Luísa	de	Aguiar	Todi,	em	Setúbal	
(foto de António Conde, 2017)
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Com efeito no registo de paroquial de baptismo de Manuel José, que aqui 
se apresenta (imagem 9) consta ser filho de Pedro Lourenço, natural de Vila Chã 
(freguesia do Salvador de Telões) do concelho de Vila Pouca de Aguiar, e de Maria 
João, natural de Vilarinho da Samardã, concelho de Vila Real. O apelido Aguiar, 
depois transmitido aos filhos, foi adoptado por Manuel José em homenagem à 
sua terra de origem. De igual forma se apresenta o registo de baptismo de Pedro 
Lourenço, nascido em Vila Chã (imagem 10), filho de Domingos Gonçalves e 
Domingas Gonçalves, o qual casou com Maria João, de Vilarinho da Samardã. 

A árvore genealógica desta mulher que foi uma das maiores cantoras de 
ópera de sempre, regista, deste modo, uma das suas avós, nascida em terras de 
Vila Real, o que não deixa de ser um enorme motivo de orgulho para todos os 
transmontanos. 

Imagem	9	-	Registo	Paroquial	de	baptismo	de	Manuel	José	de	Aguiar	-		1710
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Notas	finais

Aqui demos a conhecer os principais aspectos da vida e obra de Luísa de 
Aguiar Todi, para que a sua história de vida e a sua obra, não seja olvidada.

 Com natural satisfação aqui deixámos o registo e as provas documentais 
das suas origens vila-realenses, na pessoa de sua avó paterna.

Em jeito de conclusão importa saber as razões do sucesso desta diva que 
encantou as Cortes europeias, do ambiente cultural em que viveu, das pessoas 
que foram decisivas na sua carreira e daquelas com quem se relacionou. 

Em primeiro lugar convém recordar que D. José I era um monarca culto 
e um apaixonado pela música dramática e pelos grandes espectáculos culturais 
tendo atraído a Portugal grandes músicos e artistas, nomeadamente de origem 
italiana, como foi o caso de David Perez. O reinado de D. Maria I correspondeu 
a um período de grande retrocesso e castração cultural, tendo mesmo aprovado 
uma lei que proibia a entrada de mulheres artistas em espectáculos públicos. 

Nessa perspectiva importa referir que foi o ambiente cultural do período 
josefino o responsável pela formação e carreira notável de Luísa Todi, 
nomeadamente da internacionalização da mesma, a qual se deve, obviamente,
a Francesco Saverio Todi, seu marido e grande músico e ao seu professor David 
Perez.

 Estamos, todavia, de acordo com Joaquim de Vasconcelos (1919: p. 163) 
quando refere que “A Todi pertence como um produto isolado, excepcional, 
àquela ilustre escola de cantores que começa em Frescobaldi e acaba em 
Crescentini. Se David Perez não tivesse vindo a Portugal, é mais que provável 
que a Todi nunca houvesse passado de Lisboa, e nunca provasse ser mais do 
que um talento mediano”. 

Importa referir que Todi se relacionou com as maiores celebridades 
artísticas da segunda metade do século XVIII, a que Fétis chamava de “idade 

Imagem 10 - Registo paroquial de baptismo de Pedro Lourenço, nascido em Telões 
(Vila Pouca de Aguiar)
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de ouro do canto”, designadamente: David Perez, seu mestre; em Paris, nos 
Concertos Espirituais, com Viotti, Duport, Garati e Madame Saint-Huberti; foi 
rival de Gertrud Mara e Banti, amiga de Paesiello e de Cherubini e confidente 
de Catarina II, imperatriz da Rússia, grande protectora dos artistas e filósofos e 
grande mecenas da arte e da literatura.

Será importante salientar a sua ligação ao Norte de Portugal, nomeadamente 
à cidade do Porto, onde viveu durante mais de uma dezena de anos e onde 
artisticamente foi sempre muito bem recebida, a Guimarães onde viveu 
transitoriamente e a Vila Real e às terras de Aguiar, terra natal dos seus avós 
paternos.

Sem desprimor para a cidade de Setúbal, terra que lhe serviu de berço, 
ou de Lisboa, onde cresceu, como pessoa e como artista, e onde faleceu e foi 
sepultada, pensamos que tem sido (injustamente) pouco valorizada a ligação de 
Luísa Rosa de Aguiar ao Norte de Portugal. 

Neste sentido o presente estudo pretende, sem falsos bairrismos ou 
preconceitos, que seja dado “ao Norte o que é do Norte” e a valorização desta 
constatação histórica.

***
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ANEXOS

Anexo I

Inventário feito pela morte de Francisco Xavier Todi, feito no cartório do 
escrivão José António Ribeiro de Sousa.

 “D’entre as 32 peças mencionadas no inventario indicámos abaixo algumas 
e os seus valores, para se conhecer a quantidade de fina pedraria que possuia,
e como as avaliações foram baixas.

Um annel de oiro com 22 brilhantes e um retrato, que dizem ser da rainha 
de França, avaliado em 100$000 réis. Outro annel com 12 brilhantes e as letras 
M.C. tendo cravados 39 diamantes rosas, avaliado em 130$000 réis. Outro annel 
com 20 diamantes, e um diamante a servir de chapa a um retrato, que dizem ser 
d’el rei da Prussia, avaliado em 130$000 réis. No inventario estão descriptos 11 
anneis com diamantes.

Um estojo de quadrado de duas faces esmaltadas de azul, tendo em uma 
duas medalhas, com seus letreiros com 372 diamantes rosas, e dentro uma penna 
de lapis, de oiro, avaliada em 78$600 réis. 

Outro estojo quadrado, esmaltado com dois letreiros, de uma parte com 
uma medalha, e da outra uma medalha com cabello e a lettra F., em cima de um 
vidro, com 133 diamantes rosas, e 280 perolas, tudo de oiro, com uma thesoura 
com azas de oiro, avaliado em 52$800 réis.
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Uma medalha guarnecida com 49 diamantes, com umas pinturas no meio, 
avaliada em 192$000 réis. 

Uma pluma com 455 brilhantes, avaliada em 432$000 réis. Um par de 
brincos com 726 brilhantes, avaliado em 496$000 réis.

Um laço feito em prata com um pendulo, e d’este sahem sete pendulos, 
guarnecido com 607 brilhantes, avaliados em 796$000 réis.

Uma fita, em prata, de circulos ovados (sic), com 12 meias luas, e 23 
pendulos pequenos, tudo guarnecido com 473 brilhantes, avaliada em 804$000 
réis.

Uma pulseira em prata, oitavada com aros dourados, guarnecida com 218 
brilhantes, avaliada em 492$000 réis.

11 caixas de oiro esmaltadas, com brilhantes e perolas, e algumas com 
pinturas.

Quatro fios de perolas com 1:682 perolas.
Nós supomos que o adereço tão nomeado com que a imperatriz Catharina 

prendou a Todi, é o que acima vem descrito, constando de pluma, brincos, laço, 
fita e pulseira, e que no inventario se acha avaliado, todas as peças, em 3:020$000, 
valor ridículo, para que os objectos tivessem tanta fama; o que mais nos inclina a 
crer que as avaliações foram muito baixas. Fétis allude a um collar de brilhantes, 
que lhe dera a czarina da Russia, de um valor consideravel; será acaso a fita?

Conservando a Todi tantas joias, ainda 10 annos depois de estar retirada da 
vida artística, é prova evidente de que possuía meios para viver com a grandesa 
que sempre ostentou, quasi até ao fim da sua vida”.

Fonte: GUIMARÃES (1872: pp. 76-78)

Anexo II

Testamento de Luiza de Aguiar Todi

“Em nome de Deus Amen. Saibam quantos este instrumento de testamento 
publico virem, que no anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de 
1833, aos 11 Dias do mez de junho, n’esta cidade de Lisboa, travesa da Estrella 
nº 2 freguezia de Nossa Senhora da Encarnação e casas de morada de D. Luiza 
d’Aguiar Todi, viuva de Francisco Xavier Todi, aonde eu tabellião vim, estando 
ella ahi presente, que dou fé ser a propria e estar em seu juizo perfeito: E por 
ella foi dito na minha presença e das testemunhas ao diante nomeadas; Que 
determinara fazer o seu testamento publico na fórma seguinte. – Em quanto à sua 
mortalha, acompanhamento e enterro tudo deixa à vontade de seus testamenteiros, 
aos quaes só encommenda toda a pobresa e simplicidade christã, e que sirva 
de satisfação por qualquer sentimento de vaidade que em sua vida possa ter 
praticado.
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Deixa d’offerta ao reverendo parocho da sua freguezia a quantia de 4$800 
réis, por uma só vez, com obrigação de acompanhar seu corpo á egreja aonde 
for a sepultar. – Determina se appliquem cincoenta missas de corpo presente 
por sua alma de esmola de 240 réis cada uma. – Determina que mais se digam 
por sua alma, e pelo tempo adiante, 100 missas de esmola de 160 réis cada 
uma. – Declara que, persuadida de que no tribunal divino há de ser julgada de 
todas as suas faltas, omissões e commissões, e não querendo responsabilizar sua 
consciencia pelo prejuizo que poderia cauzar ás suas tres filhas Anna José Todi, 
Maria Clara Todi e Adelaide Todi, se o não declarasse como faz: - Declara que 
tendo feito entrega a todos os seus filhos, depois de emancipados, da quantia 
que pelo formal de partilhas a cada um tocou da legitima paterna; continuando 
as suas tres filhas já nomeadas a viver na sua companhia no estado de donzellas; 
e não /sendo justo que houvesse de defraudar aquelles que por seu fallecimento 
viessem a ser seus herdeiros, com excedente de despesa a que esta companhia 
obrigava: de commum accordo, e em benefício de todos; cada uma das suas tres 
filhas com a quantia de 1:200$000 réis, e ella testadora com uma egual quantia 
a de todas as tres: ao todo 7:200$00 réis, o pozeram a render na companhia dos 
Vinhos do Alto Douro, para pelo seu rendimento se poderem sustentar e supprir: 
Sendo porém o producto d’este capital insufficiente para a despesa annual e 
necessaria, foi forçoso não só que do remanescente da sua meação supprisse 
aquele excedente de despesa, mas pelo decurso do tempo, tambem foram ellas 
obrigadas a praticar o mesmo: Declaro por tanto que não obstante achar-se todo 
aquelle fundo ou capital de réis 7:200$000 debaixo do seu nome unicamente,
e em uma só parcela, o que tão sómente se fez por commodidade; réis 3:600$000 
pertencem ás suas tres filhas Ana José Todi, Maria Clara Todi e Adelaide Todi, 
sendo 1:200$00 réis a quantia com que entraram para o dito fundo da legitima 
que tinha tocado por fallecimento de seu pae. Quer por tanto e determina que,
a cada uma das suas tres filhas mencionadas, se entregue a quantia de 1:200$000 
réis, se assim o quizerem e julgarem conveniente: como porém não considera a 
sua filha Adelaide Todi com toda a capacidade para bem administrar seus direitos 
e bens lhe nomeia curador a seu filho Leopoldo Rodrigo Angelo Todi, a quem 
encarecidamente pede e roga que receba e administre sua legitima e bens em 
seu proveito como confia, segundo o conhecimento e experiencias que da sua 
honra, probidade, e mais qualidades tem. Da outra ametade do dito capital, ou 
fundo, e de tudo o mais que fórma a sua meação que lhe tocou por fallecimento 
do dito seu marido, prata, dinheiro, joias se algumas existirem á hora da sua 
morte, titulo de divida publica, uma tença que traz da Alfandega do Porto, em 
nome de sua filha Anna José Todi, juros vencidos de letras, dividas mal paradas, 
fundo de caza, de tudo o que possue, á excepção da terça d’alma, instituo seus 
unniversaes herdeiros aos seus quatro filhos Leopoldo Rodrigo Angelo Todi, 
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Anna José Todi, Maria Clara Todi e Adelaide Todi, com obrigação de satisfazer 
o legado de 50$000 réis a Maria da Purificação Mon/teiro, que lhe dá para o seu 
estabelecimento, no caso que não o tenha recebido antes do seu fallecimento, 
do que se apresentará recibo. Nomeio por seus testamenteiros conjunctamente 
um com o outro, e na falta de qualquer d’elles ai outro in solidum, a seus filhos 
Leopoldo Rodrigo Angelo Todi e Anna José Todi, aos quaes roga queiram aceitar 
gratuitamente, e fazer cumprir este seu testamento, aos quaes abona e affiança 
para com uma sua atestação dar-se este seu testamento por cumprido. E n’esta 
forma disse ella testadora ter acabado este seu testamento, que quer se cumpra 
como n’elle se contém; ao que tudo foram testemunhas presentes chamados e 
rogados por parte d’ella testadora, o reverendo padre Bernardino Pinto do Valle 
Peixoto, presbytero secular, secretario da Real Casa dos expostos, o reverendo 
padre Pedro Antonio Freire do Espirito Santo, presbytero secular, morador no 
collegio de Clerigos Pobres, Francisco Ferreira da Cunha Carvalho, morador na 
rua do Moinho de Vento, nº, José Pedro Busse, morador na travessa da Conceição 
de Cima, nº 7, freguezia de São José, Silvestre Franco Tenente, morador na rua 
do Poço, n.º 88, freguezia de Santa Catharina, e os antecedentes da freguezia 
de Nossa Senhora da Encarnação, que aqui assignaram com ella testadora, não 
obstante ser carecida de vista; depois de este lhes ser lido por mim João Caetano 
Corrêa, tabellião, que por minuta o escreve.” [assinatura de Luísa Aguiar Todi]

Fonte: GUIMARÃES (1872: pp. 78-80)

ANEXO III

Registos de baptismo de João e Ana, nascidos na Rua Nossa Senhora de 
Agosto, freguesia da Sé, concelho do Porto

“João, filho legítimo de Saverio Tody, e de sua mulher Luiza Tody, 
moradores na rua da Senhora de Agosto; nasceu a 30 de Abril de 1772, e foi por 
mim baptizado a 10 de Maio do dito ano; é neto paterno de Nicola Tody e de 
Mariana Tody, do Reino de Nápoles, e pela materna de Manuel José de Aguiar, 
e de Ana de Aguiar, moradores na rua do Bairro Alto, da cidade de Lisboa, 
foram padrinhos o Excelentíssimo João de Almada e Melo, e sua mulher a 
Excelentíssima Senhora Ana Joaquina de Alencastre, moradores no Corpo da 
Guarda, e por verdade fiz este assento que assinei com as testemunhas.”

Fonte: BASTO (1951:217)

“Ana, filha legítima de Francisco Xavier Todi e de sua mulher Luisa Todi, 
moradores na Rua de Nossa Senhora de Agosto e naturais ele de Nápoles e ela 
de Setúbal; nasceu aos 4 de Setembro de 1773. Foi baptizada de licença minha 
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pelo Reverendo Abade de Santa Maria de Mós, Barreto Forjaz de Menezes, aos 
9 do dito mês e anno, etc.”

Fonte: BASTO (1951:217)

ANEXO IV

Registo de baptismo de Maria Clara (Guimarães/São Sebastião, 1775)

 “Maria Clara filha legitima de Francisco Xavier Tod [sic] e de sua mulher 
Luiza Tod assistentes ao prezente em a Quinta de Villa Verde distrito desta 
freguezia de Sam Sebastiam da Vila de Guimaraes; nasceo aos treze dias do mês 
de Mayo do anno de mil sete centos setenta e cinco e foi baptizada e recebeo os 
Santos Oleos por mim o Parocho desta mesma freguezia aos desasete dias do 
dito mês, e anno supra; foram Padrinhos Dom Rodrigo Jozé Antonio de Noronha 
e Menezes Fidalgo da Caza de Sua Magestade Fidellissima e Sabastiam Correa 
de Sá Cambam Fidalgo da Casa de Sua Magestade e Governador do Castelo de 
Sam Joam da Foz; assistentes na Quinta de Villa/De Villa Verde desta freguezia; 
e os ditos Padrinhos assistiram por devoçam dos Pays da Baptizada com insignias 
do Senhor Sam Jozé e Nossa Senhora Madre de Deus; e foram testemunhas 
Joaquim de Sousa da Sylva Alcoforado Professo na Sagrada Religiam de Malta 
assistente na Sua Caza de Villa Pouca, desta freguezia, Antonio Machado de 
Miranda Fidalgo da Casa de Sua Magestade Fidelissima, de que fis este assento 
na verdade era ut supra. [assinaturas] O Parocho Francisco Gomes Novais./
D. Rodrigo Joze de Meneses/Sabastiam Correa de Sa/Antonio Machado de 
Miranda e Mello/Joaquim de Sousa” 

Fonte: Arquivo Municipal Alfredo Pimenta – Registos Paroquiais/
Baptismos/Freguesia de S. Sebastião – ano de 1775.

Foi concluído este estudo, dedicado à memória de minha mãe, Maria Luísa, 
na Quinta da Levandeira (Abambres), em 13 de Outubro de 2017.

O	texto,	por	opção	do	autor,	não	respeita	o	Acordo	Ortográfico	em	vigor.

Agradecimentos:
• Ao Dr. A. M. Pires Cabral pela aprovação, para publicação, do presente 

estudo.
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1 – As Vigilâncias

As vigilâncias ou visitações na diocese de Braga eram problemáticas. Por 
um lado, porque era extensa, por outro as vias de comunicação não eram as 
melhores. Disso se queixava o arcebispo Dom José ao Rei (2). Ora era a esta 
diocese que pertencia a também extensa Província transmontana, constituída por 
inúmeras povoações. Daí as dificuldades de, com regularidade, ser visitada pelo 
próprio arcebispo. Para as colmatar, eram então as três comarcas transmontanas, 
sob a jurisdição de Braga, visitadas regularmente por três visitadores. Uma 
dessas visitações era mesmo controlada pelo Cabido. Eram ainda escolhidos 
dez eclesiásticos e seis Vigários Gerais, para directamente inspeccionarem as 
actividades dos párocos, tanto no aspecto espiritual como no aspecto temporal 
(3). Nestas visitações, sobressaíam as acções directamente relacionadas com os 
templos religiosos. Com a sua edificação, a sua restauração e manutenção, ou 
com a sua demolição1.

1	 Mas	 não	 só.	 Incluíam	 preocupações	 ao	 nível	 das	 alfaias	 religiosas	 e	 dos	 paramentos.	 Eram	
preocupações	 antigas	 como	o	demonstram	outras	 visitações	 como	 as	 realizadas	 em	Palmela	
e Panoias (Ordem de Santiago) no século XVI (Cf. Documentos para a História da Arte em 

Visitações (vigilâncias), dois documentos em 
análise — A Relação de Sobre Tâmega
e a visita de Dom José de Bragança
entre 1746-1750 a Trás-os-Montes

Armando Palavras
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A edificação de igrejas ou de outro qualquer edifício de culto exigia a 
autorização especial do bispo, a quem, futuramente, pagariam sensoria. Entre 
1682 e 1694, algumas igrejas de Penaguião pagavam ao bispo do Porto, uma 
certa quantia em cera e censos: Sedielos – 673 reis; Fontes – 476 reis; Medrões 
– 310 reis; Santo André de Melim – 280 reis; Cever – 250 reis; São Miguel 
de Lobrigos – 300 reis; São João de Lobrigos – 370 reis; Loureiro – 380 reis; 
Fontelas – 370 reis; Oliveira – 56 reis; Régua – 560 reis (1)2.

Para além das igrejas, os visitadores tinham ainda o cuidado de exercer 
vigilância sobre as capelas ou ermidas. Na visitação de nove de Março de 
1783, por exemplo, na capela de Santo Amaro, no lugar da Veiga, freguesia de 
Cumeeira, o visitador alertava para que as obras recomendadas terminassem 
dentro de um ano, sob pena de 2 000 reis de multa (6). O mesmo foi recomendado 
aos moradores de Bertelo no que dizia respeito às obras da sua capela. Ainda 
na Veiga, em 1795, o visitador propunha pena igual por não terem cumprido as 
determinações da visita transacta (7). Mas o visitador podia até recomendar a 
suspensão da capela, caso os moradores não cumprissem com as determinações. 
Ao pároco da Cumieira, neste mesmo ano, estipulou oito dias, nem mais, para 
se desfazer de uma imagem da capela de Santa Bárbara. Caso este preceito não 

Portugal – II,	(Orientação,	LINO,	Raul,	SILVEIRA,	Luís,	MARQUES,	A.H.	de	Oliveira)	A.N.T.T,	
Fundação	Calouste	Gulbenkian,	Lisboa,	1972.

2 Nas igrejas do bispado de Lamego, os visitadores eram obrigados a mandar reformar e reedificar, 
com	a	brevidade	possível,	as	igrejas	que	estivessem	em	estado	de	degradação	adiantado,	com	
os	seus	próprios	frutos.	Competia-lhes	responsabilizar	a	quem	pertencessem	os	frutos,	fossem	
Abades Beneficiados, Mosteiros, Colégios ou comunidades, pelas obras necessárias. Se estas 
fossem de pedraria ou carpintaria, era aos visitadores que competia colocar escritos nas portas 
das	 igrejas	 onde	 houvesse	 oficiais	 de	 carpinteiros	 ou	 pedreiros	 para	 que	 se	 fizessem	 lanços	
(Constituições Sinodais Liv. IV, tit., cap. 2 § 2). 

 Deste modo, à Universidade de Coimbra competia, nas igrejas do seu padroado, seguindo 
as recomendações das Constituições Sinodais do bispado de Lamego, conservar a capela- 
-mor,	reedificá-la	se	necessário,	e	metade	do	arco	cruzeiro,	com	os	 frutos	da	Matriz.	E	nesta	
conservação,	para	além	de	obras	de	pedraria	nas	paredes,	ou	de	carpintaria	no	tecto,	incluíam-se	
os	ornamentos,	retábulos	e	imagens.	A	outra	metade	do	arco	cruzeiro	e	o	corpo	do	templo	eram	
da obrigação dos fregueses, normalmente agrupados em irmandades e confrarias. Mas nem 
sempre	foi	assim.	Em	casos	específicos	como	na	igreja	de	Segões	(C.f.PALAVRAS,	Armando,	
As igrejas do Padroado da Universidade de Coimbra – Bispado de Lamego, Revista Tellus, n.º 65 
(revista	de	cultura	transmontana	e	duriense),	Grémio	literário	Vilarealense/	cãmara	Municipal,	
Vila	Real,	2016,	pp.	25-54),	os	moradores	juntaram	uma	colecta	para	realizarem	as	obras	que,	
de direito, pertenciam à Universidade: as da capela-mor e as da sacristia. O mesmo aconteceu 
em	Sebadelhe	(concelho	de	Vila	Nova	de	Foz	Côa),	em	São	João	Baptista	do	Castedo	em	1715,	
em Santa Águeda de Carlão em 1717 e 1734 e em São Tiago de Vila Chã em 1723 (concelho de 
Alijó).
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fosse cumprido mandava suspender a capela. O que acabou mesmo por acontecer 
com a capela de São Sebastião da Brea por a achar inútil (7). O mesmo sucedeu 
com uma capela em Sedielos (5). 

Quando o edifício era muito velho para lhe fazer consertos, o próprio 
reverendo visitador tinha poderes para o mandar demolir, mandando-o fazer de 
novo. Foi o caso da igreja de Fontes em 1745. O padre João Pinto de Fonseca, 
juiz da igreja, percebendo o estado lastimoso em que se encontrava a igreja para 
a consertar e aumentar, como constava nos capítulos de visitação, nas estações 
das missas conventuais, propôs aos fregueses que a melhor solução seria demoli-
-la. Por isso a puseram a lanços. Claro está, com a complacência do reverendo 
visitador3. Não deixa, contudo, esta decisão, de registar a elevada influência do 
pároco.

Se o edifício ainda oferecia condições físicas, para evitar a sua ruína 
mandava-se reparar as suas paredes, rebocando-as por dentro e por fora. Por vezes 
mandavam fazer obras quer no corpo da igreja quer na capela-mor, com especial 
relevância para o retábulo do altar-mor, normalmente da responsabilidade dos 
abades e reitores. É, neste caso, elucidativa a visita à igreja de São João Baptista 
do Castedo em 1637, feita por Dom Jerónimo Mascarenhas: mandou pintar umas 
colunas do retábulo da capela-mor porque estavam muito danificadas. Mandou 
ainda compor o forro da mesma capela, por estar quase a cair, evitando, deste 
modo, maiores gastos. Não deixou de recomendar o concerto do telhado (9).
Os retábulos laterais eram da responsabilidade dos fregueses.

O visitador era, geralmente, acompanhado pelo pároco confirmado, pelo 
rendeiro, e por outras pessoas da freguesia, normalmente os eleitos da irmandade 
ou confraria, que assinavam como testemunhas os capítulos da visitação.
Na igreja de São Tiago de Vila Chã, nesse mesmo ano, estavam presentes na 
altura da visitação ao templo, o reverendo confirmado, Martins Machado, e o 
rendeiro do Colégio, Diogo Gomes de Sousa.

Na sua longa deslocação, por vezes de vários meses, era acompanhado por 
criados. À falta de testemunhas locais, assinavam os criados (8).

A informação sobre a origem das peças litúrgicas e de arte sacra que muitas 
vezes escapa ao investigador, é fornecida nestas visitações4. Nesta informa-se que 

3 C.f PALAVRAS, Armando, A actividade construtora nos templos de Penaguião no século XVIII, 
revista	Tellus,	n.º	59,	Grémio	Literário,	Vila	Real,	2013,	pp.	18-39.

4 O procurador da igreja da Cumieira, propunha, já na época de Oitocentos que os paramentos 
e alfaias podiam ser feitos em Braga. C.f. PALAVRAS, Armando, A actividade construtora nos 
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se mandaram fazer no Porto duas lanternas de pé alto e se adquirisse em Vila Real 
ou noutro local mais conveniente, um sacrário que havia sido mandado fazer há 
quarenta e cinco anos a esta parte “pelo senhor Arcebispo Dom frey Bartolomeu 
dos Mártires”5. Daqui se conclui ainda que muitas das recomendações demoravam 
anos a ser cumpridas. Umas vezes por desleixo, como se diz em visitação à igreja 
Matriz de Alijó em 1701, observando o pouco cuidado de alguns reitores (17). 
Outras por falta de dinheiro.

Era à fábrica que competia patrocinar estas tarefas, cabendo ao rendeiro, 
porque recebia os rendimentos das propriedades arrendadas da igreja, substitui-la 
no caso desta já não dispor das quantias necessárias para se concluírem as obras 
recomendadas, dando-lhe o visitador ordens explícitas, impondo-lhe, muitas 
vezes, a quantia a gastar: “…ate dez mil reis…” (8). 

Outras visitações fornecem-nos esta informação. Em 1695, na igreja de 
S. João Baptista do Castedo o visitador adianta: “ordenei ao Fabricário…”. 
Acrescentava, no entanto, que se gastasse do dinheiro da fábrica, apenas pedindo 
ao rendeiro se este não chegasse para colmatar as despesas (16).

Em 1701 na igreja Matriz de Alijó, o visitador observava sobre a quantia 
proveniente da fábrica ao cuidado do fabricante Matias de Sousa da Granja: 9160 
reis. Dessa quantia se retiraria o necessário para as obras recomendadas. Caso 
fosse necessário, os rendeiros dariam aquilo que faltasse (17).

Ainda nesse ano em Santiago de Vila Chã, o visitador registava o débito 
de 14 mil reis do madeiramento da capela-mor. Os quais deviam ser pagos pelo 
rendeiro (18). E em Santa Luzia do Amieiro ao fazer contas com o fabricante, 
verificou haver 7.310 reis para satisfazer as obras necessárias e caso fosse 
necessário, os rendeiros acrescentariam as faltas (20).

De resto, e neste particular, é elucidativa a visita desse ano a Santa Águeda 
de Carlão. Verificou que a fábrica possuía 16.760 reis, dos quais se teriam abatido 
7.760 de débito ao sirgueiro para pagar a vestimenta. As obras tinham importado 
em 30 mil reis, dos quais, 22.240 reis tinham sido patrocinados pelo rendeiro (19).

As razões porque se mandavam fazer as peças, não deixavam de ser 

templos de Penaguião no século XVIII,	revista	Tellus,	n.º	59,	Grémio	Literário,	Vila	Real,	2013,
	 pp.	 18-39;	 Idem, A igreja da Cumieira enquanto pertença do Padroado da Universidade de 

Coimbra – Suposta pintura de Nicolau Nazoni, revista Brigantia, vol XXXII, Bragança, 2012/2013, 
pp. 355-376.

5	 Não	pode	ter	sido	Dom	Frei	Bartolomeu	dos	Mártires	como	refere	o	documento.	Em	1592	já	
Dom	Frei	Bartolomeu	dos	Mártires	havia	falecido	(m.	1590).	Em	1592	era	Arcebispo	de	Braga	
Dom Frei Agostinho de Jesus.
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descritas. A propósito das lanternas, foram as seguintes: eram necessárias porque 
quando havia necessidade de levar o Santíssimo para fora do templo levavam 
“os Lumes dentro em panelas” (8). Ora o Santíssimo tinha de ser tratado com 
a máxima reverência.

Muitas das peças de arte eram guardadas, por vezes enterradas, porque 
ou estavam muito velhas e deterioradas, ou já não obedeciam aos preceitos da 
arte de então. Na visitação de 1795, na capela de Santa Bárbara, o visitador 
mandou enterrar em sepultura na igreja da Cumieira, uma imagem velha da santa.
O mesmo ordenou na capela de São Sebastião em relação a uma imagem de 
Nossa Senhora6. 

Advertia-se para as obras ou concertos que se não tinham realizado, embora 
recomendados em visitações anteriores. Na visitação acima de Carlão, advertia o 
visitador para as colunas do retábulo. Não estavam começadas, como se mandou, 
acrescentava. Embora os remates dourados as não tornassem muito feias, era 
necessário mandá-las pintar para se não incorrer em penas. E, ao mesmo tempo, 
referiam-se as cumpridas: “o forro do telhado da Capella-mor está muy bem 
concertado” (11).

O visitador era intransigente na consulta do inventário e do livro de visitações 
existentes nos templos. Razões várias, como as climatéricas, deterioravam-nos, 
fazendo-os desaparecer. Por outro lado, acrescente-se o zelo extremo do pároco. 
Por não haver arquivo paroquial, levava-o para a sua residência, deixando-o, 
muitas vezes, esquecido ao caruncho ou às intempéries. Sobre estas questões 
debrucemo-nos na visitação da igreja de Santa Maria de Alijó em 1647.
Ao perguntar pelo inventário, o visitador obteve uma resposta, no mínimo, 
singular. O pároco nunca ouvira falar dele. Contudo, estava lembrado de haver 
inventário, mas com toda a certeza teria desaparecido, juntamente com “outros 
papeis” que estavam num baú em casa do reitor antecedente, Salvador Rebelo 
Monteiro. Porque o livro das visitações, se encontrava em Vila Real, o visitador 
suspendeu mesmo, o acto (12). Para evitar, no futuro, o desaparecimento de 

6 Além das obras nos templos – igrejas e capelas, ou ermidas –, a casa da residência paroquial era 
tida	em	grande	apreço,	“…Mandei	concertar	o	telhado	da	rezidencia…”	(10).	Já	em	Santa	Luzia	
do Amieiro, em 1647, por não haver, mandou construir casa da residência. Em 1658, em Santa 
Maria	de	Alijó,	mandaram-se	fazer	obras	de	maior	custo:	deitar	abaixo	o	forro	numa	das	casas	e	
na outra acrescentar-lhe uma trave, caibros e quatro adufas (14). Antes, porém, de recomendar 
as obras, o visitador descrevia em pormenor o que observava: um pátio com porta, uma parede, 
uma casa térrea com palheiro, uma escada de pedra para uma sala, com janelas e uma câmara. 
As	casas	estavam	forradas,	tinham	uma	cozinha,	quatro	lojas,	uma	tulha,	um	passal	e	dois	fornos	
(17).
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ambos, mandou mesmo, na igreja do Castedo, pregar uma tábua na parede do 
arco cruzeiro para nela os afixar (13).

O visitador, como emissário do bispo, tinha plenos poderes para julgar 
todas as irregularidades7. Algumas vezes exerceram coação através de multas, 
por não ter sido cumprido o exposto em visitações anteriores. Em São Martinho 
de Segões, no ano de 1744, o visitador dava um ano ao pároco para fazer as 
obras descritas em capítulo, sob pena de seis mil reis de multa e no ano de 1748, 
advertia-o para a mesma pena se as não concluísse8. Outras vezes entravam 
mesmo em litígio judicial com os administradores, pondo os frutos da igreja em 
sequestro. Sucedeu com a capela do Espírito Santo em São Pedro de Loureiro 
(5). Neste caso, nem mesmo o sequestro contribuiu para que os consertos da 
mesma fossem mais céleres. Todos os consertos eram apontados nos capítulos 
ou livros de visitações.

As imagens eram tidas em especial atenção. Para além de se mandar enterrar 
as imagens velhas como já foi dito, o visitador preocupava-se em mandar 
preservar as que deviam ser restauradas, ou substitui-las por novas, quando era o 
caso. Em 1647 na igreja Matriz de Alijó mandava-se “Reformar uma imagem de 
vulto de nossa senhora que esta no altar-mor” (12) e em 1658, na mesma igreja, 
mandava-se doura-la de novo (14). Nesse mesmo ano, em Santiago de Vila Chã, 
advertia-se para o estado de degradação adiantado de uma imagem de Santiago, 
colocada no altar-mor (15), estabelecendo-se a multa se não fosse restaurado: 
“… com quatro mil reis de condenasão”. Nesta mesma visitação se dá conta da 
indignação dos fregueses por o Colégio não cumprir com a sua obrigação ao não 
“fazer o dito sancto”, recusando-se mesmo a acompanhar o visitador.

Em 1795, na freguesia da Cumieira, na capela da Veiga, mandou o visitador 
substituir uma Senhora da Conceição velha por uma nova. Nessa mesma capela 
mandou ainda “Lavar ou encarnar”, ou seja, pintando-as com tinta de cor de 
carne, duas imagens: uma do Santo Cristo e outra de Santo Amaro.

7 As visitas pastorais estavam sujeitas a regulamentos que impunham certas prescrições e 
determinados pontos de sindicância para evitarem os abusos que as podiam desacreditar e para 
lhes conferir a dignidade e seriedade de que deviam revestir-se. A tal propósito, cf. SOARES, 
António Franquelim Neiva, A Arquidiocese de Braga no século XVIII (texto policopiado, diss. 
Doutoramento),	VolI,	Braga,	1993,	cap.	II.		O	autor	faz	referência	aos	ministros	que	as	deviam	
executar,	ao	séquito	que	devia	acompanhar	o	visitador,	aos	dias	em	que	esta	se	devia	realizar,	aos	
lugares que deviam ser visitados. Elabora ainda uma resenha histórica sobre esses regimentos.

8 C.f. PALAVRAS, Armando, As igrejas do Padroado da Universidade de Coimbra – Bispado de 
Lamego,	Revista	Tellus,	n.º	65	(revista	de	cultura	 transmontana	e	duriense),	Grémio	 literário	
Vilarealense/ câmara Municipal, Vila Real, 2016, pp. 25-54.
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Este, tinha autoridade para anular recomendações anteriores9. Na igreja 
Matriz de Alijó, em 1647, anulou a recomendação da anterior visita que mandava 
reformar uma imagem de Nossa Senhora (12). Em 1701 na igreja de Vila Chã, 
achou que era supérflua a vestimenta roxa mandada fazer, pois a actual estava 
em perfeitas condições de ser usada. E quanto ao banco para levantar o retábulo 
também entendeu não ser necessário por ser muito caro e porque esteticamente 
não era recomendável (18). 

Retira-se destas anulações que os visitadores tinham sempre em conta a 
questão financeira. É, de certo modo, clara a visitação a São João Baptista do 
Castedo neste mesmo ano, onde o visitador recomendava que se não devia rebocar 
e branquear a capela-mor sem antes se fazer o guarda pó, mandado, de novo, pôr 
a lanços pois a última arrematação tinha sido muito cara (21). E acrescentava 
obliterando outras razões: não se devia pôr a vidraça da capela-mor a pedido do 
reverendo pároco, pois cortava a luminosidade. Também se não deviam afixar 
as cortinas brancas sem antes afixar o guarda pó, pois sendo o pano igual, esse 
acrescentamento seria mais harmonioso.

O destino de muitas peças, obscuro, por vezes, aos olhos do investigador, 
torna-se claro lidas estas visitações. Desaconselha-se o restauro do banco do 
retábulo da capela-mor de Vila Chã “por não ficar bem, e custar muito, e com 
menos se poder por outro novo vendendo se o que esta pera a Senhora dos 
Remédios…” (18).

2 - Relação de Sobre Tâmega

Esta relação é o produto de uma visitação realizada à então comarca de 
Sobre Tâmega (5) pelo Abade de Santa Cruz de Sorim da Comarca de Penafiel, 
Francisco Mateus Xavier de Carvalho, em 1769, a mando do reverendíssimo 
Nicolau Joaquim Torres da Cunha Manuel, do Concelho de Sua Majestade o Rei, 
do geral do Santo Oficio. Foram apenas visitadas onze freguesias que pertenciam 
ao termo do então concelho de Penaguião: Sedielos, Medrões, Sanhoane10, 
Cever, São Miguel de Lobrigos, São João de Lobrigos, Régua, Godim, Loureiro, 
Fontelas e Oliveira.

A singularidade deste documento, não está tanto na informação capitulada 

9	 Em	Santa	Luzia	do	Amieiro	entendeu	não	ser	necessário	fazer-se	um	forno	para	o	vigário	cozer	
pão	porque	este	não	tinha	família,	não	se	justificando	tal	gasto	para	apenas	uma	pessoa	(20).

10 À altura Santo André de Medim.
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normalmente nas visitações – o estado dos edifícios religiosos. Está noutro 
tipo de elementos, normalmente de somenos importância para os visitadores. 
O aspecto moral tanto das populações como dos párocos, as causas do então 
desenvolvimento dessa comarca, etc. Contudo, alguma informação sobre os 
seus edifícios religiosos, embora escassa, contribui para um acrescentamento de 
conhecimento sobre a estrutura dos templos e sobre alguns aspectos artísticos 
do interior de alguns.

Depois de a delimitar geograficamente, o visitador releva a riqueza desta 
comarca em relação a outras pelo facto de nela existir a Real Companhia do Alto 
Douro. Sobre o aspecto arquitectónico dos templos tem uma opinião depreciativa, 
afirmando serem irregulares conservando ainda da “ordem Gótica bastantes 
Retalhos”. Regista o grande número de capelas aí existentes, mas quase todas 
deficitárias dos preceitos exigidos pelo arcebispado, afirmando por isso que eram 
prejudiciais para o povo e o público. Sobre os párocos, expõe a forma como a 
tradição minhota, transmontana e beirã, os classificava: 

“Diversamente se denominão naquella Comarca os Parochos: todos aquelles 
que das suas freguezias recebem dizimos, tem de Abbade o nome, os que não 
cobrão os mesmos fruitos, sendo collados, são Reitores, ou Vigarios, e Curas todos 
os mais que são amoviveis: este hé hum antigo, e geral costume das Provincias 
do Minho, Tras os montes, e grande parte da Beira; mas verdadeiramente elles 
não tem distinção no carácter”.

De seguida, faz uma descrição sucinta por cada freguesia, quanto à 
classificação eclesiástica, o número de léguas de distância ao Porto, o rendimento 
anual, um breve apontamento sobre a igreja e casa de residência, o nome e idade 
do pároco, o número de clérigos, minoristas e estudantes, um breve comentário 
ao comportamento social do povo e do próprio pároco, o número de capelas e, 
finalmente, o número de pessoas maiores, menores, ausentes e o número de fogos.

O que interessa para o nosso estudo, é a escassa informação sobre os seus 
templos religiosos. Destas onze igrejas, só cinco tinham, nesta altura, torre: 
Sedielos, São João de Lobrigos, Godim, Fontelas e Oliveira.

Todas as outras apenas tinham campanário com sino. O que nos diz bem 
da precariedade arquitectónica destes templos por esta altura. Todas elas tinham 
sacristia decente, como era costume dizer-se. Excepção feita à de São Miguel de 
Lobrigos considerada “ordinária”, e à da Régua que não nos fornece informação 
quanto a este elemento. Possivelmente não a tivesse, pois como se descreve no 
documento, a sua igreja “se anda de novo fazendo”, acrescentando: “havendo 
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mais de vinte annos que se principiou”11. Sobre este tipo de elementos menciona 
mais duas igrejas. Sobre a igreja de São Miguel de Lobrigos afiança ser a igreja 
boa, com três altares, sendo a capela-mor escura, com o retábulo por dourar. 
Situação que se arrastava com o tempo pois já noutras visitações anteriores se 
tinha recomendado o seu douramento. Em relação à igreja de Godim observa 
ser boa, com cinco altares, mas todos por dourar.

3 - A visita de Dom José de Bragança entre 1746 – 1750 ás vilas de 
Guimarães, Amarante, Vila Real e Chaves

Porém, estas visitações, como já se disse, de tempos a tempos, eram 
realizadas pelo próprio bispo da Diocese (4). Neste caso, como estas igrejas 
pertenciam ao Arcebispado de Braga, o próprio Arcebispo se deslocava, por 
vezes, pelo seu extenso território. Assim aconteceu entre 1746-1750 aquando 
da visita do Arcebispo de Braga, Dom José de Bragança, à região transmontana. 
Traduzido num acontecimento político-religioso, a todos os níveis como veremos.

Estas deslocações dos arcebispos são registadas em documento anterior. 
Nele se mencionam as visitações dos vários arcebispos à província transmontana: 
o venerável Dom Frei Bartolomeu, São Geraldo, Dom Rodrigues de Moura, 
Dom Gaspar e Dom José.

Por motivos bem distintos dos apontados pelo seu biógrafo, segundo o 
documento em análise, o Arcebispo de Braga, Dom José de Bragança, entre 
1746 e 1750, visitou o seu arcebispado como era costume de tempos a tempos, 
devido à extensão do mesmo12. E essa extensão é bem notória no tempo que a 
mesma levou: quatro anos. 

11 C.f. PALAVRAS, Armando, A actividade construtora nos templos de Penaguião no século XVIII, 
revista	Tellus,	n.º	59,	Grémio	Literário,	Vila	Real,	2013,	pp.	18-39.

12	 As	razões	que	se	apontam	para	esta	súbita	saída	de	Dom	José	prendem-se	com	o	tacto	político	
do arcebispo. Afirma-se que Dom José teria entrado em choque com o cabido bracarense. 
Recusou-se, por exemplo, a assistir ao concerto em sua honra, passando a exigir, de imediato, 
contas das rendas da Mitra aos cónegos que, durante 13 anos tinham controlado o governo da 
Sé, após a morte, em 1728, do anterior Arcebispo Dom Rodrigo de Moura Teles, mandando 
prender,	na	Semana	Santa,	17	dos	19	cónegos	do	Cabido	da	Sé.	Estes,	movimentando	influências	
em	Lisboa,	fizeram	cair	o	arcebispo	em	desgraça,	embora	sendo	irmão	do	rei.	E	de	Lisboa	surgiu

 então, a ordem para o arcebispo abandonar a cidade, numa distância de três léguas, com o 
pretexto de visitar várias terras da diocese. O ultimato era drástico, pois tinha oito dias para 
acatar	a	ordem,	como	nos	diz	o	 seu	biógrafo	Monsenhor	 José	Augusto	Ferreira	 (1932).	Mas	
devia	fazê-lo	de	maneira	que	a	sua	ausência	não	parecesse	uma	repreensão	(Fastos episcopaes da 
igreja primacial de Braga, Vol III, p. 308). Dom José, contudo, embora acatando a ordem, apenas 
a cumpriu passados dois meses.
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O arcebispo acatou a ordem a que fazemos eco em nota deste capítulo. 
Enviada a mando do rei seu irmão, Dom João V, em carta da lavra de Alexandre 
de Gusmão. As causas, contudo, como mostra o documento, para além de 
outras, acrescenta-se, teriam origem na “ambição e maldade” do seu Estribeiro 
João Lobo e dos seus Ministros. Há, por assim dizer, nesta carta, a intenção de 
desresponsabilizar o arcebispo, ou pelo menos, de o não melindrar13.

Pelas razões apontadas no documento, o Arcebispo de Braga saiu de Braga 
a 10 de Dezembro de 1746 acompanhado pela mais alta nobreza da cidade.
O cortejo pomposo, digno de um príncipe da igreja, começou a jornada de domínio 
tão vasto, transferindo a corte episcopal para Guimarães. Aí esteve dois anos, 
onde, além de comprar algumas casas, mandou que se fizessem várias obras. 
Daí, seguiu para Vila Real, passando por Amarante, no ano de 1748.

Dom José de Bragança foi um Arcebispo esclarecido e pragmático, 
preocupado, não apenas com o estado de degradação dos templos, mas também 
com a gestão das finanças da Igreja. No seu apostolado foram edificadas obras 
emblemáticas como o seu palácio no centro da cidade de Braga, mas também 
grandes santuários e até pequenas capelas. Além de edificar ou mandar restaurar, 
também mandava retirar imagens antigas que não estivessem de acordo com o 
gosto da época, ou aconselhava a demolição de templos devolutos. Foi ele, nesta 
visita à província, que mandou demolir uma pequena capela, cujo padroeiro 
era Santiago, no campo do Tabolado em Vila Real, por estar em “indecente 
estado”, “achando-se “com impossibilidade para redificar”. E para assinalar a 
sua memória, mandou erigir no local um cruzeiro14. O documento em estudo é 
claro. Em Guimarães “… vizitou as Igrejas, e procedeo a devassa. No Terreiro da 
Mizericordia comprou cazas, as quaes mandou ampliar, e concertar”, restaurando- 
-as para nelas morar. Em Vila Real, “…o mesmo Senhor era muito Operário”. 
Mandou desfazer uma estrada que ia do convento das religiosas até ao couto 
de Lordelo. O cronista relata o quão notável foi esta decisão. Mandou ainda, 
enquanto esteve na cidade, aumentar o recolhimento de Nossa Senhora das Dores. 

13 Sublinhe-se que, como refere Eduardo Pires de Oliveira (2003), havia chegado a Braga em 23 de 
Julho de 1741, a mando de seu irmão, o rei Dom João V. Precisamente para impor um pouco de 
ordem nas contas do Cabido, na medida em que, apesar de ser proprietário de cerca de 64% das 
casas da cidade e de um enorme número de outros bens, as indicações eram de não ter dinheiro 
nenhum (Os Alvores do Rococó em Guimarães, Ed. APPACDM Distrital de Braga, p. 17).

14 PEREIRA, Ana Maria de Sousa, A capela de Santiago do Campo do Tabolado, em Vila Real, nos 
meados do século XVIII, Revista Estudos Transmontanos e Durienses, n.º 11, 2004, ADVR, Vila 
Real,	pp.219-228.
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Em Murça, enquanto esteve na vila, um número enorme de oficiais de todos os 
ofícios, laboraram nas obras do convento das freiras, e visitou pessoalmente as 
igrejas situadas em redor de duas léguas. E em Chaves reformou os muros das 
Capuchas, fazendo-lhe um grandioso claustro. Mandou ainda fazer o aljube da 
vila e visitou as igrejas num perímetro de três léguas.

Nota conclusiva

Devido às dificuldades provocadas pela extensão do território e pelas 
condições precárias das suas vias de comunicação, as três comarcas transmontanas, 
sob a jurisdição de Braga, eram visitadas regularmente por três visitadores. Uma 
dessas visitações era mesmo controlada pelo Cabido. Eram ainda escolhidos 
dez eclesiásticos e seis Vigários Gerais, para directamente inspeccionarem as 
actividades dos párocos, tanto no aspecto espiritual como no aspecto temporal.

Para além das igrejas, os visitadores tinham também o cuidado de exercer 
vigilância sobre as capelas ou ermidas. Mas o visitador podia até recomendar a 
suspensão da capela, caso os moradores não cumprissem com as determinações. 

Cabia ao visitador decidir sobre o estado estrutural dos edifícios. Se o 
edifício ainda oferecia condições físicas, para evitar a sua ruína, mandavam 
reparar as suas paredes, rebocando-as por dentro e por fora. Por vezes mandavam 
fazer obras quer no corpo da igreja quer na capela-mor, com especial relevância 
para o retábulo do altar-mor, normalmente da responsabilidade dos abades e 
reitores. Os retábulos laterais eram da responsabilidade dos fregueses porque 
pertenciam ao corpo do templo.

Na sua longa deslocação, por vezes de vários meses, o visitador era 
acompanhado por criados. À falta de testemunhas locais, os capítulos eram por 
eles assinados. Era à fábrica que competia patrocinar as tarefas da igreja, cabendo 
ao rendeiro, porque recebia os rendimentos das propriedades que arrendava à 
igreja, substitui-la no caso desta já não dispor das quantias necessárias para se 
concluírem as obras recomendadas. 

O visitador, como emissário do bispo, tinha plenos poderes para julgar todas 
as irregularidades. Algumas vezes exerceram coação através de multas, por não 
ter sido cumprido o exposto em visitações anteriores. Outras vezes entravam 
mesmo em litígio judicial com os administradores, pondo os frutos da igreja em 
sequestro. Tinha autoridade para anular recomendações anteriores. 
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Fontes manuscritas

Documento 1
Arquivo Distrital do Porto, Vol 256; cx. 1856; pp. 17, 17v, 18 e 18v
Rol das igrejas que pagaram sensoria ao bispo do Porto                                                    
1682-1694

Documento 2
Biblioteca Nacional da Ajuda; 54 / XIII / 15 10
Suplica Real ao Papa
Proposta para a divisão do Arcebispado de Braga no Bispado de Vila Real

Documento 3
Biblioteca Publica de Évora; Cod. CIX / 1-16, n.º 10
Argumentos desfavoráveis à criação da Diocese

Documento 4
Biblioteca Nacional – COD 682 – F. 279, Visitações, 1746 – 1750
(f. 113)

Capitulo 17
Vizita o senhor Dom Joze as Villas de
Guimaraens = Amarante = Villa = Real

e Chaves
Documento 5
Biblioteca Nacional, Rellação da Comarca de Sobre Tâmega (1769)

Documento 6
Livro da Junta da Paróquia da Cumieira15

Documento 7
Livro da Junta da Paróquia da Igreja da Cumieira

AUC – Arquivo da Universidade de Coimbra) – Colégio de São Pedro– Visitas 
das Igrejas de Alijó, Amieira, Carlão, Vila Chã E Castedo – IV/1.ª E/7/5/9

15 Documento em mau estado, amontoado na Sacristia da Igreja.
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Visitações às Igrejas de Alijó 1637 - 1727
1637
Documento 8
Vezita que eu Dom Jeronymo Mascarenhas Colegial do Collegio de São Pedro da 
Universidade de Coimbra fiz em Junho de mil, E seiscentos E trinta E sete anos 
da Igreja de santa Maria de Alijó E suas anexas, por mandado do ditto Collegio

Sanctiago de Villa cham
Annexa

Documento 9
(f. 6v)

Vezita de São João Baptista
 do Castedo annexa

Documento 10
(f. 9)

Vezita da Igreja de Alijo 
matris

1639
Documento 11
(f. 11)

Visita da Igreja de São
João Baptista de Castedo

1647
Documento 12
(f. 18)

Vizita da Igreja Matris de 
Santa Maria de Alijó que fez em 

Abril de 1647 o Doutor João Leite de Aguilar 
Collegial do Collegio de São Pedro, E Lente 
de canones da Universidade de Coimbra por

 mandado E comissão especial do mesmo 
Collegio

Documento 13
(f. 20)

Vizita da Igreja de São João 
Baptista do Castedo 

annexa da matris de Santa Maria de 
Alijó
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1658
Documento 14
(f. 20)

Visita da Igreja Matriz de Santa 
Maria de Alijo que fes em Dezembro 

de 658 o senhor Doutor Dom Vasco Lobo 
Collegial do Collegio de Sam Pedro de Coimbra 

por mandado E comissão especial do 
dito collegio

Documento 15
(f. s.n.v)

Vezita de Sanctiago de 
Villa cham annexa

1695
Documento 16
(f. s.n.)
Visita que eu Roque Ribeiro de Abreu Collegial do Collegio de São Pedro fis no 
anno de 695 e lhe dei principio em os 26 dias do mes de Abril do dito anno na 
igreja de São João Bautista Lugar de Castedo em presença do Reverendo Reitor 
de Alijó e do Reverendo Encomendado o Padre Domingos Lopes Martinho e de 
outras pesoas do Pouo.

1701
Documento 17
(f. s.n.)
Vizita que fez em os 23 de Settembro de mil, e setecentos, e hum annos o senhor 
Doutor Manuel Alvares da Nobrega Collegial do Pontificio Collegio de São Pedro 
da Vniversidade de Coimbra por comissão do dito Collegio na Igreja matriz de 
Santa Maria de Alijo

Documento 18
(f. s.n.)

Vizita que fes o senhor Doutor Manuel Alvares da Nobrega 
nesta Jgreja de Sanctiago de Villa Cham 

hoje 24, de Setembro de 1701
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Documento 19
(f. s.n.)
Visita da Jgreja de Santa Agatha de Carlão, que fez o senhor Doutor Manuel 
Alvares da Nobrega Collegial do Collegio de São Pedro da Vniversidade de 
Coimbra hoje 25. de Setembro de 1701.

Documento 20
Vizita da Jgreja de Santa Luzia do Lugar de Amyeiro que hoje 26. de Setembro 
de 1701. Annos, que fez o senhor Doutor Manuel Alvares da Nobrega Collegial 
do Collegio de São Pedro da Vniversidade de Coimbra

Documento 21
(f. s.n.)
Visita do Doutor Manuel Alvares da Nobrega Collegial do Collegio de São Pedro 
da Universidade de Coimbra esta Igreja de São João Baptista do Castedo hoje 
28. de Setembro de 1701.
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Para cá dos montes, em tempo de servidão

M. Hercília Agarez

Dum lado o camponês, e do outro lado a terra.
O homem tem o braço, o braço tem a enxada;
Luta sombria, heróica! Antes da madrugada
Já ele anda por lá, nos campos, nas montanhas,
Rompendo à natureza as rígidas entranhas,
Para tirar-lhe um pão. [...]

Guerra Junqueiro

O camponês. A face humana da terra, como lembra o poeta. Também ele 
tinha a sua sabedoria. Não aquela que as nenhumas ou poucas letras lhe ensinaram 
na escola à força de palmatoadas e de puxões de orelha e que de pouco lhe 
valeram. Nem história, nem geografia. Matemática só a que lhe permitia conferir 
as cabeças do gado caprino, antes do regresso a um aconchego sem aconchego. 
Ai dele e do cão-companheiro se  algum lobo esfaimado lhe arrebanhasse alguma 
rês...

Seu alfabeto era a terra, sua mater e sua magister. Sua literatura o “Borda 
d’água” ou o “Seringador”, desfolhados à volta dos potes de ferro, enlutados toda 
a vida, como as viúvas. Era o momento do repouso, da roda familiar que rezava 
o terço, cabeceando de sono.  Desde criança foi acumulando saberes. Intuitivos 
e miméticos. Era guicho como o avô sapateiro, mas não quis aprender-lhe a arte 
— «galinha de campo não quer capoeira». Descalço, de serrobeco remendado, 
esperando que derretesse a geada no invernoso Trás-os-Montes, empunhava o 
cajado como arma de guerra, levava gados a pastos próximos ou distantes, com a 
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sua côdea de pão em saco surrado, com o companheiro de quatro patas, quase um 
irmão, ciente da sua responsabilidade. Sozinhos, na solidão dos montes calados. 
O ganapo tinha um fraquinho pelo Alvão, por aquela manta de pedra sem fim 
à vista. Cabras e chibos, ovelhas e cabritos, farejavam esconderijos virgens,
à revelia das ordens do guardador.

Foi um menino diferente, sem brinquedos nem amigos humanos. Sua casa, 
além do casebre, a amplidão da natureza. Seu tecto o céu. Ou um telhado de 
telha vã, permeável a chuva e sol, a frio e a calor.

Com seus pais aprendeu a semear batatas, medindo a distância a palmo.
A cavar a terra. A adubá-la. Deles herdou aquela intuição de adivinhar trovoadas, 
de aprender as horas, vendo no sol ponteiros imaginados, de sentir no ar um 
anúncio ameaçador de míldio. E de oídio. Franzino embora, que não era farta 
a mesa, alombava  com o pulverizador cheio de calda bordalesa para ver 
quem ganhava a guerra contra a bicharada destruidora. Ia ao monte por lenha 
abandonada. Empunhava o machado, para cortá-la para o lume, com a ligeireza 
de quem pega numa galinha a ser sacrificada no dia da padroeira.

Fez-se homem sem ter sido menino. Como o Constantino, de Alves Redol. 
Nem uma fisga a miunçalha lhe ensinou a fazer. Deixá-lo. Assim, nunca lhe 
pesaria na consciência ter matado avezinhas cujos cantos alegravam as suas 
alturas silenciosas. E eram mais melodiosos do que a cantoria do mulherio nas 
desfolhadas....

Familiarizou-se com todos os trabalhos agrícolas.  Em troca de magra jorna, 
de salgada sardinha, de um copo de vinho. Fizesse frio ou queimasse o sol. 

Chegada a adolescência, sem sonhos de aventuras nem grandezas, recusou- 
-se a transpor a fronteira a salto e não foi em cantigas de brasis nem de franças. 
Ali a mãe o parira, pelo S. Miguel, e aí esperaria a terra, que, a haver justiça 
divina, lhe  haveria de ser leve.

Apenas o trabalho mudou. Um irmão mais novo rendeu-o, no  monte. 
Sempre o seduziram as exigências constantes da vinha. Ao serviço dos outros, 
ao mando dos outros. Como o fora sempre, o seu pai, seu mestre. Nas rogas 
cabia-lhe tocar ferrinhos a enganar distâncias. Uns golos de vinho do garrafão 
comum e as cantigas das moçoilas, alegres e de sangue na guelra, faziam-no 
esquecer a dureza da faina de que se ia aproximando.

Da vinha sabia tudo. De cor e salteado. Fazia disso gala. Não falhava 
um enxerto, uma poda. Erguia varas com perfeição de rendilheira. Sulfatava. 
Arrancava ladrões. Mesmo não lhes pertencendo, queria às videiras como a filhas. 
Queria que elas botassem figura quando chegasse a altura do exame, ou seja, da 
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vindima. Revia-se nos cachos generosos, úberes.  Que as uvas, as «suas» uvas», 
fossem cobiçadas como belas jovens casadoiras. Lá estaria para se besuntar de 
roxo e de branco melados e doces. Descia socalcos a enxugar o suor com um 
rodilho que já fora lenço.

Ao lagar, depois da ceia. Corpos suados embalavam cansaços. Concertinas e 
gaitas de beiços marcavam o ritmo. Destinos de braço dado, como se a partilharem 
resistências. «A união faz a força». O sumo das uvas, pisadas até ao tutano, 
passava a noite aconchegado por manta protectora. Já cheirava a mosto. Cheiro 
que embriagava, espraiando-se por longes, impondo o seu aroma inigualável.

Nas cardenhas promíscuas das quintas do Douro, com uma afrodisíaca 
cortina a separar os sexos, nem sentia a aspereza do folhelho mexido e remexido 
vezes sem conta. E, enquanto lhe não vinha o sono, pensava na eleita para 
conversada com quem teria uma conversa séria, na roga do regresso. 

   
Nota: este texto traduz realidades rurais ligadas à minha juventude 

transmontano-duriense. Urbana de nascimento e de residência, o campo físico 
e humano sempre me fascinou. À distância de décadas, tudo me aparece envolto 
num halo de poeticidade a que não sei dar expressão. Outros o fizeram. Outros 
continuam a fazê-lo, enquanto se lhes não apagarem as memórias. O futuro 
agradece.

Vila Real, Outubro de 2017
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Cartas da Bila (2)

Sebastião Bravo

8ª CARTA:

Estimado Serafim: 

À hora a que leres esta carta, os motores roncarão na Bila e este teu amigo 
estará à varanda do Zé Nicolau (lembras-te dele?), ali bem sobre a curva da 
Areias, a fruir repimpadamente as emoções do circuito.

É verdade, Serafim. Este ano as corridas começam cedo. O Clube Automóvel 
entra assim com arreganho pelos caminhos de um calendário diferente e mais 
cheio. Faz bem, porque, se é verdade que as corridas são o sal da Bila, não é 
menos verdade que a Bila tem andado muito insossa… Ah, que saudades, Serafim, 
dos tempos em que o circuito era circuito mesmo e as corridas uma autêntica 
romaria! Então sim, a Bila era a capital do desporto automóvel, e não havia 
Estoril nem Vila do Conde que se lhe metessem à frente.

Não sei se sabes, Serafim, que eu nasci com as corridas. Nem mais: em 
1931. Justamente ao tempo em que os pilotos lutavam pela coroa de louros, 
gemia a minha mãezinha as primeiras dores. Tanto assim, que o meu pai (que, 
como sabes, viveu no Brasil muitos anos e trouxe de lá certos tiques) queria à fina 
força registar-me com o nome de Bugatti, em vez de Sebastião, em homenagem 
às máquinas diabólicas que davam sota e ás por essa altura. Senão era a minha 
mãe, avó e tias deitarem os pés à parede, hoje este teu amigo teria o poético nome 
de Bugatti Bravo. Vê lá tu do que escapei. Pelos modos, no Brasil é assim…

A recordação mais antiga que tenho arquivada na memória é justamente 
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a de ter ido, pela mão de meu pai, às boxes admirar os bólides. Ainda as boxes 
eram — e para ser — na Avenida Almeida Lucena, vê lá tu onde isso vai!

Depois recordo-me, sempre à volta das corridas, da festa rugida que se 
fez em 1936 (ano em que o circuito se tornou internacional) ao Vasco Sameiro, 
brilhante vencedor em Alfa Romeu, à média assombrosa de 104,336 Km à hora! 
(Lembro-me bem do orgulho com que o meu pai repetia este número, com 
décimas e tudo!) 

Assim como me lembro da interrupção das corridas nos tempos da guerra; 
do advento dos Ferrari, depois dos Porsche, etc., etc, etc.

Que saudades, amigo!
Pois é este glorioso circuito, onde chegaram a correr Stirling Moss e Jean 

Behra, que está hoje reduzido a umas provazitas de turismo e troféus de marca. 
Sic transit gloria mundi! Mas, enfim, o Clube Automóvel dá mostras de querer 
revirar a situação e, aos poucos, ir repondo as corridas no lugar que as tradições 
justificam. Em boa hora o faça — e se repitam as peregrinações maciças de 
outrora à capital do automobilismo em dias de corridas.

Agora, o que também me parece, Serafim, é que o próprio lugar físico do 
circuito tem de ser repensado. Hoje o circuito, fazendo embora o mesmo percurso, 
não é o mesmo de há vinte anos. Hoje, com a implantação do Bairro da Araucária 
(nunca me habituarei a chamar-lhe doutro modo, não faço fretes a políticos…)
e da Universidade, e com as sucessivas urbanizações, o circuito é quase o centro 
da cidade. Ora, circuitos de percurso urbano estão muito bem para Montecarlo, 
que não tem por onde se estender. Agora para a nossa Bila, não.

Faça-se pois, senhores do mando, um novo circuito, desafogado e cómodo, 
com todos os matadores. Pela ressurreição das corridas, fico eu.

Um abraço a cem à hora do amigo sempre certo, 

        Sebastião

* * * * *

9.ª CARTA:

Serafim amigo:

Nunca fui criatura de ligar grande importância aos sonhos. Sonhos são o 
que são: retalhos do que sentimos e pensámos, fizemos e vimos acontecer, ontem 
mesmo ou há vinte anos, tudo amalgamado num pastelão bizarro e sem sentido. 
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Não sou pois daquelas pessoas que, tendo sonhado, digamos, com cobras ou 
gatos, vão a correr ao manual de interpretação dos sonhos tentar saber o que 
significa sonhar com gatos ou cobras.

Mas não há dúvida de que certos sonhos nos deixam um rato a roer cá por 
dentro, ao acordar. Foi assim o que tive há dias, e te vou agora contar, Serafim, 
tal qual aconteceu.

Nessa noite, tinha eu visto no telejornal uma reportagem sobre a Fonte da 
Telha. Tinha visto o desespero e a comoção dos moradores, e ouvido as palavras 
firmes do Secretário de Estado do Ambiente, determinado a distinguir o trigo do 
joio e a levar por diante as demolições que se impõem.

Pois bem. Fui-me deitar, li as minhas duas ou três páginas obrigatórias da 
Bíblia — continuo muito católico, sabes? — e adormeci. E então, súbito, dou 
comigo a sonhar com nitidez mediterrânica. Nunca te aconteceu isto? A gente está 
a sonhar e tem consciência de que aquilo é um sonho e todavia tem ao mesmo 
tempo desejo de que seja realidade. Foi assim comigo desta vez.

Sonhei que chegava à vila, com grande aparato, um jovem governante 
de rosto menineiro e rubicundo, em que reconheci logo Macário Correia,
o intemerato Secretário de Estado, digno sucessor do pequeno e aguerrido Carlos 
Pimenta. Atrás dele, uma figura baça, de óculos escuros, ar de quem comeu e 
não gostou.

“Quem é aquele?” — perguntei a um circunstante.
“É a Alta Autoridade contra a Corrupção. Aproveitou a boleia para vir tirar 

a limpo umas coisinhas…”
“Ah!” — fiz eu, e calei-me a observar.
Já então Macário Correia estava rodeado do seu staff e delineava estratégias, 

com gestos decididos.
“Aquela além tem de ir abaixo” — e designou uma casa em acabamento, 

junto à Igreja da Misericórdia.
“Piedade!” — bradou o proprietário, lançando-se de joelhos diante do 

governante. E, perante a impassibilidade daquele rosto de criança: “Eu até tenho 
o mesmo nome de V. Ex.ª! Se calhar ainda somos parentes!”

“Bota abaixo! — disse, seco, Macário Correia. — “O senhor, como 
jornalista, tem responsabilidades acrescidas. Já não se lembra do que escreveu, 
e com razão, contra outros atentados urbanísticos perpetrados na Bila? Ou acha 
que só são atentados as casas dos outros? Bota abaixo!”

E a brigada de demolições avançou sobre o mostrengo de cimento armado. 
Depois, Macário Correia relanceou o olhar sobre os prédios Miracorgo e, 
implacável, mandou demolir. E lá foi, por essa Bila fora, sempre seguido do povo 
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que o vitoriava, mandando abater aqui um prédio repulsivo ou desproporcionado; 
retirar ali, da fachada de um solar barroco, e caixilharia de alumínio ou de 
uma casa medieval as persianas de caixa exterior; desafrontar mais adiante um 
monumento de delituosas arquitecturas envolventes. E assim por este teor.

Eu rejubilava. Só que, Serafim, não há bem que sempre dure — e acordei. 
Corri à janela, com uma absurda esperança. Mas tudo quanto no sonho tinha 
sido demolido ou posto no são, tudo, Serafim, estava lá no seu lugar, a desafiar 
o bom senso e o bom gosto.

E não te conto mais. Não preciso, pois não?
Um abraço infelizmente bem desperto do amigo de há longos dias, 

       Sebastião

* * * * *

10.ª CARTA:

Saudoso Serafim:
 

Estamos no tempo das grandes campanhas: nacionais, europeias, mundiais. 
Ele é campanhas a favor disto, ele é campanhas contra aquilo, ele é campanhas 
por tudo e por nada. É moda, que se lhe há-de fazer? Toda esta campanhomania 
há-de continuar ainda por uns anos, e saber-se-á que o seu fim está próximo 
quando se vir lançar, o Conselho da Europa, a UNESCO ou qualquer outro 
organismo supranacional, uma campanha a favor das campanhas. Porque só se 
lançam campanhas a favor de coisas que estão tremidas, não é verdade? Logo…

Não julgues, Serafim, que só andam campanhas aí pelas capitais. Qual!
A Bila aderiu entusiasticamente à moda, e pode-se dizer que não é lançada 
nenhuma campanha nos quartéis-generais da Europa, que não venha rebentar 
aqui também a sua granadazinha. Pois então? A Bila cresce, amigo, moderniza-
se e não quer parecer bota-de-elástico.

Ainda recentemente aí esteve uma exposição sobre a Campanha de 
Solidariedade e Interdependência Norte/Sul (entenda-se: entre os países 
desenvolvidos e o terceiro mundo). Por sinal que era bem fraquinha e ainda 
por cima em Francês (com umas legendazinhas envergonhadas em Português), 
para mostrar bem onde estão as capitais e o sertão da CEE. Mas pronto, esteve 
exposta uns dias e a Bila marcou mais dois pontos…



- 79 -

Pois bem. Não tenho nada — pelo contrário — contra a Solidariedade, 
não só Norte/Sul, como Este/Oeste ou qualquer outra combinação dos pontos 
cardeais e até colaterais. Acho mesmo que a Solidariedade, como o Amor e a 
Amizade, nunca é demais.

Simplesmente, sempre ouvi dizer, cá na nossa Bila e aos carvoeiros de Lamas 
de Olo, que “esmola, Mateus, primeiro aos teus”. E, com este feitio às vezes um 
nadinha retorcido que me conheces há quase sessenta anos, caro Serafim, não 
resisto a arriscar uma pergunta. Arrisco-a aos meus botões, nanja aos senhores 
do mando, para não ser mal entendido e levar nos focinhos com algum rótulo 
que não me convenha. A pergunta é: estará em condições de aderir e participar 
numa Campanha de Solidariedade Norte/Sul um país que ainda não conseguiu, 
nem pouco mais ou menos, resolver internamente a solidariedade Litoral/Interior? 
Alinhar na tal campanha não será um pouco deitar o carro à frente dos bois?
Ou fingir pau-preto, pura e simplesmente?

É isso que eu pergunto aos meus botões, nanja aos governantes. E como 
são surdos (os botões, claro), não me respondem. Mas tu, Serafim, faz de conta 
que to pergunto a ti. Que me respondes?

Um abraço cheio de inquietações destas, do amigo que te perdoa se não 
responderes, 

       Sebastião

* * * * *

11.ª CARTA:

Amigo Serafim:

Alegra-te: a Bila tem, desde agora, nova e mais prodigiosa atracção turística! 
Atracção de tal magnitude, que o Palácio de Mateus e o Santuário de Panóias 
estão sujeitos a ser riscados dos roteiros da Região de Turismo, para darem lugar 
à estrela em ascensão.

A nova atracção de que te dou notícia é nem mais nem menos que aquela 
que já foi, com a conhecida jeiteira da Bila para as alcunhas, denominada Casa 
do Bico, em construção ali nas imediações do Mercado, no discreto acesso que 
leva da rua D. Margarida Chaves à rua do Pioledo ladeando a sueste o pequeno 
jardim que ali há.
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Quem deu primeiro por ela, consta que foram uns campónios de Mouçós e 
da Campeã, numa manhã cedinho em que vinham vender ao mercado as hortaliças 
do dia. Ficaram ali horas esquecidas de boca aberta, diz-se, e acabaram por retirar 
para as suas terras sem terem vendido um pé de alface. A notícia espalhou-se 
célere e, nessa mesma tarde, já uma pequena multidão de curiosos contemplava 
com estupefacção a casa. Hoje vem gente de fora, em autocarros; e dizem as 
más línguas que se preparam excursões nas cidades gémeas de Orense, Grasse 
e Osnabrueck, de pessoas que querem ver com os seus próprios olhos.

Eu, pessoalmente, Serafim, estou que a casa não merece tanto folclore. 
Queres que ta descreva? Pois bem: é uma casa vulgar, cuja fachada corre, 
como lhe compete, ao longo da rua; só que, a dois metros da esquina, toma-se 
imprevistamente de um estranho ímpeto e forma um bico, do primeiro andar para 
cima, que se projecta a um bom metro e meio sobre a via pública e vai morrer 
em ângulo recto com o alinhamento da rua.

Não é mais do que isto. Pois não calculas a celeuma que o diabo da casa 
tem desencadeado. Há quem lhe injurie a estética; outros preferem condoer-se 
do proprietário do terreno anexo, que, se quiser construir, terá sempre aquele 
tapume do bico a barrar-lhe as vistas sobre o lado esquerdo.

Uns vociferam contra um aguerrido team local de jovens arquitectos que 
teriam jurado pôr meia Bila a viver dentro de triângulos ou de outras formas 
geométricas ainda mais rebarbativas; e tais há que preferem apontar o dedo 
acusador — e, pior, insinuador — para a Câmara, que permite “desaforos destes” 
(a expressão é deles).

Pois bem. Tirante o aspecto da agressão a um eventual edifício a construir 
pegado à Casa do Bico, eu acho que vai muito de injustiça nestes clamores e 
falatório, Serafim. Mas que queres? A Bila em certos aspectos é ainda uma aldeia, 
como parece que já um dia te disse nestas correspondências; e compraz-se em 
murmurar e malsinar, com razão e sem ela — as mais das vezes, se calhar, sem ela.

Pois é evidente que a equipa de jovens arquitectos já deve ter construído, 
umas vezes por outras, coisas não triangulares (embora, em boa verdade, não 
me esteja a ocorrer qualquer exemplo concreto).

E, quanto à Câmara, que dúvida de que está a procurar limpar-se de 
anteriores borradas? Não chumbou ela, bem recentemente, um projecto de novas 
torres, ali à Avenida Marginal, que se preparavam para levar a eito a cumeada da 
margem direita do Corgo? E não vai promover, nesse lugar tão cobiçado pelos 
empreiteiros, a implantação de áreas verdes e logradouros públicos, para quem 
queira vir ali contemplar as bravezas do Corgo e o encanto selvagem das escarpas?
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Digo-te mais, Serafim: se isto é, como parece, um mea culpa e uma fumaça 
dos autarcas no cachimbo da paz — caramba, eu, por mim, estou capaz de pagar 
para ver! Eu acredito nos homens!

Que queres, amigo, hei-de ser sempre o mesmo ingénuo… Logo se vê se 
ganhei ou perdi, e, comigo, se a Bila ganhou ou perdeu.

Até para a semana, Serafim, e um abraço apertado do teu

       Sebastião

* * * * *

12.ª CARTA:

Serafim, meu caro:

Se queres que te diga, amigo, não vou lá muito feito com os semáforos. 
Tanto assim, que já decidi não comprar a carripana que trazia apalavrada com 
um bate-chapas de Torneiros — um Fiat 600 em décima-segunda mão e óptimo 
estado geral, salvo os pneus, carequinhas de todo, o escape roto e sem conserto e 
dois cilindros gripados. Para quê? Para vir da Timpeira, onde moro, à repartição, 
sempre aos pulinhos, pára-arranca, pára-arranca, que é mesmo de pôr os nervos 
em franja a um santo? Não estou para isso. Venho antes a pé, que é mais saudável, 
seguro e económico, e se calhar até mais rápido…

Não calculas os casos de stress, os destrambelhamentos nervosos e os 
acessos de desespero que o diabo dos semáforos da Avenida têm causado. Olha 
que uma vez vi eu um sujeito saltar alucinado fora do carro e ferrar uma dentada 
no pneu dianteiro esquerdo! E porquê? Ora, porque, estando na bicha que se 
forma dos lados da Câmara em quinto lugar, viu por três vezes o vermelho antes 
de poder passar — a última das quais justamente quando já estava em primeiro. 
Já vês a que estado de desespero o pobre homem chegou, para morder assim o 
pneu, já que não podia morder o Presidente da Câmara! E não penses que actos 
tresloucados como este são raros. Não senhor. Ou me engano muito, ou a Bila será 
em poucos anos a terra com os condutores e peões mais neuróticos do mundo.

Os peões, sim senhor, que a desdita também lhes toca pela pele. Pois não vês 
tu que, ali em plena Avenida, quando têm o verde e julgam que podem avançar 
afoitos, os carros que sobem e descem a mesma fatídica Avenida também têm 
o verde e avançam não menos afoitos pela Marginal, em rota de colisão com os 
desafortunados peões? Cá por mim, já cheguei à conclusão, Serafim, de que é 
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mais seguro atravessar por entre os automóveis à desfilada do que nas passadeiras 
com o verde. E é o que faço. E, comigo, meia Bila, a qual — bruxo! — não está 
para ser passada a ferro, na sua vez de avançar.

E o caricato que é estarem três bichas de carros, a roncarem impacientes, 
vrrum-vrrum, como toiros escarvando o solo, à espera de que feche o sinal 
do quarto sentido, donde, por casualidade e ironia, não vem carro nenhum?
Só visto, Serafim.

Em compensação, quando põem o amarelo intermitente, que descanso, que 
harmonia, que fluidez de trânsito! Nessas ocasiões, automobilistas e peões dão-se 
como Deus com os anjos. Parece outro mundo!

Digo-te eu, e espero que acredites: tem havido mais amolgadelas —
e consequentes ralhos a até agressões, como já vi mais de uma vez — com os 
semáforos do que havia nos saudosos tempos em que o tráfego era regulado pelo 
apito de um guarda da PSP, o qual, apesar do que se possa dizer dos guardas 
da PSP, sempre terá mais visão dos volumes e sentidos do trânsito do que uma 
maquineta electrónica qualquer, que regularam daquele jeito e se está borrifando 
para peões e automobilistas.

É por isso que não vou à bola com os semáforos — e já não compro o Fiat 
600.

Quando os instalaram, andava a Bila toda ancha. Finalmente tinha semáforos 
e já não precisava de se envergonhar e ter inveja de Chaves. Agora torce a orelha. 
Como se fossem os semáforos que dão categoria a uma terra… Ingenuidade, 
Serafim; mas ingenuidade que se paga caro. Melhor teria sido gastar aqueles 
milhares de contos a compor os pavimentos das ruas e passeios da Bila, que, 
coitadinhos, andam mais remendados que capa de pedinte. Não te parece?

Um abraço anti-semáforos do amigo de longos anos

       Sebastião

* * * * *

13.ª CARTA:

Caríssimo Serafim:

Ainda bem que apoias os meus queixumes contra os semáforos da Avenida. 
Sinal de que também não és dos que acham que ter semáforos, só por ter, equivale 
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a um atestado de cosmopolitismo. Coitado do cosmopolitismo da Bila… Se não 
trata de o rapar por outros meios, está bem aviada. Pois que diabo quererão dizer 
umas luzinhas a acender e apagar alternadamente, às vezes para ninguém, em 
quatro ou cinco lugares da cidade? Tão perigosos como esses lugares há mais 
meia dúzia, pelo menos, na Bila. Para não ir mais longe: este quebra-cabeças da 
Timpeira, aqui a duzentos metros, se tanto, de onde moro e te escrevo esta. Ou o 
entroncamento da estrada da Régua no Circuito, no sítio dos Três Lagares, além 
da passagem de nível da Estação. Ou o Largo de S. Pedro, onde desembocam 
nada menos de cinco ruas.

Nada, Serafim, o problema estava resolvido e mais que resolvido, mais 
barato e mais a contento, com os sinaleiros nas horas de ponta. Mas, pronto, 
manda quem pode — e este arremedo de galão dos semáforos na manga da Bila 
dá a muitos a sensação de que subiu de posto.

Melhor galão seria promover um esquema de estacionamento eficaz. Porque 
o demónio dos semáforos, não satisfeitos com moer diária e permanentemente 
a paciência a automobilista e a peão, ainda por cima comeram umas dezenas de 
estacionamentos.

Não falo por mim, que, como te disse, já pus de parte a maluqueira de 
comprar o tal Fiat 600 e vou continuar a andar a butes, que faz muito bem à 
saúde. Mas mete cortação ver os desgraçados automobilistas andar às voltas, às 
voltas, Avenida acima, Avenida abaixo, depois por tudo quanto é rua ou ruela 
confluente — para acabar por ter de ir deixar o carro em casa do diabo mais 
velho, depois de ter gasto dois ou três litros de gasolina, outro tanto de paciência 
e — dependendo da sonoridade e veemência do seu vernáculo — outro tanto 
ainda de palavrões.

Isto, bem entendido, o automobilista escrupuloso e cumpridor, que, em 
boa verdade, é minoritário na Bila. Porque o ordinário dos condutores não tem 
problemas de estacionamento. O carro deixa-o parqueado onde lhe dá mais 
jeito. Só com uma precaução: olhar nos dois sentidos da rua a ver se há mouro 
na costa, isto é, polícia na vizinhança. Se não há, deixa o carro com toda a sem- 
-cerimónia, borrifando-se para os incómodos que possa causar a terceiros. Se há, 
ainda assim não entra em pânico: trata de reconhecer primeiro de que polícia se 
trata. É um de bigode e cenho carregado, sempre de livrinho e esferográfica em 
riste? Oh, diabo, é melhor não facilitar… É um com ar distraído e bonacheirão, 
de que está ali a fazer um frete só por amor das hierarquias? Ah, com esse não 
há novidade: o carro pode ficar. Digo-te eu, Serafim, esses melros conhecem os 
polícias melhor do que tu e eu conhecemos as nossas mãos. E por isso têm uma 
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raiva infinita, em que vai muito de machismo humilhado, a uma certa mulher- 
-polícia que não vai lá em cantigas e passa multas a torto e a direito.

De toda a maneira, era bom que a Comissão de Trânsito, ou lá quem é, 
olhasse para o problema do estacionamento com olhos de ver. Banisse esse 
estranho e caricato sinal de estacionamento proibido que são uns caixotes 
colocados na via pública, no lugar que o merceeiro deseja reservar para si defronte 
da sua quitanda. Pusesse cobro a esse cúmulo de abuso, bem digno do Guinness 
Book, que é o estacionamento em três filas paralelas junto à Pastelaria Gomes. 
Não proibisse o estacionamento só por proibir, em lugares onde nada prejudica, 
e o proibisse noutros, como a Travessa de S. Domingos, onde prejudica e muito, 
etc., etc., etc.

Por hoje, bonda de má-língua. Não achas, Serafim?
Um abraço pedonal do teu

Sebastião

* * * * *

14.ª CARTA:

Serafim amigo:

Hoje tinha planeado escrever-te uma carta cheia de nostalgia, a falar do que 
foram no nosso tempo e da miséria que são no presente as Festas da Cidade —
e eis que, por ironia, a Bila vive hoje um dos momentos mais dolorosos e menos 
festivos de toda a sua história.

Com efeito, amigo, o desastre foi ontem à noite: o Benfica perdeu! E esta 
manhã, quem passar, como eu já tive de passar, por essas ruas fora, ouvirá, vindo 
de cada lar, um gemido lamentoso ou um rilhar de dentes. Fala-se que a Junta de 
Freguesia de S. Pedro vai decretar três dias de luto vicinal. Um engenheiro da 
Câmara jurou que não metia nem mais uma garrafa de cerveja à boca durante as 
próximas vinte e quatro horas, em sinal de dó. O António Bertelo, acaso o mais 
ilustre dos benfiquistas da Bila, anunciou já em conferência de imprensa que não 
cantará na missa da Sé durante as próximas seis semanas, abrindo quando muito 
excepção para ofícios fúnebres e correlativos. E eu próprio, não me bastava o 
travo amargo da derrota, ainda estou a tombos com o problema de arranjar um 
televisor novo, pois, no momento em que o Veloso falhou o penálti, exaltei-me 
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de tal forma que arremessei o copo que tinha na mão (e com que contava festejar 
a vitória) ao aparelho, danificando-lhe irremediavelmente o cinescópio! Uma 
desgraça nunca vem só!

Porque a Bila, Serafim, é do Benfica. Tirante o Presidente da Câmara, que 
parece que é lagarto, e o Vice-Presidente, que é portista esturrado, contam-se 
pelos dedos os não-benfiquistas: meia dúzia de gatos-pingados que não têm 
escrúpulos em não serem bons pais de família — coisa que, como sabes, só pode 
ser quem é o do Benfica.

É por isso que se estendeu sobre a Bila este imenso manto de dor e frustração. 
É por isso que a Bila geme como raramente terá gemido ao longo dos seus sete 
séculos de história.

Ora, em ambiente psicológico assim adverso, como te hei-de falar de festas?
Mas sempre falo, que por um lado, distraio-me da dor, e, por outro,

é bom que alguém diga em voz alta o desagrado da Bila por não ter festas que se 
vejam há já um bom par de anos. A Bila não entende isto. E, como ninguém lhe 
explica, indigna-se e murmura. E recorda, que ao menos a recordação ninguém 
lha pode tirar.

Recorda as festas rugidas de há trinta anos, em que as ruas se coalhavam 
de forasteiros, que passavam noites a fio a cantar, dançar, comer e beber; em 
que havia um arraial que metia num chinelo muitos arraiais que hoje têm fama 
por aí fora; em que a animação das ruas, os concursos, os divertimentos traziam 
tudo em polvorosa. Que saudades, Serafim! Onde vão o Santo António e o São 
Pedro dos nossos tempos!

Hoje a bem dizer, nem festas há. Salvo uma banda paga pela Comissão 
de Turismo para dar duas gaitadas e duas dúzias de pucarinhos que os poucos 
oleiros que restam ainda vêm expor, mais por hábito do que por outra coisa, na 
rua Central — que é o hoje o S. Pedro? E que é hoje o Santo António — afora 
a feira de pecuária e uma ou duas barracas de farturas?

Para quem tanto teve no passado, estou que é de miséria a mais. Vamos, 
senhora Câmara, senhora Comissão de Turismo, senhora Associação Comercial 
e outras respeitáveis senhoras que tenham uma palavra a dizer nesta matéria! 
Vamos lá por todas fazer uma forcinha e ressuscitar as festas, que a Bila bem 
merece, deseja e precisa. Se virem que é necessário, chama-se o Estebes para 
dar uns farrapinhos de energia…

É com este apelo, Serafim, mareado do pessimismo que hoje a derrota do 
Glorioso me coou à alma e à bolsa, que termino esta.

E, claro, com o abraço gemebundo e lutuoso do teu

Sebastião
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Aceitei fazer um trabalho sobre a doçaria conventual transmontana e só 
depois percebi a dificuldade em apresentar um texto sem ter matéria fruto de 
investigação cuidada. Poderia esta oportunidade ser, também, uma forma de 
disciplinar alguma informação que vinha guardando à espera de tempo para 
melhorar os elementos recolhidos. 

Possivelmente será feio, afirmar que muitas vezes opto pelo caminho da 
qualidade de vida em detrimento de tempo em bibliotecas ou centros documentais 
para continuar a investigação. Decidi ver atentamente o que está publicado em 
livros sobre esta região e, um leitor não familiarizado com o assunto, encontra os 
seguintes conventos em Trás-os-Montes: Convento de Santa Clara em Bragança; 
Convento de Santa Escolástica em Bragança; Convento de Nossa Senhora da 
Assunção em Bragança; Convento de Nossa Senhora dos Anjos em Chaves; 
Convento de S. Bento em Murça; Convento de Nossa Senhora do Amparo em 
Vila Real; Convento de Santa Clara em Vila Real; e Convento de Santa Clara 
em Vinhais.

A primeira dificuldade foi confirmar a existência de todas estas unidades 
surgindo uma nova lista: em Bragança o Mosteiro de Santa Clara que é o mesmo 
que o Convento de Nossa Senhora da Assunção; o Mosteiro de S. Bento que é 
o mesmo que o Convento de Santa Escolástica. Em Chaves Convento de Nossa 
Senhora dos Anjos. Em Murça Mosteiro de S. Bento. Em Vila Real o Mosteiro 
de Nossa Senhora do Amparo que é o mesmo que o Convento de Santa Clara.
Em Vinhais o Convento de Santa Clara. Temos ainda confirmado, perto de 

Doçaria Conventual em Trás-os-Montes
— Dificuldades da sua inventariação

Virgílio Nogueiro Gomes
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Vinhais, a fundação e funcionamento do Recolhimento das Oblatas do Menino 
Jesus, de Mofreita, a 1 de novembro de 1793, e que veremos mais à frente porque 
o incluí nesta lista.

Voltando às fontes publicadas, vários livros e várias revistas, estes 
apresentam receitas específicas para cada mosteiro ou convento, mesmo quando 
estes são apresentados sob diferentes designações, com receitas diferentes, mas 
que afinal se trata da mesma instituição. O meu principal trabalho, para começar, 
foi verificar as fontes dos trabalhos publicados e, lamentavelmente, apenas o 
Convento de Santa Clara de Vila Real tem estudo bem fundamentado, e com 
base em documentos encontrados.

Pela dificuldade em garantir as provas das receitas, decidi percorrer a 
região e, com a lista de doces referidos, indagar em cada localidade a prática 
daquela doçaria e recolher as informações maioritariamente transmitidas por 
via oral. Procurei também junto dos municípios que referem aqueles doces no 
seu património, ou nas informações turísticas, e saber sobre a fundamentação 
para a sua divulgação. Tive respostas surpreendentes: desde a confirmação de 
alguns doces por ainda serem de prática corrente, e haver uma tradição que os 
ligam aos conventos respetivos, ao desconhecimento absoluto de outras. Mais 
frustrante foi na minha terra, Bragança, local onde as respostas foram as mais 
negativas, e de grande surpresa quando citava os doces. 

Aproveito para contar um episódio que me aconteceu há cerca de 2 anos. 
O diretor de uma revista brasileira que estava a escrever um texto sobre doçaria 
conventual portuguesa questiona-me sobre um doce específico. Vasculho em 
toda a minha documentação e lá o encontro sem qualquer referência conventual. 
Descobri qual a localidade onde era vendido, telefonei e não obtive qualquer 
resposta sobre a origem do doce. Dia seguinte meto-me à estrada e tive a sorte 
de conhecer o dono da pastelaria que me diria a verdade se eu prometesse 
não publicar. Claro que prometi e não publiquei mas a verdade é que não era 
conventual. Tinha inventado o doce nos anos 40 e uma estória associada, pós 
guerra e com necessidade de atrativos, e fez muito sucesso. E assim se criam 
mitos…! Recentemente também, fui convidado para júri do concurso nacional 
de doçaria conventual da Qualifica e pela apreciação dos doces a concurso tive 
dúvidas sobre 2 doces. As fichas indicavam origem conventual mas não referiam 
o convento, o que seria obrigatório. Contactados os concorrentes, afirmaram 
telefonicamente que eram uma criação atual…! Está na moda, e o público 
informado é muito diminuto. 

Vejamos agora receita a receita, por convento:
O Mosteiro de São Bento de Bragança, e também conhecido como Convento 

de Santa Escolástica por ter nascido sob a invocação desta santa, foi fundado 
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em 1590 e pertencia à Ordem de São Bento e estava sob jurisdição do prelado 
da diocese de Miranda e Bragança. O seu noviciado foi fechado em 1833 mas 
apenas foi encerrado em 1877 depois do falecimento da última religiosa. Da sua 
documentação constam inventários de espólios, testamentos, receitas e despesas 
da madre celeireira, notas sobre as profissões das religiosas, despesas da madre 
bolseira…, alguns com referência aos alimentos mas sem constar alguma receita 
específica. Segundo livros publicados existiria uma receita de Bolo de Santa 
Escolástica, que em Bragança parece ninguém conhecer. A receita apresentada é 
à base de manteiga (125 g) mais açúcar e farinha na mesma quantidade (200 g),
e quatro ovos inteiros. Vai ao forno em forma barrada com manteiga e polvilhada 
com farinha. Com estes produtos e em proporções semelhantes fazia-se um bolo 
idêntico que servia de base para depois fazer o chamado “Bolo Molhadinho” que 
seria regado com um molho de açúcar aromatizado, e que encontrei no caderno de 
receitas de minha Mãe. Volto a referir que em Bragança não encontrei ninguém 
que conhecesse o Bolo de Santa Escolástica.

Do Mosteiro de Santa Clara de Bragança, encontramos publicadas a receita 
de Doce de Viúvas, feito a partir de um ponto de açúcar (cabelo) ao qual se juntas 
gemas de ovo e manteiga. Depois juntam-se cubos de laranja cristalizada e de 
abóbora, e uvas passas. Parece que ninguém conhece este doce em Bragança, 
nem se confeciona. Outra receita publicada é a de Torta à religiosa, que é uma 
receita muito curiosa de uma torta feita em forma, com base de massa folhada, 
uma camada de arroz cozido com baunilha, outra camada de marmelada de 
damasco e vai ao forno. Depois é retirada do forno e coberta com claras batidas 
em castelo com açúcar, polvilha-se com amêndoas laminadas e volta ao forno 
para alourar. Outra receita que é desconhecida na região. Continuamos agora 
com uma receita de Doce do mosteiro, que é feita a partir de um ponto de açúcar 
pérola, junta-se miolo de amêndoa e doce de gila, e depois gemas de ovo. Serve- 
-se como creme em taças individuais. Curiosamente tem os mesmos ingredientes 
do toucinho-do-céu sendo que este termina em forma no forno. Não identifiquei 
a prática desta receita.

A receita de Ovos folhados, que me faz lembrar “encharcadas à alentejana”, 
consiste na cozedura, em ponto de açúcar, de gemas de ovo batidas (18 gemas + 
3 claras) e depois colocadas em travessa e cobertas com o açúcar da cozedura. 
Outra receita também que não se prática na região. Ainda a receita de Pudim da 
padroeira, feito com leite e açúcar com ovos (12 gemas e 8 claras), que encontrei 
semelhante sob as designações de pudim francês e da casa. Curiosamente aparece 
também atribuído a este convento um Sarrabulho doce, do qual há prática de 
confeção em Trás-os-Montes, e incluído no receituário de Maria de Lourdes 
Modesto e também no de Isabel Gomes Mota, sem qualquer referência à sua 
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origem conventual mas sempre associado ao período da matança de porco.
A confeção é semelhante para as receitas publicadas, que é partir de um ponto 
de açúcar ao qual de junta miolo de pão, miolo de amêndoa, uvas passas, sangue 
de porco cozido e esfarelado. Também se podem juntar nozes e é servido em 
travessa. Para terminar ainda os Bolos de nozes de Bragança, que são feitos a 
partir da mistura de clara batidas em castelo com açúcar, depois junta-se miolo 
de nozes e canela, fazem-se bolas e vão cozer em tabuleiro, ao forno. A receita 
resulta numa espécie de “arrepiados” cuja tradição nunca é presente na região. 
Encontrei, no entanto, uma receita semelhante no livro “Sabores Judaicos —
Trás-os-Montes” de Graça Sá-Fernandes e Noami Calvão, sem fazer referência 
à sua origem conventual.

Sobre o Convento de Nossa Senhora dos Anjos, de Chaves, que pertenceu 
à Ordem da Conceição de Maria, designação pela qual também é conhecido, 
nasceu em 1685 inicialmente como recolhimento de Terceiras e que em 1691 
tomaram sua posse, sabe-se muito pouco. Em 1717 o convento tornou-se de freiras 
concepcionistas e sob a obediência do arcebispo de Braga, e encerrado em 1892 
por morte da última freira. Depois de conversar duas vezes com o Dr Manuel 
Pizarro, que estudou este convento, e sobre o qual irá publicar brevemente a sua 
tese, confirmou-me que não encontrou nenhum documento com referência ao 
receituário que circula. Confirmou-me também, enquanto natural de Chaves e aí 
residente, não conhecer nenhum dos doces que lhe citei e que estão publicados 
como sendo daquele convento.

Mas vejamos as receitas. A de Uvas cobertas é um simples e múltiplo 
mergulho de um cacho de uvas em calda de açúcar fervente, uma receita 
semelhante à de frutas cristalizadas. Nunca vi e não se aproxima de tradicional 
receita de Uvada. Quanto às Azeitonas doces, a receita proposta em livro 
não consegui identificá-la noutros manuais e, mais grave, na região parece 
desconhecida. Aparecem, no entanto, algumas receitas de “compota de azeitonas” 
e “pasta de azeitonas açucaradas” e uma prática de confeção especialmente 
na Terra Quente Transmontana. Contam-se várias estórias sobre este doce. 
Que seria de pobres que apanham as azeitonas caídas que depois demolhavam 
antes de fazer o doce. Segundo António Monteiro, sabedor e investigador de 
tradições transmontanas, é “…um registo de doçaria popular.” Segundo ele, 
ouviu falar desta tradição no Convento de Chaves, e que também se faria em 
Bragança e “… ajeitavam-se numa moenda azeitada com mel. Servia, nesta caso, 
para barrar o pão, logo pela manhã”. “Basta passar pelo ralador marmeladeiro 
meio quilo de azeitonas pretas descaroçadas ou de alcaparras (azeitona verde 
escachada), em modo a dar para o grosseiro… levar pouco menos de meio quilo 
de açúcar a ponto de espadana, misturar-lhe a moenda conseguida e mexer bem.
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De seguida, é só adicionar um ovo completo razoavelmente batido, raspa de limão 
e um fio de mel bem amarelado.” Também Graça Sá-Fernandes, investigadora e 
com livros publicados, me confirmou esta pática com a informação de que teria 
sempre ouvido sobre a sua origem no convento. Outra receita deste convento é 
a de Doce de pêssego, que é o que noutros locais encontramos como pessegada. 
Pêssegos cozidos sem caroço e depois misturados numa calda de açúcar em 
ponto de espadana. Não encontrei ninguém na região que identificasse esta 
preparação. Ainda no convento de Chaves, um Doce dos anjos, feito a partir de 
um ponto de açúcar, em pérola, ao qual se juntam gemas de ovo, miolo de pão, 
miolo de amêndoa, casca de laranja e canela. Também não encontrei ninguém 
que na região identificasse este doce. Para terminar com o convento de Chaves, 
surge ainda uma Torta da festa, que se trata de um bolo enrolado. Feita uma 
base de claras em castelo com açúcar e miolo de amêndoa vai cozer ao forno em 
tabuleiro forrado com papel vegetal. Depois de cozer, desenforma-se e barra-se 
com ovos-moles e enrola-se cuidadosamente. Parece que esta receita também 
se poderá fazer cortando a base ao meio e barrando com o ovos-moles e ficará 
um bolo recheado. Já encontrei tortas semelhantes no Alentejo e no Algarve sem 
que lhe atribuam origem conventual.

Vamos agora até ao Mosteiro de São Bento, de Murça. Criado por vontade 
de Simão Guedes, nono Senhor de Murça, na segunda metade do século XVI 
como um “albergue para acolhimento de viandantes peregrinos e para assistência 
de pobres e enfermos.” Mais tarde pediu aquele senhor licença à Santa Sé 
para transformar o albergue em convento e solicitou aos superiores da Ordem 
Beneditina o envio de religiosas para dar início a uma nova comunidade.
O novo convento continuou com a obra assistencial do albergue, designadamente 
tratar dos enfermos e servir refeições aos pobres, e aumentou as suas funções 
acolhendo senhoras e instruir e educar raparigas. Foi com esta nova atividade 
do convento que se terá desenvolvido um apuramento das artes culinárias e 
possivelmente porque os seus instituidores viviam ao lado, mantendo a mesma 
capela comum ao convento e que aos senhores serviria como jazigo da família. 
Ora será desta última fase que se espalhou uma nova forma de receber nas casas 
mais abastadas, sendo fácil na região ainda associarem algumas receitas à sua 
origem conventual. Num texto do Município de Murça pode ler-se: A influência 
do convento de S. Bento marcou profundamente a vila e o concelho de Murça. 
As suas donzelas e senhoras primavam pelas boas maneiras; as rosquinhas, 
os cavacórios, as queijadas e o toucinho-do-céu corriam as bocas da região;
a Vila ganhava fama de bem receber e de bem servir; o povo, enfim, esmerava-
se no respeito e na religião.

Vejamos o receituário publicado: Morcelas. A receita publicada é semelhante 
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a outras morcelas que se confecionam noutras localidades, designadamente em 
Arouca (estas identificadas com o seu mosteiro) e em Portalegre. Os ingredientes 
são o açúcar em ponto de fio, amêndoa ralada, lombo de porco, miolo de pão, 
canela e gemas de ovo. São sugeridas para comer cruas, ou cozidas. Mas estas 
morcelas já estão presentes no caderno de receitas da Infanta Dona Maria, Isabel 
Gomes Mota apresenta quatro receitas para Trás-os-Montes e também Maria de 
Lourdes Modesto as incluiu no receituário transmontano sem qualquer referência 
à origem conventual que parece reservado a Arouca. Maria Odete Cortes Valente 
apresenta em Trás-os-Montes quatro receitas de morcelas em Bragança, Macedo 
de Cavaleiros, Mogadouro e Murça sem qualquer indicação de origem conventual, 
mesmo as de Murça. Outra receita publicada: Madalenas, cuja receita se faz com 
açúcar, manteiga, ovos, miolo de amêndoa e farinha de trigo. A designação de 
Madalenas vem desde finais do século XVIII de França só que as francesas não 
levam amêndoa. No livro das Receitas da casa do mosteiro de Landim, tem 2 
receitas de Madalenas mas também sem amêndoa. Não encontrei em Murça a 
origem conventual desta receita nem a sua prática local. Está também publicada 
uma receita de Broas finas, feitas com farinha de trigo, farinha de milho, mel, 
açúcar, pinhões torrados e uvas passas. Estas broas fazem-se idênticas em várias 
zonas de Portugal. Mais uma receita publicada, a de Sestas, que são uns bolinhos 
de forno feitos com açúcar, miolo de amêndoa, manteiga, farinha de trigo e 
ovos, sem que tenha encontrado alguma ligação ao convento e sem prática na 
localidade. Curiosa é a receita de Rabanadas de vinho branco, que consiste em 
fatias de pão embebidas em vinho branco e depois “fritas” em calda de açúcar 
e polvilhadas com canela, que parece ninguém conhecer em Murça. Ainda uma 
receita curiosa é a de Bom bocado de Murça à Moda de Braga, mas a partir da 
qual não é possível terminar sem que se deduza a fase final da sua confeção. 
Desconhecida no local. Publicada está a famosa receita de Toucinho-do-céu, 
possivelmente o principal trunfo doce de Murça, em vários livros que sempre lhe 
atribuem a origem conventual, como a outros toucinhos-do-céu. A curiosidade 
é que esta receita vai ao forno em forma retangular, e depois é servida cortada 
às fatias. Menos publicado, aparecendo apenas pela mão de Maria de Lourdes 
Modesto, é a receita de Queijadas, com um recheio de amêndoa e doce de chila. 
Estes dois doces, Toucinho-do-céu e Queijadas, surgem com uma fundamentação 
interessante e divulgada pelo município. O …segredo do seu fabrico deve-se à
D. Serafina Alves que serviu no convento das freiras. É uma sua neta, Maria 
José (Zézinha) que hoje mantém a tradição. Não se refere a outros doces!

Viajamos agora até Vila Real ao Convento de Santa Clara, também 
conhecido por Convento de Nossa Senhora do Amparo. Apesar de infelizmente 
demolido em 1926, foi estudado pelo Município e alguns trabalhos editados 
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pelo Grémio Literário Vila-Realense, designadamente o estudo feito por Joana 
Mafalda Pedreiro Madureira e publicado nos seus Cadernos Culturais, IV Série, 
nº 10. Muito embora a autora não refira expressamente os doces deste convento, 
o Grémio Literário, através de Elísio Amaral Neves, no seu livro “Vila Real – 
História ao Café”, desenvolveu recolhas de receituário que estavam ligadas ao 
convento. Há cerca de 70/80 ainda se venderiam pastéis na rua e haveria seis locais 
onde se poderiam adquirir os famosos Pasteis de toucinho, também conhecidos 
por Pastéis de Vila Real ou Cristas ou Cristas de Galo. Erradamente há alguns que 
ainda lhes chamam Pastéis de toucinho-do-céu. Estes doces Pastéis de toucinho, 
teriam começado a ser confecionados no exterior do convento após 1855 quando 
o convento passou a dedicar-se a obras assistenciais. Algumas pessoas que lá 
trabalhavam, como costureiras ou de outros serviços domésticos, teriam trazido 
as receitas (melhor, teriam aprendido a confeção) que terão oferecido aos seus 
familiares como aconteceu na antiga Padaria Vila-realense e atualmente Casa 
Lapão, na rua da Misericórdia, onde se encontram, ainda, os melhores doces. 
Para a massa dos pastéis é necessário farinha, ovos, e manteiga que depois de 
tudo bem misturado fica em repouso pelo menos 1 hora. O recheio leva açúcar 
em ponto de pérola com toucinho, amêndoa moída e gemas de ovo. Ainda um 
doce confirmado pelas mesmas fontes são os Pasteis de Santa Clara. Não são 
idênticos aos vários Pasteis de Santa Clara que se fazem com origem em vários 
conventos de Clarissas, mas são semelhantes, na forma externa, aos de Tentúgal 
ou de Vouzela, mas com recheio ligeiramente diferente pois aqui acrescentam 
miolo de amêndoa. Com origem confirmada temos também as Laranjadas de Vila 
Real, que hoje adquiriram a designação de Tigelinhas de laranja, que consiste 
numa caixinha redonda de massa (sobra da massa de confecionar os Pasteis de 
toucinho, e à qual se adiciona um pouco de banha) e recheio de um creme doce 
de laranja.

Estes 3 doces estão confirmados por uma descendente de uma servidora 
do convento e pela investigação de Elísio Amaral Neves e escreveu que, além 
destes doces, também se fazia …; arroz doce que também levava amêndoa; fruta 
coberta oferecida em caixas ornamentadas com papel recortado, que já no século 
XVII há registos de serem comprados ao «caixeiro» e que serviam também para 
os pastéis; fruta de conserva e marmelada que se oferecia juntamente com as 
malgas, que as religiosas também compravam para o efeito.

Outros doces estão associados a este convento como os Pitos de Santa Luzia 
mas que investigações mais recentes os confirmam como uma tradição popular, 
e não conventual. Uma fantasia que poderemos considerar uma lenda instalada. 
Trata-se de tender uma massa de farinha, água e manteiga, em quadrado, coloca- 
-se doce de abóbora e depois fecha-se puxando as 4 pontas e fica um quadrado 
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mais pequeno. Estão ligados a tradições populares e, em dia de Santa Luzia a 
13 de dezembro, que raparigas solteiras oferecem a rapazes, também solteiros, 
e eles devolvem a prenda que é a Gancha de S. Brás, no seu dia 17 de janeiro.

Ainda publicada a receita de Jerimús, que é um creme de abóbora cozida, 
gemas, farinha e açúcar. Vão depois a fritar e polvilham-se com açúcar e canela. 
Há muitas localidades que confecionam um doce idêntico especialmente em 
período natalício, e devido ao pouco açúcar não me parece de origem conventual. 
Também com abóbora uma receita de Velharocos. Depois de cozer abóbora, 
amassa-se com açúcar, ovos casca de laranja e de limão, mais gemas e farinha. 
Depois de tudo amassado fica em repouso e fritam-se os pedacinhos e polvilham- 
-se com açúcar e canela. Surpreendente é a proporção da farinha para o açúcar 
(500/150) o que revela ser uma receita pobre. Publicado está ainda um Creme 
da Madre Joaquina, que parece ninguém conhecer em Vila Real. A partir de um 
leite caramelizado, ao qual se juntam gemas de ovo, e depois manteiga. Depois 
de arrefecer juntam-se claras em castelo…!

Viajemos agora até ao Convento de Santa Clara, de Vinhais. Este convento 
era feminino e pertenceu à Ordem dos Frades Menores. A sua fundação, anterior 
a 1582, foi por vontade de Dr António Álvares Ferreira, juiz de fora da Guarda, 
e casado com Dona Helena da Nóvoa, que era natural de Vinhais, e o convento 
esteve sempre sob jurisdição do Bispo de Miranda. Em 1648 estava em ruínas 
e apenas com 2 freiras, foi restaurado e ampliado, graças à generosidade de 3 
vinhaenses, recebendo mais 3 religiosas do Convento de Santa Clara de Bragança. 
Parece que o auge deste convento terá sido entre 1664 e 1667, chegando a ter 
112 freiras, e com uma abadessa que veio do Convento de Amarante. Consta 
que tiveram um papel importante na defesa da região em mais uma tentativa 
de avanço espanhol nas guerras da Restauração. O convento encerrou em 1879 
apenas com 1 freira e que foi expulsa pelo bispo especialmente por vender o 
espólio para garantir a sua sobrevivência. Há estórias ou lendas que se contam 
a propósito de uma freira que geria muito bem todos os alimentos e que criou 
um dito popular à sua volta com uma expressão que ainda hoje se diz: “… rende 
como o feijão da Madre Garcia”, conforme publicou o Padre Firmino A. Martins 
no livro Floklore do Concelho de Vinhais, já em 1927.

Apesar de estarem publicadas as receitas de Barriguinha de Freira, 
Namorados, e Doce de Laranja, parece que em Vinhais ninguém os conhece.
Há no entanto doces identificados com origem naquele convento e várias famílias 
referem antepassadas que dele saíram e lhes deram as receitas. Tive informações 
privilegiadas com Paula Barriga e Odete Barreiro que ambas continuam a 
confecionar, e dispõem de uma caderno manuscrito que foi pertença das suas 
bisavó e avó respetivamente. Também confirmada a existência de doces daquele 
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convento através de texto de Roberto Afonso que estudou o convento, a pedido do 
município. A receita mais identificada é a Delícias do Convento de Santa Clara, 
também conhecida por Bolinhos de Amor, confecionada com ovos, amêndoa, 
açúcar, castanhas e doce de gila. Seguramente parece ser a única receita que teve 
origem no convento, de acordo com o caderno de receitas da sua antepassada 
atrás referida. Tive a sorte de Paula Barreiras ter confecionado estes doces que 
me ofereceu. Também têm fama local de proveniência do convento as receitas 
de Canelões, que está publicada por Maria de Lourdes Modesto e Isabel Gomes 
Mota sem referência conventual. Encontrei vários locais em Portugal onde se 
encontram os mesmos canelões afirmando sempre, os seus confecionadores, 
que têm origem conventual. Ainda as Patuleias que … eram uns biscoitos tipo 
rosquilhas á base de azeite, farinha, açúcar e ovos. Em todas a região se fazem 
umas rosquilhas sendo que algumas seriam para fritar e outras para cozer no 
forno. E ainda os Camafeus, que caíram em desuso.

Referi no início o Recolhimento da Oblatas do Menino Jesus, de Mofreita. 
Estas informações foram obtidas através do já referido Roberto Afonso. Fundado 
em novembro de 1793 tendo como a “principal missão o abrigo a meninas da 
classe popular, pobres ou desamparadas”, não impediu que rapidamente tivesse 
70 donzelas. “A rotina das freiras passava pela instrução religiosa, trabalhos 
domésticos, trabalhos artesanais e exercícios de piedade.” É fácil de imaginar 
que aprenderiam também algumas artes culinárias que ajudaram a desenvolver 
na região. Curiosamente este Recolhimento só foi extinto com a República. 
Ainda se contam algumas estórias sobre o bispo da diocese e relacionado com 
duas madres, cujo processo chegou ao Santo Ofício…
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Falo-vos da montanha 
por António Cabral 
Vila Real – 1958

Poeta jovem, António Cabral acredita. No mundo, na virgindade do 
caminho, na sua quentura de vinho. E quando a sua poesia escorre como o vinho, 
quentemente é um halo de virgindade que nos transmite – o que nem sempre 
acontece quando o poeta aprisiona em vasos herméticos, lineares, a sua lírica.

Poeta da paisagem, a que se liga pelos laços da sua paisagem interior, 
religiosamente calmo perante os sucessivos partos da natureza (as espáduas da 
montanha por onde correm tranças de lua; o bailar das sombras na festa do 
pôr do sol...), António Cabral é, no entanto, um poeta do homem, dessa gente 
humilde com palavras torcidas em humaníssimas raivas nos lábios terrosos, do 
homem que deve conhecer bem porque sendo poeta, é padre também.

“Janela Verde”, a primeira parte do livro é um hino à vida. “Falo-vos da 
montanha”, a segunda, é a elevação de um canto confiado:

 
Falo-vos da montanha 
Onde estamos e somos. Não 
De pedra, e tão de pedra. Falo 
Com a alma na mão. 

A crença nas palavras, como quando as canta se prova, grava no poema uma 
claridade fina, às vezes quente, outras suavemente frágil: Palavras que sejam / 
o ritmo do sangue / E tenham a altura / Toda duma alma…

Quando voltado para Deus a sua serenidade é uma infinita redescoberta 
aliada a um medo de pensar, a um desejo ardente de acreditar. 

Uma ou outra influência não furtam a autenticidade de António Cabral 

Registo
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que, no poema “Bernard”, último do livro, atinge uma expressão puríssima, 
transparente.

Casimiro de Brito

Cadernos do Meio-Dia, n.º 4, Fevereiro de 1959
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FALECEU NUNO NOZELOS 

Faleceu em 18 de Julho de 2017, em Torre de Dona 
Chama, após doença prolongada, o escritor Nuno 
Nozelos. 
Nascido em 1931, em Fradizela, concelho de 
Mirandela, Nuno Nozelos é um dos mais notáveis 
escritores trasmontanos, com uma obra vasta que se 
reparte pela poesia (Iniciação, de 1963, Canto aberto, 
de 1973, A cidade e eu, poeta, de 1978, Vozes distantes, 
de 1987, Delações poéticas, de 1996, e Musa preterida, 
de 2001), pelo conto (Gente da minha terra, 1.ª ed. 
em 1967, Ecos do Nordeste, de 2000, Ambos, afinal, 
de 1973, Histórias ou algo mais, de 1985, Relatos 
nebulosos, de 2003, e Contos nordestinos do Natal, 
de 2008) e pelo romance (Soçobrado, de 1992), sem 
esquecer colaboração jornalística em inúmeros órgãos 
de comunicação social.
Com o seu falecimento, fica mais pobre a Literatura 
Trasmontana.
O Grémio Literário Vila-Realense dedicou-lhe em
9 de Outubro de 2007 um serão do Ciclo ‘Os Contistas 
da Ruralidade Trasmontana e Alto-Duriense’ e 
publicou um excerto do conto “Numa noite de 
Janeiro”, no Natal de 2009. Homenageou o escritor 
na passagem dos seus 52 anos de vida literária, em 25 
de Abril de 2015, e incluiu textos seus nas antologias
In Memoriam de Miguel Torga, In Memoriam de João 
de Araújo Correia e Páginas de Natal na Literatura 
Trasmontana.

Notícias das Letras
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PRÉMIO LITERÁRIO
‘ANTÓNIO CABRAL’ 2017

O júri do Prémio Literário ‘António Cabral’ 2017, 
constituído por Maria Hercília Agarez Campos 
Marques, Maria da Assunção Morais Monteiro e Isabel 
Maria Fernandes Alves, reunido no dia 28 de Setembro 
de 2017, deliberou por maioria declarar vencedor o 
original Sublimação da Matéria, da autoria de Nuno 
de Figueiredo, que concorreu sob o pseudónimo de 
A. C. D’Ouro.
De notar que concorreram ao Prémio Literário ‘António 
Cabral’ 2017 quase duas centenas de originais, muitos 
dos quais provenientes do Brasil. Houve também 
originais recebidos de Espanha, França e Holanda.
Segundo este, «o livro seleccionado é um espaço de 
intimidade que escolhe dar conta da precariedade da 
vida, do fluir das estações, da presença da morte, da 
busca da palavra poética» e «a simplicidade do estilo 
encontra-se aqui ao serviço do fulgor imagético que 
define cada um dos poemas».
A sessão de entrega do prémio (cuja dotação é, recorde-
-se, 5.000 euros) teve lugar durante a sessão dedicada 
a António Cabral, organizada pelo Grémio Literário 
Vila-Realense no dia 23 de Outubro, ocasião em 
que foi igualmente apresentado um In memoriam de 
António Cabral, que reúne cerca de três dezenas de 
testemunhos de pessoas que conviveram de perto com 
o escritor. A este In Memoriam nos referiremos com 
mais detalhe no próximo número da Revista Tellus.

REVISTA GEIA

A Tertúlia de João de Araújo Correia prossegue o seu 
excelente trabalho de divulgação e estudo da obra do 
grande escritor duriense.
Recentemente publicou mais um número da Revista 
Geia, em que se podem ler trabalhos de Miguel 
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ENCONTRO ‘SABER TRÁS-OS-MONTES’

Realizou-se no passado dia 7 de Outubro de 2017 
mais uma edição do Encontro ‘Saber Trás-os-Montes’, 
organizada pelo Grémio Literário Vila-Realense.
O tema deste ano foi ‘O Cancioneiro Popular 
Trasmontano e Alto-Duriense’.
Neste encontro foram homenageadas algumas pessoas 
que se vêm dedicando à recolha do nosso cancioneiro, 
às quais foi entregue um diploma em que se lêem 
palavras de reconhecimento e estímulo.
Foi igualmente prestada homenagem a Monsenhor 
Ângelo Minhava, desaparecido em 2 de Dezembro 
de 2016, evocado em palavras de Mons. Salvador 
Parente. No final da evocação, o Grupo de Cantares 
Aléu interpretou a “Marcha de Vila Real”.
Em seguida, A. M. Pires Cabral proferiu a palestra 
‘As quadras da minha vida’, em que leu e comentou 
algumas dezenas de quadras populares. De entre estas, 
e num inquérito realizado ad hoc, os participantes no 
encontro elegeram como a mais bonita quadra popular 
a seguinte: “Eu fui o que disse ao Sol/ Que não tornasse 
a nascer./ Se tenho a luz dos teus olhos,/ Que vem o 
Sol cá fazer?”
O encontro foi complementado com a visita a duas 

Miranda, João de Melo Araújo Correia, Rosário Girão, 
Ana Ribeiro, Maria Hercília Agarez, Carlos Carranca, 
Isabel Alves, Manuel Martins de Freitas e Gaspar 
Martins Pereira.
Publica ainda três cartas de João de Araújo Correia 
sobre as Caldas do Moledo, lugar muito da sua 
predilecção.
Este n.º 5 da Geia foi apresentado no dia 20 de 
Setembro de 2017, juntamente com O meu Moledo, 
uma compilação de 43 crónicas de João de Araújo 
Correia sobre as referidas caldas.
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exposições: ‘Recolhas do cancioneiro popular 
trasmontano e alto-duriense’ e ‘Mário de Oliveira, um 
amigo de Torga’.
A parte de tarde foi preenchida com uma visita ao 
Centro Cultural ‘Mãos-à-Obra’, do Couto (Adoufe), 
que brindou os participantes com velhas canções locais 
e um simpático copo-de-água.
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Tellus – Revista de Cultura Trasmontana e Duriense, 
N.º 66. 
Colaboração de António Adérito Alves Conde, 
Armando Palavras, Elísio Amaral Neves, Frederico 
Amaral Neves, Manuel Cardoso e Maria Hercília 
Agarez.

Publicações do Grémio Literário Vila-Realense

No ano de 2017 o Grémio Literário Vila-Realense publicou os seguintes títulos:

Província, de Luísa Dacosta.
Edição fac-similada
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Antologia da Poesia Contemporânea
de Trás-os-Montes e Alto Douro.
Org. Carlos Loures
Edição fac-similada.

Movimento Setentrião,
por Elísio Amaral Neves.

Crónicas de Manuel Cardona.
Selecção de textos e introdução de Elísio Amaral 
Neves.
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In Memoriam de António Cabral.
Org. A. M. Pires Cabral.

Tellus — Revista de Cultura Trasmontana e Duriense, 
N.º 67.
Colaboração de Altino Moreira Cardoso, António 
Adérito Alves Conde, Armando Palavras, M. Hercília 
Agarez, Sebastião Bravo, Virgílio Nogueiro Gomes.
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