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EDITORIAL

Nos duzentos anos da Revolução de 1820
No presente ano comemoram-se os 200 anos da Revolução de 24 de Agosto, ou Constitucional, ou Vintista. Após a Revolução Americana de 1776, da Revolução Francesa de 1789, da
Constituição de Cádis de 1812 e da Revolta Republicana de Pernambuco de 1817, um grupo
de personalidades portuguesas e portuenses, conscientes da necessidade de colocar Portugal
na linha da frente das preocupações civilizacionais, criou no Porto o Sinédrio como clube de
reflexão e ação, tendo também aliciado alguns militares descontentes com a sua situação profissional para aderirem ao movimento, tomando depois o poder na cidade e no país. É certo
que em nome do rei ausente no Brasil, mas sobretudo contra a Inglaterra, a potência ocupante
e dominante em ambos os lados do Atlântico desde as Invasões Francesas. Esta Revolução, feita
pelos armadores-negociantes da praça do Porto, ou pelos seus filhos já bacharéis em Direito por
Coimbra, com um ou outro membro da sociedade mais viajado e letrado, conhecedor das mudanças de um mundo em transformação, além dos referidos militares, cuja maioria rapidamente
vai mudar de campo, teve de concretizar-se em circunstâncias habilmente consensuais no que,
naqueles dias, era prioritário: trazer o rei do Brasil, libertar o país da opressiva subordinação
estrangeira, marcar eleições para os cidadãos se expressarem através dos seus representantes
e elaborar e aprovar uma constituição que acabasse com o poder absoluto e regulasse a vida
da sociedade portuguesa no respeito pela liberdade, pela segurança, pela propriedade e pela
igualdade. Não era pouco o que de si exigiam os revolucionários vintistas. Como é sabido, depois da revolução ter triunfado também em Lisboa, logo em dezembro realizaram-se as primeiras eleições em Portugal, a primeira vez que os cidadãos «foram às urnas».
Para além dos princípios gerais atrás enunciados a consignar na constituição (liberdade, segurança, respeito pela propriedade, igualdade de oportunidades para todos os cidadãos), que
mais queriam estes homens e mulheres (nessa época havia na região várias viúvas à frente de
empresas de comércio marítimo e das primeiras indústrias)? Então, tal como hoje, a vida fluía
todos os dias e a maior parte destes revolucionários eram homens práticos, entendidos em comércios, navegações e criação de riqueza pelo trabalho, queriam coisas bem concretas e práticas, que obviamente aproveitavam o momento em que novas ideias filosóficas e políticas se implantavam na sociedade portuguesa. A 23 de setembro de 1822 foi aprovada a 1.ª Constituição
Portuguesa que, entre muitos outros artigos, consignava no seu artigo 9.º que «a lei é igual para
todos». Sabemos também o que, entretanto, veio a seguir com a contra-revolução miguelista: a
constituição foi banida, o poder absoluto de novo, temporariamente instituído, e os adeptos do
constitucionalismo perseguidos e alguns deles barbaramente sacrificados, como foi o caso dos
«mártires da Liberdade», levando o país para uma guerra civil entre 1832-1834, e as que se lhe
seguiram, durante as quais os liberais sacrificaram vidas e bens para que o país se acertasse com
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o concerto das nações «...em plena marcha pela estrada da glória, arvorando o Estandarte da
Liberdade e derrubando as góticas edificações do Despotismo», como se escreveu no Português
Constitucional de 22 de setembro de 1820.
No vastíssimo Património Mundial que é o Porto, nem todo ele é arqueológico, artístico, edificado ou institucional. Existe também na cidade, ou na ideia que dela temos, o Património Humano e o Imaterial, como é o caso deste outro que tem a ver com a liberdade organizada dos seus
cidadãos. Se bem que esteja já materializado em pequenos ou grandes monumentos espalhados
pela cidade e pelo país e também nesse filho maior da revolução vintista portuense que é o Brasil independente, não podemos ignorar este património filosófico e político, que é o do apego
às instituições democráticas geridas pelo voto popular. Depois do Património Humano é o mais
importante de todos os patrimónios, pois não só ele respeita as pessoas, os acontecimentos e os
monumentos do passado como transforma os seus bens com memória e qualidade em mais-valia
do presente e certezas de futuro, muito para além dos modismos épocais.
Como escreveria mais tarde Eça de Queirós, em 1867, no Districto de Évora «as revoluções
não são factos que se aplaudam ou que se condenem... De cada vez que vêm é sinal de que o
homem vai alcançar mais uma liberdade, mais um direito, mais uma felicidade». Os historiadores não vão ao passado buscar pretextos mais ou menos bizarros para propor aos seus leitores
ou ouvintes ócios eruditos. O seu trabalho é ir aos acontecimentos verdadeiros da História retomar os fios da vida, mesmo aqueles que o tempo esfiapou ou que outros acontecimentos mais
recentes enovelaram, ou mesmo quebraram ou esqueceram. Para que o património, material
ou imaterial que as gerações passadas nos legaram, possa ainda hoje frutificar como exemplo
e proveito para as gerações vindouras. Deverá ser essa a leitura proveitosa dos fastos da Revolução de 1820, quando em Portugal pela primeira vez se acendeu a chama eterna da liberdade,
igualdade e fraternidade como inevitabilidades culturais e sociais. Passados que são 200 anos
não deixemos cair por terra a sua bandeira.

J. A. Gonçalves Guimarães
Mesário-mor da Confraria Queirosiana
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IN MEMORIAM
Arquiteto Norberto Barroca (1937-2020)
Norberto José Guerra Barroca nasceu na Marinha Grande,
tendo-se licenciado em Arquitetura e História e feito o mestrado
em História Contemporânea. Começou a sua carreira teatral no
Teatro Universitário de Lisboa e no Centro Nacional de Cultura
dirigido por Fernando Amado. Profissionalmente, estreou-se
no Grupo Fernando Pessoa (1960) tendo atuado em Portugal,
Angola, Moçambique e Brasil. A partir de 1960 começou a
participar na televisão e na rádio, onde dirigiu a adaptação
dos contos O Suave Milagre e A Aia de Eça de Queirós. Na Casa
da Comédia interpretou, entre outras peças, Deseja-se Mulher, de Almada Negreiros, e estreouse como encenador com As Noites Brancas de Dostoievski, (1967); pela encenação de Fando e
Lis, de Arrabal, foi-lhe atribuído o Prémio de Encenação da Casa da Imprensa, em 1969, ano em
que participou num curso de teatro dirigido por Henriette Morineau no Conservatório Nacional e
frequentou, em Londres, a «East 15th Acting School».
Tendo estado em Moçambique como arquiteto, aí encenou, entre outros, o primeiro espetáculo
de temática africana, Os Noivos – ou Conferência Dramática sobre o Lobolo, de Lindo Hlongo, com
atores africanos, entre os quais o pintor Malangatana Valente.
De regresso a Portugal, desenvolveu a atividade teatral como ator, autor, encenador, cenógrafo
e figurinista, em importantes companhias de Lisboa, como o Teatro Laura Alves (Empresa Vasco
Morgado), Teatro Estúdio de Lisboa, Companhia Nacional de Teatro (Teatro Municipal de S. Luís),
onde foi diretor da companhia, Teatro 1.º Acto (Algés), Teatro Nacional D. Maria II, Teatro Municipal
Maria Matos e Casino do Estoril. Em 1974, na Casa da Comédia, encenou e interpretou Um Barco
para Ítaca, de Manuel Alegre, apresentado depois em vários teatros do país e em Inglaterra, Suíça e
Alemanha através das Campanhas de Dinamização Cultural. No Parque Mayer trabalhou nos Teatros
ABC e Maria Vitória. Na Barraca fez várias cenografias e figurinos, destacando a adaptação de António
Vitorino de Almeida de A Relíquia de Eça de Queirós.
Fez recitais de poesia no país e em Cabo Verde e tem vários discos gravados. Trabalhou com o
grupo A Centelha (Viseu) e dirigiu espectáculos nos casinos de Espinho e da Póvoa de Varzim no
75.º aniversário do Turismo em Portugal. Fez espectáculos de luz e som para a Junta de Turismo
de Leiria e na Figueira da Foz; no Castelo de Ourém, fez uma reconstituição da Via Sacra ao vivo
que se repete todos os anos.
Para a Comissão dos Descobrimentos Portugueses escreveu e dirigiu teatro para a infância e,
para a empresa Há Cultura, adaptou Os Maias de Eça de Queirós, com o título Cenas da Vida Romântica, apresentado em escolas. Na Marinha Grande dinamizou o grupo de Teatro do Sport Operário
Marinhense, onde dirigiu vários espectáculos. Foi assessor do presidente da Câmara local, desenvolvendo actividades no âmbito cultural. Fez uma reconstituição da revolta de 18 de Janeiro de 1934 e
duma Obragem do séc. XVIII, tendo recebido votos de louvor da Câmara e da Assembleia Municipal.
A sua ligação ao Norte vem desde 1977 quando, na Seiva Trupe, no Porto, dirigiu Contos Cruéis
de Jorge de Sena. Escreveu e encenou, entre outros espectáculos, Um Cálice de Porto (Prémios de
Melhor Espectáculo Musicado da Associação de Críticos e da Revista Nova Gente) e Uma Família
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do Porto (Prémio de Melhor Espectáculo Musicado da Revista Nova Gente). Ainda nesse ano,
escreveu e encenou Um Barco na Cidade no Teatro Constantino Néry (Matosinhos).
Desde 1997, e até 2009, foi director artístico do Teatro Experimental do Porto, então sediado
em Vila Nova de Gaia, tendo encenado e feito a cenografia da maior parte dos espectáculos apresentados e interpretado algumas peças. Entre as suas adaptações teatrais, destaca-se Os Maias de
Eça de Queirós, com o título – Os Maias – Crónica Social Romântica, representada durante 5 anos
sucessivos, com grande adesão do público. No Solar Condes de Resende fez uma leitura encenada
com excertos de O Crime do Padre Amaro, A Relíquia e A Cidade e as Serras, com o título À Mesa com
Eça de Queirós no primeiro capítulo da Confraria Queirosiana em 2004:
No cinema foi co-autor do argumento de Passagem por Lisboa, de Eduardo Geada, e foi
intérprete de outros filmes, entre os quais Singularidades de uma Rapariga Loira, de Manoel de
Oliveira, também baseado no conto homónimo de Eça de Queirós.
Dirigiu cursos de teatro no Centro Cultural de Benfica e no TEP (Oficinas de Teatro – Acções de
Formação); foi professor de Teatro na Escola Superior Artística do Porto e na Academia Sénior de Gaia.
Tem publicadas comunicações nos congressos Romantismo (C. M. de Sintra) e A Festa (Instituto de
Estudos do Séc. XVIII – Lisboa). Em 2006 foi eleito Profissional do Ano pelo Clube Rotário da Marinha
Grande e recebeu a Medalha de Ouro de Mérito Cultural e Científico da Câmara Municipal de Vila
Nova de Gaia. Em 2009 recebeu o Prémio Carreira da Associação Popular de Futsal de V. N. de Gaia e
foi homenageado pelo Teatro Arade.
No Solar Condes de Resende, em 25 de janeiro de 2009, fez uma conferência subordinada ao
título Eça e Os Maias, no Teatro integrada no curso livre «Eça de Queirós, sua vida, sua obra, sua
época», depois publicada na Revista de Portugal n.º 6. Foi feito confrade de honra, grau louvado,
pela Confraria Queirosiana no seu capítulo de 21 de novembro de 2009. Faleceu em Lisboa a 2 de
janeiro de 2020, tendo sido sepultado na sua terra natal.

D. Nondina de Castro (1919-2020)
No passado dia 5 de abril faleceu, com 100 anos, D. Nondina
de Castro, da família dos antigos Condes de Resende. Enquanto a
saúde lhe permitiu era visita assídua do Solar Condes de Resende,
sócia da ASCR-Confraria Queirosiana e presença regular nos seus
capítulos, tendo sido insigniada como confrade em 2004.

Juiz desembargador Dr. António Alberto
do Amaral Coutinho Calheiros Lobo (1930-2020)
Não terminaria minha quinta-feira, 27 de agosto deste Ano
da Graça de 2020, sem a notícia da viagem sem volta do querido amigo português que esta memória nomeia e pranteia, ao
chamar-me à página branca que o papel me reservara para este
registro de saudade.
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Talvez, até, já tenha relatado nosso conhecimento pessoal, quando noite perdida no esquecimento de outras noites, um telefonema de casal da ‘santa terrinha’, que lera no quase bicentenário
Diario de Pernambuco, jornal em que colaborei (página de Opinião), por quase vinte anos – na praia,
de onde regressava, após temporada de verão, notícia de lançamento de livro meu, sobre Eça de
Queiroz – ; apresentou-se ele, eciano ou, lá queirosiano, querendo saber como adquirir o livro. Foi a
‘senha’ para que eu e Cristina o fôssemos levar, autografado, ao hotel recifense de Boa Viagem em
que se hospedaram os futuros bons amigos. Depois, encontramo-nos em casa deles, em Espinho.
Outra vez voltaram ao Recife, quando almoçaram em nossa casa. Pelo menos em outras duas ocasiões, reencontramo-nos na Confraria Queirosiana de Vila Nova de Gaia, da qual somos sócios. Ele,
de Número, como dizem lá; eu, Grão Louvado, por bondade deles – todos – à frente, nosso erudito e
dinâmico mesário-mor J. A. Gonçalves Guimarães; que corresponde ao ‘Honorário’ de cá. O desembargador António Alberto, padrinho da indicação,
Quantas vezes nos encontramos no velho e belo solar dos Condes de Resende, em Canelas, Vila
Nova de Gaia (do conhecimento primeiro e definitivo dos jovens EQ e Emília de Castro), que abriga
a referida Confraria. Em uma delas, pelo menos, o próprio António Alberto na condução do automóvel. Como se completavam – ele e Carolina – na vida familiar e social. Mas, espaço, também, por
excelência, de tão agradável companhia, foi o de seu apartamento em Espinho. Espaço de convivência familiar, casa-biblioteca, casa-museu; sobretudo, de belas peças de porcelana e, talvez, uma
centena de ricos e raros conjuntos de xadrez. Estudioso do Direito que bem exerceu – como juiz e
desembargador – destacou-se, ainda, como genealogista.
Outra lembrança que vamos guardar – para sempre – do bom amigo e de sua Carolina é a
de memorável passeio de conhecimento (para o autor, Cristina e minha irmã Fátima); após régio
almoço em sua casa, assinado pela competente Dona Alda; ao Castelo de Santa Maria da Feira. A
fortaleza arquitetônica. O retábulo e as imagens da capela medieval e, do alto, a deslumbrante
visão do mar e da rica história portuguesa que, a partir dali, gloriosamente, se escreveu!
27 de agosto de 2020
Dagoberto Carvalho Jr.
da Confraria Queirosiana de Vila Nova de Gaia,
Portugal, e da Academia Piauiense de Letra (Brasil).

Acácio Edgar Alves Luís (1938-2020)
Acácio Edgar Alves Luís nasceu no Porto a 14 de abril de 1938.
Antigo chefe de secção da Bayer, foi dirigente do Futebol Club do
Porto nos anos sessenta, da Cooperativa do Povo Portuense, da Coperativa Afons’eiro (Vila Nova de Gaia) e sócio de várias outras coletividades, entre elas o Clube Fenianos Portuenses e o Clube Nacional
de Montanhismo (Árvore, Vila do Conde). Foi sócio e confrade de
honra da associção Amigos do Solar Condes de Resende-Confraria
Queirosiana, a quem ofereceu a biblioteca de seu pai, o positivista
Manuel Inácio Luiz, bem assim como algumas peças, hoje históricas,
que pertenceram ao centenário Mercado do Bolhão no Porto, tendo
sido ingniado a 25 de novembro de 2017. Faleceu a 30 de setembro
de 2020, tendo ido a sepultar em jazigo de família no cemitério do
Prado de Repouso, no Porto.
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A legislação sanitária, de Pombal ao Regime Liberal
J. A. Gonçalves Guimarães

Gabinete de História Arqueologia e Património (ASCR-CQ);
ggui@portugalmail.pt

«Toda a Ciência é inconstituível e inerigível sem o alicerce histórico.
É a História... quem nos diz donde vimos e nos guia para onde vamos»
JORGE, Ricardo (1923) – Homenagem da Faculdade de Medicina do Porto
ao Prof. Maximiano Lemos. Porto.

1. Introdução
Neste ano de 2020 em que se comemoram
os duzentos anos da revolução constitucional
portuguesa pela qual começou entre nós a
Época Contemporânea, mas também quando
a sociedade mundial está a braços com uma
pandemia, fui recuperar este velho texto publicado em 1985 e, atualizando-o, voltar a refletir
sobre o que eram então os serviços de saúde
e como as ciências médicas e farmacêuticas
evoluíram – ou nem por isso – entre os tempos
do Marquês de Pombal e os do liberalismo. É
que algumas questões da época, para além do
desgaste do tempo, continuam a pôr-se nos
dias de hoje, como por exemplo, a resposta à
seguinte pergunta: a próxima derrota do coronavirus será mais fruto da melhor ou pior organização sanitária dos países e dos seus sistemas
de saúde, ou do desenvolvimento das ciências
bioquímicas e farmacêuticas? Ou de ambas?
Vejamos pois como estava a sociedade portuguesa apetrechada para responder a desafios
semelhantes noutros tempos1.
A vitória liberal em 1834 introduziu em Portugal uma profunda modificação legislativa
que, no entanto, não teve grandes repercussões
na saúde. O primeiro grande obreiro desta reforma, Mouzinho da Silveira2, não obstante ser
filho de médico, não elaborou qualquer diploma de fundo para a reorganização dos serviços
de combate à doença, ou porque não teve tempo – foi demitido em 1832 – ou porque entendia que não era um campo de urgente revisão
face a problemas mais prementes. Assim, só em
1837 será publicada pelo ministério do Reino a

lei orgânica de Saúde Pública, cuja grande linha de força e justificação era a necessidade de
atualizar a legislação face ao novo regime e não
face a qualquer reformulação teórica do exercício da arte de curar e da preservação da saúde.
Esta lei, promulgada por Passos Manuel3, resume nesta matéria a filosofia constitucional que
remete a medicina para uma função fiscalizadora das pessoas e das actividades que desenvolviam, que aliás, em muitos aspetos, se prolongou até aos nossos dias, em detrimento das
medicinas natural, preventiva e do trabalho. O
único decreto verdadeiramente revolucionário
deste período foi o de 21 de setembro de 1835,
que proibiu o enterramento dos cadáveres nas
igrejas e manda criar os cemitérios municipais.
Elaborado por Rodrigo da Fonseca Magalhães4,
bem sabemos que não foi pacificamente acatado, tendo até servido de bandeira a interesses
político-partidários da reação miguelista de tal
modo que logo depois houve quem, de armas
na mão, reivindicasse que os corpos continuassem a ser enterrados dentro dos templos5.
Mas esta falha de novidade legislativa pode
também ser justificada pelo facto de que, desde
as reformas pombalinas, algo já tinha realmente mudado na prática da medicina e na conceção dos serviços de saúde em Portugal, pelo
menos do ponto de vista técnico, junto da elite
dominante e de uma burguesia abastada, naturalmente a única clientela então possível dos
físicos, cirurgiões e boticários. O povo, esse continuava a recorrer à medicina «tradicional», aos
curiosos, quando muito aos sangradores, quando tinha umas moedas para gastar com quem
lhe fizesse espichar o sangue «gordo» dos ata9

ques fulminantes ou o sangue anémico da histeria juvenil desentendida com as primaveras6.
Entendendo a doença como castigo divino,
o povo bem pouco cria em boticários e médicos, que aliás pouco mais do que umas frases
em latim, purgantes e paliativos lhe podiam
dar. Muito do recurso curativo continuava a estar na penitência e nas peregrinações a capelas
afamadas pelos seus milagres, a fontes pelas
virtudes das suas águas, a uma ou outra mulher
de virtude, que já não temia uma Inquisição
decapitada pelo Marquês do Pombal e extinta
pelas Cortes de 1821. Digamos pois que, com
o decreto de 1837, a reforma dos serviços de
saúde vai teoricamente abranger todos os cidadãos, disposição essa que «era de há muito
reclamada pelas necessidades do País, e pelos
corações mais filantrópicos»7. É pois ainda um
conceito iluminista (o da filantropia) que preside à promulgação das leis neste setor.

2. Antecedentes da legislação
constitucional
País com uma larga costa marítima e portos
onde chegavam navios de todos os quadrantes
e climas, não admira que epidemias e doenças
exóticas tenham aportado a Portugal ao longo
dos séculos8. Se a tal juntarmos o facto de haver
um deficit permanente de alimentos, especialmente cereais, o que conduz a uma situação de
fome endémica em algumas regiões do País, sobretudo em maus anos agrícolas, então o quadro completa-se no que diz respeito às causas
da debilidade física da generalidade da popula
ção portuguesa de oitocentos. Aqueles fatores
poderão também justificar a enorme mortalidade, sobretudo infantil, ao longo de todas as
épocas históricas com especial incidência nos
séculos XIV, XVI, XVII e XIX. E também o facto da
saúde e da assistência em Portugal terem sido
colocadas desde sempre e sobretudo desde o
século XVI sob a alçada da Igreja Católica através das misericórdias e não da universidade,
que não estava à altura de corresponder às solicitações concretas do País. Sobre este aspeto
será sintomático que muitos dos grandes médicos portugueses, pelo menos até ao século XIX,
tenham exercido o seu mister fora de Portugal..
Recordemos apenas, e a título de exemplo, os
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casos de Pedro Hispano (Papa João XXI), Amato
Lusitano e Ribeiro Sanches9.
Da legislação específica anterior à reforma
pombalina temos as provisões sobre as pestes
de 1506, de 1680 e de 1695 (esta autorizando os
guardas da saúde a usarem armas de fogo nas
«bandeiras» ou postos de controle dos cordões
sanitários), os regimentos do físico-mor de 1521,
do cirurgião-mor de 1631 e do provedor-mor da
saúde de 1707. Só por esta sequência legislativa
se pode já dar conta de que a Saúde foi passando de ciência e arte de curar entregue a físicos e
a cirurgiões para as mãos de funcionários administrativos, soldados e fiscais sanitários. Verdadeiramente interessante é a lei de 13 de março
de 1656 que manda os médicos e cirurgiões receitar em português. Neste diploma de D. João
IV, pela primeira vez na legislação portuguesa
se fala em médicos. Após o Regimento de 1707
passa-se praticamente meio século sem que nenhuma lei mude alguma coisa nesta área. Para
quê, se todas as leis lá estavam nas ordenações
afonsinas e manuelinas!?10

Figura 1 – Ribeiro Sanches, pormenor
de gravura em PINA, 1934: 61.

Mas naturalmente que o iluminismo europeu haveria de ter algum reflexo neste país
que no Antigo Regime tinha qua
trocentos
conventos e apenas uma universidade. E, mais
uma vez, são os académicos portugueses exilados que vão contribuir para o seu desenvolvimento, no caso vertente no que diz respeito
ao exercício da ciência médica. Digamos que a
tentativa de reforma é aberta em 1756 com a
publicação, em Paris, do Tratado da Conserva-

ção da Saúde dos Povos, de Ribeiro Sanches, então médico reformado de Catarina, imperatriz
da Rússia. Três anos depois, na cidade do Porto,
Gomes de Lima funda a Real Academia de Cirurgia daquela cidade depois de terem falhado
duas anteriores, a Real Academia Cirúrgica Prototypo-Lusitana Portuense (1749) e a Academia
Medico-Portopolitana (1749)11.
Em 1760 publica-se um novo regulamento
para os cirurgiões, sangradores e anatomistas
do Hospital de Lisboa (Todos-os-Santos) que,
nesta época, tinha quatro médicos, um anatomista, seis cirurgiões, dois mestres sangradores
e um oftalmologista, para além de outro pessoal, e que só no ano anterior atendera 9.827
doentes. O movimento médico-editorial anima-se também entre nós com a publicação, em
1762, das Memórias Cronológicas e Críticas para
a História da Cirurgia Moderna, por Lima Bezerra, enquanto em Paris Ribeiro Sanches publica
em 1763 outra obra de capital importância, O
Método para Aprender a Estudar a Medicina. No
ano seguinte aquele outro médico publica, ainda no Porto, o Diário Universal da Medicina, Cirurgia, Pharmácía, etc., considerado o segundo
jornal médico português, pois além de ser também fundador das primeiras sociedades médicas, tinha já publicado em 1749 o Zodíaco Medico [ou Lusitanico]-Delphico12. Mas em Portugal
continuava a pesar uma certa tradição iluminista tardia: passados cerca de dez anos sobre
a edição daqueles títulos, em 1772 é publicado
o Novo Método de Partejar, recopilado dos mais
famigerados e sábios autores, por dois irmãos
cirurgiões, Manuel José Afonso e José Francisco de Melo13, que, como o título indica, revisitaram autores anteriores. E também a Pharmacopea Dogmática Médico-Chimica de Frei João
de Jesus Maria, monge boticário do Mosteiro
de Santo Tirso14. Entretanto neste mesmo ano
ocorre a reforma pombalina da Universidade
de Coimbra, que tentou dotá-la de novos institutos e sobretudo de uma reformulação dos
cursos, colocando-os ao nível da Europa15. Desde essa data os futuros médicos passaram a ter
uma cadeira de História da Medicina. Mas essa
reforma foi «sol de pouca dura»: com o afastamento do marquês e a subida ao trono de D.
Maria I a instituição manteve um ensino baseado na sebenta e na repetição do saber rotineiro,

sem experimentalismo e sem inovação, o qual,
não obstante os abalos que lhe provocaram alguns professores e alunos da Geração de 70, só
voltaria a ser questionado após a implantação
da República em 1910.
Entretanto, na cidade do Porto, alguns cidadãos abastados e alguns dos seus médicos,
coroando um certo interesse pela organização
da saúde que ali, como vimos, se desenvolvia, e
graças a algumas doações feitas à Misericórdia,
em 1770 dá-se início à construção do Hospital
de Santo António, segundo projeto do arquiteto inglês John Carr, o qual ficará incompleto face
ao plano original. Mesmo assim irá ali funcionar
uma Escola Médico-Cirúrgica regulamentada já
no período liberal16. Na capital, face è estagnação do setor e numa tentativa de o melhorar,
em 1782 é criada a Junta do Proto-Medicato,
uma comissão de cirurgiões e médicos com funções fiscalizadoras da atividade dos principais
agentes da saúde, que de novo vai proceder a
um exame geral de todos os «cirurgiões antigos, modernos e estrangeiros». O controverso
Pina Manique criara entretanto em Lisboa o colégio de S. Lucas, que funcionava como estudo
preparatório para os futuros médicos e onde os
alunos aprendiam Anatomia Teórica, Farmácia
e Obstetrícia17.Os cursos e as escolas de outro
nível virão depois: já vimos que a existência de
pessoas que se dedicavam ao exercício da medicina e da farmácia era regulamentada de tempos a tempos, enquanto proliferavam as curiosas e as comadres, sobretudo para os trabalhos
de parto. Entretanto na Índia portuguesa, prosseguindo uma tradição que lhe vinha de séculos atrás e onde pontificaram homens como
Garcia de Orta18, é fundada em 1801 a Escola
de Medicina e Cirurgia de Goa. Em Portugal só
em 1825 se criariam as Escolas Régias de Cirurgia do Porto e Lisboa. Antes dessa data, o curso
obtido no Hospital de Todos-os-Santos tinha a
duração de quatro anos e quatro cadeiras onde
se estudava Anatomia, além de Fisiologia, Higiene, Patologia Geral, Terapêutica, Obstetrícia
e Cirurgia. No Hospital da Misericórdia do Porto (Santo António) havia um único professor e
talvez por isso o curso durava menos de quatro
anos, a que se seguiria um curso de Medicina
Prática. Havia ainda os «licenciados menores»
para exercerem a pequena cirurgia após dois
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anos de curso. É esta a situação do ensino superior de Saúde quando são criadas as Escolas
Médico-Cirúrgicas de Lisboa e Porto em 1836.
A regulamentação dos estudos de Farmácia e
dos preparatórios para Medicina será de novo
revista no ano seguinte. Antes de 1837 nas escolas de cirurgia havia cursos de dois anos para
farmacêuticos e parteiras. A partir desta data a
aprendizagem nessas escolas para estes profissionais deixa de ser obrigatória, o que significa
um grande retrocesso que se prolongará por
todo o século XIX e só já muito entrado o século
XX conheceu alguma regulamentação diferente, em termos absolutos19.

3. A legislação sanitária iluminada
Pelo já descrito, facilmente se compreende
que os progressos nesta área não poderiam ter
sido grandes no período constitucional, até porque a legislação promulgada desde D. Maria I,
por não ter conseguido impor-se, ainda estava
«actualizada». Não deixa pois de ser interessante o facto de serem os reinados desta rainha e o
principado e reinado de seu filho D. João VI os
períodos em que se publicaram algumas obras
fundamentais e alguma legislação eivada por algumas ideias do enciclopedismo iluminista. Em
1788-1790 aparece o primeiro compêndio português de Elementos de Chuimica offerecidos à
Sociedade Literária do Rio de Janeiro, escrito por
Vicente Coelho Seabra da Silva Teles20, enquanto Brotero em 1804 apresentará os seus estudos
sobre a Flora Lusitanica21.
Pelos finais do século XVIII começam em Lisboa as campanhas de vacinação promovidas
pela Instituição Vacínica da Academia das Ciências, que até 1817 vacinará cerca de 20.000 pessoas, sendo extinta em 183122. A 7 de janeiro de
1794 a rainha, ao ser-lhe apresentada «...a desordem com que nas boticas... se fazem as preparações e composições... sendo assim impossível
que... a Medicina se pratique sem riscos de vida,
e saúde... deixando-se à vontade, e capricho
de cada um dos boticários adoptar diferentes
métodos de compor, e preparar os remédios...»
determina a publicação de uma Pharmacopea
Geral. Este livro serviria «...para instrução de todos, os que aprenderem a arte farmacêutica» e
também para por ela serem examinados após
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competente prática. Todos os boticários eram
obrigados a ter um exemplar autenticado pelo
médico real23. Alguns anos depois, por alvará
de 5 de novembro de 1808, o príncipe regente manda vender os medicamentos por preço
fixo e punir os boticários que substituíssem
indevidamente alguns dos componentes para
terem mais lucro24. Em 1810 um novo alvará,
de 22 de janeiro, institui um novo Regimento
da Saúde, que substitui o de 1744. Por ele passa a superintender nesta matéria logo abaixo
do físico-mor do Reino, o juiz comissário delegado do dito, devendo ser médico formado na
Universidade de Coimbra «ou em outra que se
criar neste Reino». Como pessoal auxiliar este
tinha um escrivão, dois visitadores examinadores boticários aprovados, um meirinho e seu
escrivão. Ficavam autorizados a usar armas de
defesa. Competia ao juiz comissário, ou aos
seus delegados, visitar as boticas, com o restante pessoal, procedendo da seguinte forma:
«...dará o juramento dos Santos Evangelhos ao boticário debaixo do qual
declare, se tem na sua oficina medicamentos, ou utensílios emprestados;
examinando se tem cartas passadas em
forma, firmadas com o Selo das Reais
Armas na Chancelaria Mor do Reino; se
tem o Regimento para o preço dos medicamentos; se tem os pesos, e balanças
aferidas; se as balanças são iguais; se os
medicamentos estão feitos com a perfeição, e bondade, que manda a arte
farmacêutica; e se neles existe aquele
vigor, e eficácia, que possa produzir o
efeito para que foram compostos, e são
aplicados; se os utensílios estão com o
asseio, e limpeza que se requer; se os
vasos, em que estão os medicamentos,
têm os seus respectivos letreiros à vista,
para não haver engano no tirar de algum; se as receitas, que guardam, estão
somadas pelo regimento. Verá todos
os simples, e compostos sem excepção
alguma, e se achar, que se lhe ocultam
alguns, mandará dar busca nas gavetas,
ou onde tiver suspeita que estão escondidos, e fechados, a fim de neles se fazer
o devido exame. Todo o medicamento

simples, ou composto, que for julgado
incapaz, e com defeito, o Juiz Comissário
Delegado o mandará queimar, ou lançar
fora em parte, donde não possa tornar a
recolher-se, sem mais apelação. Se o boticário não estiver surtido ao menos dos
medicamentos mais usados dos médicos,
e cirurgiões do país, o mesmo Juiz lhe
mandará fechar a botica até se mostrar
surtida, ou o condenará a seu arbítrio;
se o boticário der por suspeito a algum
examinador, o que será, antes da visita, e
o Juiz achar que é legitima a suspeição,
mandará retirar ao suspeitado, e chamar
outro boticário aprovado, podendo-o
compelir, até fazendo vir debaixo de prisão, e a este dará o juramento do estilo.»
Os crimes previstos nesta legislação eram
os seguintes:
«... se alguma pessoa, que não for médico,
ou não tiver licença para substituir a falta
de médicos, aplica remédios às enfermidades internas, receitando, ou por qualquer
outro modo; se estes que assim curam,
exigem dos enfermos o pagamento das
suas visitas, e curas; se algum cirurgião não
observa o determinado no parágrafo XXVI
deste Regimento [sobre os cirurgiões de
embarque]; se algum boticário leva pelos
medicamentos mais do conteúdo no seu
Regimento, ou faz rebate de alguma parte da sua legítima importância; se algum
boticário vende remédios activos, suspeitosos, perigosos, ou venenosos sem receita de pessoa autorizada, como vomitórios,
purgantes, cantáridas, preparações mercuriais, ópio, e suas composições, e outros
semelhantes; se substituem uns remédios
por outros sem autoridade de quem os
receitou; se aviam receitas de medicina
passadas por pessoas ilegítimas; se vendem remédios de segredo sem licença, e
taxa do Físico Mor do Reino; se têm parceria com algum médico, ou cirurgião; se
são prontos no aviamento das receitas a
qualquer hora; se costumam desamparar a botica, deixando nela aprendizes,
ou escravos, que vendam remédios; se se

intrometem a curar, ainda que seja pelas
receitas, que vão á sua botica; se algum
médico, ou cirurgião, que substitui a falta
do médico, receita em latim, ou em breves; se obrigam aos enfermos a aviarem
as suas receitas em botica determinada; se
receitam medicamentos, e composições
com nomes desconhecidos, para serem
somente entendidos por algum boticário;
se há quem venda, e faça remédios em sua
casa sem título legítimo; se os sangradores
sangram em febres, e outras enfermidades
médicas sem ordem de pessoa legítima; e
se as parteiras curam, e aplicam medicamentos às moléstias das mulheres.»
No caso de haver botica sem boticário esta
seria de imediato fechada, não havendo excepções para as boticas dos hospitais reais; só
o Hospital da Universidade ficava isento desta
inspeção. A visita estendia-se ainda às drogarias
que são já distintas das boticas. A inspeção dos
medicamentos e seus compostos começava na
própria alfândega. Uma série de drogas descritas no parágrafo XVIII só podia ser vendida em
botica ou loja de drogas. Mas este regimento
é particularmente importante quando nos diz
como eram feitos os exames dos farmacêuticos
no seu parágrafo XIX: «O Juiz Comissário admitirá a exame de Farmácia a quem lho requerer,
apresentando certidão de mestre aprovado, na
qual jure aos Santos Evangelhos que aprendeu
quatro anos ou no caso de impossibilidade,
apresentar três testemunhas que jurem... terem
visto ao justificante manipular medicamentos,
e aviando receitas, que iam à botica».
Igualmente interessante é a descrição do
exame do candidato:
«Será o exame pela forma seguinte: o examinando, depois de feito o depósito, tirará na presença do Juiz Comissário, e seu
escrivão, por sorte, seis pontos da Farmacopeia do Reino, os quais o escrivão dividirá em dois bilhetes, pondo três composições, ou pontos, em cada um aos dois
examinadores, e assinado o dia, que será
vinte e quatro horas depois de tirados os
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pontos, declarada a botica por despacho,
e avisado o boticário, ai se procederá ao
exame, perguntando os examinadores,
que não deverão ter sido seus mestres,
sobre cada um dos simples das preparações, que lhe saíram por sorte, pelo que
pertence ao seu conhecimento, eleição,
colheita e conservação, e também sobre
o modo de fazer as preparações, ou composições, inquirindo cada um por espaço
de três quartos de hora marcados. Ultimamente fará o Juiz Comissário executar
na sua presença algumas das preparações, que forem mais prontas, as quais ficando como convém, cedam em proveito
do proprietário da botica, que forneceu
as drogas, e sendo mal feitas, ou daquelas, que não são oficinais, o examinando
satisfará a importância do seu custo. Os
votos dos examinadores se regularão por
A. A. [aprovado], e R. R. [reprovado] em
escrutínio fechado, e não saindo inteiramente aprovado, poderá ser admitido a
novo exame dai a seis meses de mais aplicação e estudo, que constará por certidão
de algum boticário, com quem praticar; e
saindo reprovado não será admitido sem
passar um ano e meio de prática, e estudo, que constará pelo mesmo modo. Aos
que saírem aprovados passará o escrivão
a competente certidão, assinada pelo Juiz
Comissário, e examinadores. As propinas
destes exames, seja, ou não aprovado o
examinado, são 9$120 réis para o Físico
Mor do Reino, 2$400 réis para o Juiz Comissário, 960 réis a cada um dos examinadores, 480 réis ao escrivão, e 700 réis ao
meirinho, e seu escrivão.»
A distinção entre cirurgiões aprovados e
médicos é ainda nítida, pois os primeiros, além
de serem aprovados, após exame, pelos segundos, exerciam o mister tratando «daqueles enfermos de enfermidades internas» nas cidades
e vilas populosas onde o número de médicos
não era suficiente ou onde não havia médico
nem boticário. Estes cirurgiões tinham ainda
de fazer exame de Farmácia «o qual dev[ia]e
ser moderado». O parágrafo XXV previa ainda
a existência de «curadores» com licença anual
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passada pelo juiz comissário àqueles que se tivessem aplicado no estudo da Medicina e «observação dos medicamentos do País» isto é, da
medicina natural, mas que só poderiam exercer
em lugares remotos onde os médicos e boticários não o quisessem fazer.
Não menos interessante é o controlo sobre
o exercício profissional que o juiz comissário
tinha sobre os cirurgiões e médicos estrangeiros, pois estes eram obrigados a remeter-lhe
todos os seis meses uma relação dos enfermos,
dos medicamentos que aplicavam e dos resultados das curas; no caso de terem «praticado
erros tais que mostrem ignorância prejudicial à
vida dos povos... seriam suspensos até um ano.
E aliás os cirurgiões e médicos estrangeiros só
podiam exercer se autorizados pelo físico-mor.
Cabia ainda aos juízes comissários a inspecção
dos medicamentos fornecidos para os presídios e para a Marinha25.
Mas a legislação pré-constitucional vai continuar a ser publicada: a 9 de agosto de 1814
o príncipe regente estabelece por portaria que
a Junta de Saúde Pública deveria elaborar todos os meses os mapas necrológicos dos óbitos
(sic) na cidade de Lisboa para se poder conhecer «não só o número de mortos, mas principalmente quais (as) enfermidades que grassam
mais entre os moradores da capital, e proporcionarem-se as medidas...». Esta portaria manda ainda observar o Regimento dos Cabeças
da Saúde (uma espécie de fiscais sanitários das
freguesias) para que estes não autorizassem
a sepultura dos corpos sem ser passada a certidão da causa de morte por médico ou cirurgião. Por outro lado, os párocos não poderiam
autorizar os enterros sem a respectiva certidão.
Recorde-se que os enterramentos ainda eram
feitos dentro das igrejas, dos claustros ou nos
adros. Anexo a esta Portaria aparece impresso
o primeiro formulário de certidão de óbito da
legislação sanitária portuguesa, que não difere
muito dos actuais, exceto no facto de ter de ser
assinado pelo «cabeça de saúde da freguesia»26.
Tendo Portugal sofrido no princípio do século XIX três invasões por tropas francesas, espanholas e inglesas; tendo os Portugueses participado em guerras na Península e na Europa;
tendo aguentado uma guerra civil avassaladora,
as reformas teóricas na saúde não encontraram

naturalmente terreno para vingarem. Por força
das circunstâncias desenvolve-se a cirurgia de
campanha e os cirurgiões militares tinham apenas de ser práticos em amputar pernas e braços
e em decidir dos vivos e dos mortos, quantas
vezes, na fuga precipitada, enterrados na mesma vala comum. Assinale-se que em Portugal a
primeira lista de médicos especialistas em medicina legal data apenas de 183227.

4. A legislação constitucional
Após a vitória do liberalismo, e como já assinalamos, o campo da saúde não é de imediato
objeto de grande e renovadora reformulação.
Continua pois em vigor a legislação que referimos acima, ou, o que talvez seja mais exato,
como não estava a ser cumprida, o regime
constitucional procurou pô-la em prática. Porém em 1835, no mesmo ano em que se constitui a Sociedade Farmacêutica Lusitana, D. Maria
II promulga o famoso decreto de 21 de setembro que «determina que em todas as povoações serão estabelecidos cemitérios públicos
para neles se enterrarem os mortos». Havia que
«...acabar com a prática supersticiosa de enterrar os mortos dentro dos templos» e previa-se
sanções para os párocos que não cumprissem
a lei que na época, e neste caso particular, demorou pelo menos meio século a ser completamente posta em vigor. Basta darmos um pouco
de atenção às datas que normalmente existem
nos portões dos cemitérios: quase todas, senão
a maior parte, são dos anos oitenta do século
XIX. Este decreto foi depois completado pelo
de 8 de outubro que atribui aos municípios a
sua conservação e administração28. Finalmente
a 3 de janeiro de 1837 é publicado o Regulamento do Conselho da Saúde elaborado por
Passos Manuel. No seu relatório lá se refere que
«A Repartição da Saúde Pública actual, não estava de acordo, nem com a Legislação Novíssima, nem com o novo sistema geral administrativo». A ideia agora era colocar «a Saúde Pública
debaixo da garantia de instituições benéficas e
protectoras». Mas esta reforma é puramente
administrativa e apenas substitui a Comissão
de Saúde Pública pelo Conselho de Saúde, assim composto: 3 médicos, 2 cirurgiões, 2 farmacêuticos (nomeados pelo governo), 1 delegado

do administrador geral do distrito de Lisboa,
1 delegado da Câmara Municipal de Lisboa, 1
oficial do estado maior da 1.ª divisão militar, 1
oficial do estado maior da Marinha, 1 delegado
do diretor geral da Alfândega. A este «conselho
competia: 1.º Educação física dos habitantes;
2.º Prática de Medicina, Cirurgia e Farmácia; 3.º
Polícia Médica». Seguidamente o decreto regula as delegações e subdelegações do Conselho
de Saúde que funcionavam de modo idêntica
às delegações de saúde dos nossos dias. Aquele
conselho tinha também funções de exame dos
boticários e farmacêuticos, dos cirurgiões e dos
médicos formados no estrangeiro «enquanto se não estabelecem as Escolas de Medicina
Cirurgia e Farmácia», diz o decreto. Examinava
igualmente os parteiros e parteiras, os sangradores, os algebristas (os primeiros técnicos ortopedistas) e dentistas. Na parte que refere a
fiscalização dos géneros alimentícios, citam-se
igualmente as multas a aplicar aos comerciantes pelo subdelegado de saúde. O decreto avisa ainda no seu artigo 43.º que «nenhum funcionário público de saúde poderá receber para
si emolumento algum...» além do ordenado29.
Organizada administrativamente a saúde,
outros decretos e leis começam a completar o
quadro, mas sempre como medidas de caráter
fiscalizador. Em 19 de julho de 1839 por carta
de lei a rainha D. Maria II restringe a liberdade
das câmaras municipais poderem suspender
ou demitir os médicos ou cirurgiões concelhios30. No meio desta legislação administrativa
aparece o decreto de 10 de agosto de 1839 que
se debruça sobre o «abuso que actualmente se
faz do emprego de várias drogas para a coloração das amêndoas e preparação de outros doces... usando os fabricantes de substâncias venenosas, não só para aformosearem o mesmo
género, e lhe darem sabor mais apetitoso, mas
também para incitarem a venda dele...». O diploma enumera as substâncias venenosas minerais e vegetais que eram usadas nos doces e
confeitos e também para colorir os papéis que
os embrulhavam e que passavam a ser proibidas e multados os prevaricadores31.
Preocupado com a salubridade pública,
Costa Cabral envia a portaria de 18 de dezembro de 1844 aos governadores civis de Porto e
Viseu, onde declara que os donos dos açudes
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demolidos no Douro e em outros rios daqueles
distritos, para evitar que as águas estagnassem,
e atraíssem mosquitos que provocavam sezões, não tinham direito a qualquer indemnização, por os rios serem propriedade do Estado.
E a tentativa de saneamento dos rios continua
com a portaria de 28 de novembro de 1848, enviada ao governador civil do Porto, que proíbe
que no rio Douro e nas suas margens sejam lançados entulhos e despejos das habitações32.
Entretanto maus anos agrícolas se avizinham
e, como consequência, a saúde das populações
vai ser seriamente afetada. Em 1849 declara-se
uma «moléstia grave com carácter epidémico»33
no concelho de Rio Maior. Em 1850 «o centeio
colhido, em Moimenta da Beira se acha na sua
totalidade deteriorado pelo esporão, ou cravagem; de que o seu uso como alimento tem já
causado graves prejuízos à saúde pública»34. Começa também a haver uma nova preocupação
do governo em dotar todos os concelhos com
as boticas e farmacêuticos, médicos e cirurgiões
necessários. Mas estamos num período em que
se registam graves litígios entre os médicos e as
câmaras, com acusações mútuas de não cumprimento da lei. A fiscalização das boticas, drogarias, lojas de alimentos e bebidas estava a ser
controversa, e por isso foi necessário clarificá-la
com a portaria de 15 de setembro de 185335. A 3
de outubro seguinte é emitida uma circular aos
administradores dos concelhos para que redobrem a vigilância sanitária, com receio da cholera morbus asiatica que parecia «querer acometer
pela terceira vez a Europa meridional». É recomendada a especial inspeção das hospedarias,
estalagens e outros estabelecimentos, «proibindo que ali resida número exagerado de pessoas»
e aumentada «a polícia sobre os mendigos (com
razão chamados matéria prima das epidemias)»
diz a circular, que continua a mandar fazer «a polícia dos vadios e vagabundos, procurando-lhes
meios de trabalho e fazendo que saiam da capital», além de «mandar limpar» as ruas, as cavalariças, caiar as casas; «proibir o charlatanismo e
a venda de remédios secretos»36. Entra-se então
em verdadeiro pavor: o Conselho de Saúde insiste nestas medidas higiénicas e manda alargar os
cemitérios por ofício de 5 de outubro de 1853,
«como já foi requerido em 1848»37. As instruções a que se refere a portaria circular de 25 de
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outubro desse mesmo ano, determinam que se
os peritos visitadores verificarem que «a botica
se acha desamparada ou entregue a algum servente, ou ainda praticante sem carta de farmacêutico, ou se nela não está efectivamente trabalhando o próprio boticário; se este não tem, a
sua carta de aprovação em farmácia...» etc., etc.,
lavrem de imediato um auto para punição dos
infratores e encerramento da botica38. No final
deste mesmo ano de 1853 morre D. Maria II, e
passado pouco tempo a cholera morbus está
mesmo instalada por todo o País, fazendo o seu
rosário de vítimas. A 13 de maio de 1854, sendo
regente D. Fernando de Saxe Coburgo-Gotha,
é publicado um «Regulamento para as visitas
preventivas domiciliárias» que logo no art.º 1.º
indica que tinham «por objeto procurar os pobres e operários nas suas próprias habitações e
casas de trabalho, e aplicar o tratamento conveniente àqueles que já se acharem atacados com
os sintomas premonitórios de cólera morbus,
ou com a moléstia já declarada, e que por negligência, apatia ou ignorância, não concorreram às estações médicas, destinadas para esse
tratamento»39. Voltamos a ouvir e a ler diretrizes
semelhantes em 2020, felizmente num Portugal
em situação sanitária e laboral bem diversa, para
muito melhor, da daquele tempo.

5. Conclusão
A legislação liberal falhou na tentativa de pôr
em prática as preocupações filantrópicas que vinham do século XVIII. E falhou porque encarou
o problema da saúde como mais uma questão
administrativa e policial, com o seu calvário de
petições, requerimentos, fiscais, amanuenses e
todo o restante pessoal que tentava implementar a saúde apenas com circulares e decretos,
recebia emolumentos, multava poucas vezes
e... esperava pela circular seguinte que, ou explicava a anterior, ou a anulava. Profissionais para
atacar as origens da causa dos males havia poucos e mal preparados, conforme já referimos,
o que se traduzia nos maus resultados obtidos
nas epidemias frequentes, por mais e melhores
medidas administrativas que se tomassem. Mas,
nesta panorâmica da legislação sanitária liberal
que procuramos aqui traçar, ressalta uma lição
que pensamos ser útil para qualquer época: a

saúde e o bem-estar dos povos dependem de
um conjunto muito grande de fatores, que só
quando tentados compreender na sua totalidade, têm alguma eficácia prática.

Figura 2 – Ricardo Jorge, fotografa publicada
in PINA, 1934: 96.

Mas como para uma compreensão global é
necessária a achega de muitos saberes particulares, no que à saúde dizia então respeito, ou
não existiam, ou chegavam aos poderes públicos ainda sob alguma suspeição de heréticos
ou não conformes com a doutrina do Estado,
muito próxima da da Igreja Católica. Lembremo-nos que, embora já sem os poderes de outrora, a Inquisição, que tanto condicionou negativamente a ciência em Portugal, ainda existirá até 1821. E dos seus propósitos permanecerão sequelas mentais nos tempos seguintes em
muitos setores da sociedade portuguesa.

Desses saberes particulares trazemos hoje
aqui um deles, a lição da História: o debruçar-se
criticamente sobre o passado, ajuda a entender
o presente e a preparar um futuro melhor. E a
História da Medicina, então já obrigatória em
Portugal como disciplina universitária, como
vimos desde 1772, não teve entre nós grandes
cultores com formação historiográfica, mas apenas enciclopédica, para além dos conhecimentos de medicina, como é o caso dos médicos Ricardo Jorge e Maximiano Lemos40, que valerá a
pena revisitar para novos enquadramentos dos
seus ensinamentos.
Neste ano da pandemia do covid 19, em que
a humanidade foi apanhada desprevenida pela
contaminação e pela doença com o seu rosário
de mortes, um maior conhecimento por parte
das autoridades sanitárias sobre a história das
epidemias do passado teria certamente evitado pânicos e temores desnecessários e proporcionado uma maior assertividade nas medidas
profiláticas a observar para bem dos povos e de
cada um de nós. Como já se escrevera na circular de outubro de 1853 «...nada é mais obnóxio
à saúde que a acumulação de muita gente em
espaços limitados, e a pouca ventilação das casas». A História, que não é o cemitério do passado da humanidade, também serve para se saber
como são as epidemias e como elas se repetem
de tempos a tempos, indiferentes às distrações
dos médicos, dos economistas, dos políticos e
dos profetas das desgraças.

Notas
Este estudo foi inicialmente apresentado, em 1985, no 3.º
Encontro de Técnicos Paramédicos em Tróia, organizado
pelo Sindicato dos Técnicos Paramédicos do Norte/
Centro e então publicado por uma revista farmacêutica
(GUIMARÃES, 1985). Até agosto de 1983 o autor foi
técnico de radiologia e secretário e presidente daquele
sindicato. Para além da necessária atualização do texto,
procedemos à eliminação de erros e à clarificação de
certos aspetos bibliográficos.
2
Sobre Mouzinho da Silveira ver MARQUES, 1986: 13-14.
3
Sobre Passos Manuel ver PINHEIRO.
4
Sobre Rodrigo da Fonseca Magalhães ver RAVARA, 1985:
261-262.
5
Sobre a legislação cemiterial do liberalismo e a reação
ao enterramento nos cemitérios públicos, ver DIAS,
1963: 83 e seg.s.
1

Figura 3 – Maximiano Lemos, fotografa
publicada in PINA, 1934: 117
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Sobre a medicina popular em Portugal ver, entre outros,
NUNES, 1997.
7
Do Relatório do decreto de 3 de janeiro de 1837, in Collecção
de Leis e Regulamentos Geraes de Sanidade Urbana e
Rural... (a seguir só Collecção), tomo I, 1878, p. 123; nas
transcrições atualizamos a ortografia.
8
Sobre as doenças trazidas pelas tripulações e passageiros
das embarcações ver BARROS, 2013.
9
Um resumo da biografia dos grandes nomes da medicina
portuguesa ao longo dos tempos e até as primeiras
décadas do século XX, pode ser visto em PINA, 1934.
Porém existem obras mais recentes sobre alguns deles,
por exemplo, para além de BARBOSA, 1985: 359, para
Pedro Hispano ver NORTE, 2016; sobre Amato Lusitano
ver PEREIRA, 1985-I: 112; e sobre Ribeiro Sanches, SÁ, s/d
(>1970): 10 e seg.s e SERRÃO, 1986-II: 173-174.
10
Sobre as pestes em Portugal ver COELHO, 1985: 213-214.
Sobre a sequência da legislação sanitária desde 1506,
ver Collecção...1878, vol.s I e II.
11
Sobre a formação de médicos na cidade do Porto ver
PINA, 1934: 67 e seg.s; SANTOS, 1996: 63 e seg.s; FERRAZ,
2013: 15 e seg.s.
12
Sobre Manuel Gomes de Lima Bezerra (1727-1806) ver
PINA,1934: 64-65.
13
Sobre este livro e seus autores ver BARRETO, 2007:223-224.
14
Sobre Frei João de Jesus Maria ver WELLINGTON FILHO,
2016: 161-166.
15
Sobre as reformas pombalinas, nomeadamente na
Universidade de Coimbra, ver FRANCO, 1986-II: 117-120.
16
Sobre o Hospital de Santo António ver ALVES & CARNEIRO,
2007 e ESTEVES, 2018: 288.
17
Sobre a Junta do Proto-Medicato e a ação de Pina
Manique nesta área, ver PINA, 1934: 71/72; diversos
historiadores são unânimes em considerar o reinado
de D. Maria I, a «Pia» ou «Piedosa», para além da sua
incapacidade pessoal, uma época de retrocesso cultural
e científico, com um aumento de posturas beatas que
contaminaram toda a sociedade portuguesa, fazendo-a
regredir também no campo da saúde: «o doente
que se servia de um hospital, curava-se não apenas
por intervenção dos médicos e dos cirurgiões, mas
principalmente, devido à intervenção e graças de Deus,
Jesus Cristo e o Espírito Santo – aos quais devia ficar
eternamente grato e submisso» (RODRIGUES, 2010: 170).
18
Sobre Garcia de Orta ver ALBUQUERQUE, 1986-II: 62/63.
19
Sobre a criação das escolas médicas no Porto ver
bibliografia na nota 11. Se me é permitido um
testemunho pessoal, o autor deste texto, e todos os
seus cinco irmãos mais novos, nasceram em casa da
residência dos pais nos anos cinquenta do século XX
em Vila Nova de Gaia, onde não havia maternidade,
6
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tendo todos sido «aparados», como então se dizia, pela
D. Elvira, bondosa matrona que exercia funções de
parteira, creio que sem qualquer curso para tal.
20
Sobre Vicente Coelho Seabra da Silva Teles (1764-1804) ver
também ARAÚJO, 2020; como médico e químico, foi um
precursor da política de obrigatoriedade da instalação de
cemitérios públicos.
21
Sobre Brotero ver PEREIRA, 1985-I: 85.
22
Cf. PINA, 1934: 77; entretanto desde 1809 que a
gaiense Isabel Wittenhall, depois Van-Zeller (17491819) promoveu a expensas suas a vacinação em
massa contra a varíola em Gaia e Porto, sobretudo de
crianças, chegando ao número de 13.400 vacinados; Cf.
GUIMARÃES, S., 2018: 58.
23
Collecção...1878: 95.
24
Idem, idem: 97-99.
25
Idem, idem: 100-113; citações principais nas páginas 102,
104-105 e 106-107.
26
Idem,idem: 114-116.
27
Cf. PINA, 1934: 93
28
Collecção...1878: 117-122.
29
Idem, idem: 123 – 139.
30
Idem, idem: 143.
31
Idem, idem: 144-145.
32
Idem, idem: 146-147 e 148.
33
Idem, idem: 150-151.
34
Idem, idem: 154-155. A cravagem do centeio, ou cornelho,
é o fungo Claviceps purpúrea que se desenvolve nas
espigas, dele se extraindo o LSD natural. Quando
contamina a farinha obtida das sementes, a ingestão
do pão dela obtido provoca uma doença denominada
ergotismo ou fogo de Santo Antão, a qual se caracteriza
por estados febris, convulsões e alucinações. Os seus
efeitos alucinogénicos já eram conhecidos na Idade
Média, tendo o pão contaminado – denominado “pão
do Diabo” – sido usado por pintores como Hieronymus
Bosch para as suas delirantes composições pictóricas.
Nas antigas terras cerealíferas do Douro, Trás-osMontes e Beiras era bem conhecida a sua existência
ainda nos anos vinte, trinta e quarenta do século
passado, aparecendo todos os anos na época própria da
sua colheita uns «senhores do Porto» que o compravam
por bom preço, desconhecendo os vendedores a sua
utilidade para tais compradores.
35
Collecção...1878: 168-169.
36
Idem, idem: 170-171.
37
Idem, idem: 172-174.
38
Idem, idem: 175-181.
39
Idem, idem: 186.
40
Sobre Ricardo Jorge ver VEIGA, 1985: 362; sobre Maximiano
Lemos ver GUIMARÃES & TEIXEIRA, 2018: 164.
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Hotéis queirosianos: Hotel Lawrence
Maria de Fátima Teixeira
Mestre em História Contemporânea pela FLUP

Nota introdutória
Por uma questão de estética e economia de
espaço não colocamos as referências bibliográficas junto às citações por serem numerosíssimas, contudo são rapidamente identificadas na
bibliografia apresentada no fim do artigo; pela
mesma razão, reduzimos as notas às extremamente necessárias. Aproveitamos ainda para
informar que existe uma outra parte deste trabalho que não cabe publicar aqui e que é composta pelas biografias dos hóspedes relatores, a
qual será publicada em lugar e altura oportunos.

Chegados a Sintra...
«Sintra o estrangeiro a trinta e cinco minutos da capital...».
Ir a Lisboa e não visitar Cintra1, é como ir a
Roma e não ver o Papa, assim relatava um Guia
de Viagem em 1874 no seu capítulo dedicado a
esta localidade, ao qual nós agora acrescentamos; ir a Sintra e não ficar no Lawrence é como
ir a Paris e não subir à Torre.
O Hotel Lawrence enamorou-se de Sintra há muito tempo atrás, quando aí resolveu
instalar-se e receber de braços abertos quem o

Figura 1 – Vista de Sintra com o Lawrence em primeiro plano,
início do século XX; indicação sobre fotografia do Arquivo
Municipal de Sintra.

20

quisesse conhecer, a ele e à sua amada. Juntos
ofereciam conforto e bem-estar, belezas nunca
antes vistas, odores raramente encontrados e
sabores que só ali existiam. Tornou-se rapidamente num símbolo, que se estendeu à capital,
ao País e ao Mundo.
Símbolo que marcou sucessivas gerações
de diplomatas e políticos, chefes de exércitos
e de estados, marqueses e marquesas, príncipes e princesas, toda uma classe letrada e culta,
que não conseguiu resistir aos encantos oferecidos por esse par harmonioso e que se tornou
imortal através das mãos de numerosos poetas
e romancistas, também estes rendidos às delícias do «Éden».
Juntos há duzentos e sessenta anos, ultrapassaram muitas dificuldades, mas também viveram grandes feitos, assistiram de braço dado
à reconstrução pós terramoto de 1755; receberam na maior ostentação os monarcas D. Maria I, D. Fernando II, D. Carlota Joaquina e seu
filho D. Miguel, receberam também D. Luís e D.
Carlos, entre tantos outros desta linhagem, até
D. Duarte, actual representante da Casa de Bragança, que frequentemente lhe passou à porta
por ter morado ali perto.
Juntos viram ainda nascer e crescer lá no
alto da serra encantada o palácio da Pena e a
nova casa da Regaleira, viram chegar o comboio e, antes dele, o famoso Larmanjat.
Com o passar do tempo Sintra arriscou ter
outros casos de amor hoteleiro, o Victor, o
Nunes e o Costa, para não falar em namoricos
ainda mais passageiros, mas também estes
se foram desvanecendo, sucessivamente uns
atrás dos outros até se tornarem apenas numa
serena recordação.
Mas o Lawrence... bem, o Lawrence, foi sempre um caso sério, embora com períodos de esmorecimento, com épocas em que quase terminava essa relação cúmplice e antiga com a sua
amada Sintra; outros iam chegando, instalavam-se, ameaçavam impor-se e ficar com todas as

atenções da sua amada, porque mais modernos
e criativos, com novas formas de se mostrarem
e exibirem levavam Sintra a vacilar e até por
algum tempo a esquecer e a abandonar o seu
antigo e fiel companheiro. Mas ela, rapidamente
percebeu que não abdicaria nunca do seu grande e constante amor, aquele que esteve sempre
ao seu lado, que albergou os mais distintos viajantes que viriam mais tarde a cantar e a contar
as suas glórias. Não, jamais essa relação poderia
acabar, e por isso permanecem juntos até hoje.
É a história deste «enamoramento» que
pode ler nas páginas seguintes, para perceber
a importância que teve na vida de muitos jovens, na maioria estrangeiros, que pela Europa
vagueavam à procura do conhecimento, mas
também de aventura, e que acabavam por encontrar este local romântico chamado Sintra e
a albergarem-se na sua mais antiga casa construída para tal efeito, o Lawrence Hotel.
Como poderão constatar, não teve sempre esse nome, mas como verão também, foi
assim que se tornou conhecido e que ficou
imortalizado em diversas obras de autores
consagrados, das quais destacamos Os Maias
de Eça de Queirós, ou Folhas Soltas de Ramalho Ortigão.

1760-1818: Mrs. Dacy – Pousada/
Hospedaria/Estalagem inglesa
A primeira referência que temos sobre o
atual Hotel Lawrence chega-nos em 1760 pela
mão de Joseph Baretti que numa carta datada
de 15 de setembro desse mesmo ano nos descreve a sua chegada a Sintra:
«... era noite fechada quando chegamos
a Cintra, onde há apenas uma hospedaria inglesa sustentada por uma sociedade de negociantes de várias nações, que
vão de Lisboa para lá passar o verão....».
Esta curta citação dá-nos três informações
fundamentais que ao longo do texto iremos
abordar. Primeiro, ficámos a saber que à época
só existia uma hospedaria naquela localidade;
em segundo lugar que era administrada por

uma sociedade de negociantes estrangeiros da
praça de Lisboa; por último que os ditos negociantes gostavam de se retirar para locais mais
aprazíveis durante o verão.
Mas Baretti diz-nos mais, quer sobre Sintra,
quer sobre a hospedaria. No que diz respeito à
primeira, fala-nos da abundância da produção
local de laranjas e limões; quanto à segunda,
informa-nos que a hospedaria estava cheia e
por isso naquela noite tiveram de dormir numa
cama improvisada, num colchão.
Como era habitual naquela época ninguém viajava sozinho. Baretti também não o
fez, pois chegou ao nosso País, e mais concretamente a Sintra, acompanhado, entre outros,
pelo seu amigo Edward, que não gostou da
ideia de ter de dormir num colchão, mas rapidamente lhe foi recordado por Baretti sobre
outras condições em que já tinha ficado antes,
advertindo-o também de que se um dia queria ser conhecido e reconhecido como Padre
Eduardo de Wisbich (a localidade de onde era
natural) 2, teria de fazer alguns sacrifícios. Por
outro lado, lembrou-o da boa refeição com
que tinham sido brindados nesta hospedaria,
sendo a resposta um grande sorriso – e rapidamente ambos adormeceram.
Só voltamos a ter notícias deste local quinze anos mais tarde, com a chegada de Richard
Twiss que, depois de Lisboa, vai para Sintra
onde se hospeda na «pousada inglesa», considerando-a muito boa, informando-nos que,
embora tenha esta designação, é mantida por
um turinefe. Uma década mais tarde temos
o testemunho de William Beckford que, sob
a forma de cartas, nos relata a sua passagem
quer pela capital quer pela então «aldeia» de
Sintra. Entre várias e hilariantes peripécias, no
que à nossa pousada diz respeito, Beckford
deixa-nos o seu testemunho e apreciação dizendo «... jantámos em certa estalagem, asseada e aconchegada...». Deixa-nos ainda a informação de que, à época, a proprietária era uma
«fervorosa católica irlandesa».
Tendo sido nomeado para uma missão diplomática em Portugal, também Lorde Brougham, fugindo do calor de Lisboa, se acomodou na pousada de Sintra onde, recorda ele,
acompanhado pelo seu médico, Dr. Cope, jogou a sueca com a anfitriã Mrs. Dacy (ou Dacey).
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Percebemos agora que a fervorosa irlandesa de
que nos fala Beckeford em 1787, já era afinal
Mrs. Dacy, o que corrobora uma afirmação de
Francis Sacheverell Darwin quando, no primeiro de janeiro de 1809, chega a Sintra onde foi
recebido na pousada inglesa pelo Signor Cavigioli, o tal turinefe, de que já nos falou Twiss, «...
casado com uma irlandesa, [onde estavam] tão
confortáveis quanto numa pousada inglesa».
Percebemos então que o referido casal era
o proprietário da hospedaria pelo menos desde 1772 3, mas quisemos saber um pouco mais
sobre o Signori Cavigioli e encontramos na Gazeta de Lisboa do ano de 1804 o seguinte aviso:
«O sócio da Casa de Pasto de Cintra, Pedro Cavigioli, faz saber ao público que
ele abriu na mesma vila uma nova casa
de pasto, nas casas de João António Lopes Fernandes onde assistiu o Excelentíssimo D. Vasco da Câmara».
No mesmo periódico, em 1810 informava-se que quem quisesse a estampa n.º 14 e o
prospecto em inglês, podiam subscrevê-los em
várias casas, incluindo a de Pedro Cavigioli, no
largo de S. Paulo n.º 86, em Lisboa. Um ano depois este mesmo periódico anunciava que «Pedro Cavigioli, que tinha armazém no largo de S.
Paulo n.º 86, assiste agora nas mesmas casas n.º
85, segundo andar».
Já em 1820 anunciava-se o seguinte:
«Sexta-feira 6 do corrente outubro, às dez
horas, no armazém de Pedro Cavigioli n.º
86, no largo de S. Paulo continuar-se-á o
leilão de vinhos engarrafados e almudados de diversas espécies e qualidades,
algumas delas assaz superiores, assim
como vasilhame vazio e mais utensílios
próprios para comércio de vinhos».
Em 1826 fazia-se o seguinte anúncio
«Das adegas de Pedro Cavigioli, em Cintra, se enviam para Benfica, e seus subúrbios, até às portas da cidade, vinhos
brancos e tintos a 1$140 reis da lei, por
almude, livre de despesas».
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Em 1833, ainda neste periódico podia ler-se a seguinte notícia dada pela Real Junta do
Comércio em edital:
«... manda fazer público, que no dia de
hoje aceitara a apresentação do falido
de crédito a Pedro Cavigioli, negociante
da Praça desta cidade [de Lisboa], sendo
por ele mesmo requerida...».
Pouco tempo depois informava-se que no
«armazém do falido Pedro Cavigioli», se iria
proceder, pelo juízo dos falidos, escrivão José
Bernardo Saraiva Guerra, à arrematação dos vinhos engarrafados, vasilhame e tudo o resto.
De Pedro Cavigioli sabemos ainda que era
músico, aparecendo no Dicionário Biográfico de
Músicos Portugueses, tendo colaborado generosamente em 1821 nas exéquias fúnebres da
rainha D. Maria I.
Por ser residente há muitos anos em Portugal e «apresentar boa conduta civil e política»,
foi-lhe passada carta de naturalização a 23 de
julho de 1836.
Para além de toda esta actividade, Pedro
Cavigioli era desde 1822 procurador do negociante Frederich de Mesurier, do Havre.
Sabemos que Pedro Cavigioli era filho de
Raimundo Cavigioli e de Margarida Bezio,
natural de Alexandria, principado de Piemonte.
Segundo testemunhos da época, em 1772 já
era casado com Mrs. Dacy, irlandesa e anfitriã
da hospedaria em Sintra. O dito tinha um
irmão e um filho que partilhavam o mesmo
nome, Carlos Cavigioli; o primeiro também
ligado à música, ajudando a animar os
serões na pousada; o segundo achava-se em
estudos em Paris em 1823 e dez anos depois,
mais concretamente a 24 de julho de 1833,
participava ao duque da Terceira a retirada
dos miguelistas dos arredores de Lisboa após
a tomada da capital pelos liberais.
Tendo o Sr. Cavigioli outras actividades a
que se dedicar, era sua esposa quem continuava a ser mencionada nos relatos dos viajantes
que chegavam à pousada, como acontece com
Adam Neale que considera Sintra um

«local delicioso e digno de observação...
uma óptima vantagem que possui sobre
outras cidades neste país, é uma excelente
hospedaria mantida por uma irlandesa».
Também o coronel Peter Hawker, quando
esteve em Portugal sob as ordens de Wellington, se instalou nesta hospedaria
«...onde um excelente jantar estava esperando pela nossa chegada. Tudo foi
servido no estilo britânico por Madame
Cavigioli, a proprietária que embora casada com um italiano, era uma irlandesa. O senhorio e seu irmão participaram
connosco no jantar e divertiram-nos com
música vocal e instrumental. Depois voltamos para as nossas camas, que eram as
mais agradáveis à moda inglesa».
Ainda em 1810 um anónimo, que escreveu
mais tarde para a Blackwood’s Edimburgh Magazine aconselhava:
«Não saia de Lisboa sem visitar Cintra. Informe-se no hotel de Madame Dacey. Não
permita que ela lhe cobre mais do que dois
dólares por dia, vinho incluído, bebidas espirituosas e Porto engarrafado extra».
Trata-se de um texto muito curioso que descreve algumas passagens entre o cozinheiro e a
proprietária no agora designado hotel.
No ano seguinte, a pousada é novamente
motivo de encanto para Fisher que afirma aí
ter-se divertido muito. Reafirma que era mantida por uma boa irlandesa que lhes serviu xícaras de vinho e que as camas não eram nada
inferiores às das principais estalagens de Inglaterra. Reconhece que, embora a casa não tivesse muito a aparência de uma estalagem, a localização era muito bonita, acrescentando que
«a vista a partir das janelas da sala em
que jantamos, bem como do sítio em
que dormimos, era extensa, rica e bela e
os rouxinóis em número infinito durante
toda a noite fizeram uma serenata para
nós numa deliciosa melodia».

Acrescenta que visitou este sítio no mês
de março em que a beleza era aumentada
pela mistura das flores das pereiras, macieiras e laranjais.
Já depois da assinatura da Convenção de
Sintra, William Granville Eliot enumera as principais atrações nas proximidades de Lisboa,
não esquecendo Sintra, onde lembra «os confortos de uma boa pousada que raramente se
pode encontrar em Portugal».
George Cockburn chega a Sintra em 1815,
localidade que considera romântica e também
ele se hospeda na pousada inglesa informando:
«A melhor pousada de Portugal é mantida por uma grande e velha irlandesa...
aqui estabelecida há 38 anos... a casa da
Sr.ª Dacey está situada sobre um vale, a
paisagem é romântica e bela».
Este testemunho serve apenas para salientar, ainda que com alguma margem de erro,
a longevidade desta pousada administrada
pelo referido casal.
De Henry Mathews sabemos apenas que
foi um importante advogado que chega ao
nosso país em 1817, descrevendo minuciosamente a jornada entre Lisboa e Sintra, fazendo observações e comparações com outros
locais. Não se esquece de mencionar o cheiro
das laranjeiras e limoeiros e as cores e toda a
suavidade do local. Quando chega ao hotel,
tem dois velhos amigos etonianos2 e ex-colegas de escola à sua espera, tendo jantado e
passado uma noite agradável na companhia
deles, sendo que um, o coronel Ross, estava
ao serviço do exército português.
Falaram de vários assuntos, comparando-se a uma espécie de maçonaria cujos membros
ficam felizes por se encontrarem em qualquer
parte. Nesta sequência acaba por nos deixar bastante informação sobre o local onde estava hospedado, assim como sobre a sua proprietária:
«... a Sr.ª Dacey, uma velha irlandesa com
mais de oitenta anos de idade, está agora
completamente cega, mas ela se lembra
perfeitamente do grande terramoto e
descreve os horrores desse terrível acon23

tecimento. A sua casa está geralmente
cheia de pessoas que vêm de férias, de
Lisboa, especialmente de sábado a segunda-feira. ... As acomodações da casa
dela são boas e a mesa é excelente».

[sic], na Villa de Cintra, continua a receber
as pessoas decentes com aquelle aceio e
bom tratamento que sempre foi costume
naquela antiga casa, sendo os preços os
mais commodos possíveis».

Mrs. Dacey estava pois já com alguma idade, e por isso não admira que num guia para
viajantes datado desse mesmo ano (1817) encontremos o seguinte articulado:

Um ano mais tarde a mesma publicação
acrescentava:

«Ao se aproximarem de Cintra... houve
uma exclamação geral... eles passaram
numerosas fontes, plantas luxuriosas,
magníficos sobreiros e gigantescos castanheiros. Quando pararam na pousada,
olharam em volta em silenciosa admiração. O Hotel em Cintra é mantido por
uma mulher irlandesa e sua sobrinha. Mrs
Dacey estava cega há alguns anos... mas
ela era universalmente respeitada».
São estas as últimas notícias que temos sobre a proprietária, gestora e anfitriã que esteve
à frente da pousada, estalagem, hospedaria ou
hotel, designação livre que cada um dos viajantes decidiu utilizar. Da sobrinha, senhorita
Murray sabemos apenas o nome; o Sr. Cavigioli,
como já vimos, continuava com os seus negócios em Lisboa e o Hotel... bem, o Hotel, embora já tivesse albergado inúmeros e famosos viajantes, a sua história mal tinha começado.

1819-1833: Joaquim José da Costa
– Casa de Pasto
Mrs. Dacey saiu de cena, mas queremos
saber o que aconteceu com aquele lugar que
encantava todos os visitantes quer pela paisagem, quer pelas refeições com que brindava os
seus hóspedes, quer pela simpatia dos seus anfitriões. Por isso continuamos com a nossa investigação e encontramos na Gazeta de Lisboa
de 1819 o seguinte anúncio:
«Joaquim José da Costa, para evitar certas
dúvidas, anuncia ao publico que a casa
de pasto Ingleza, que foi de Mrs. Deacy
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«Joaquim José da Costa faz público ter
reformado a casa de pasto na Villa de
Cintra, que foi de Mrs. Deacy, pelo antigo
preço de 1:600 réis por dia cada pessoa; e
promete fazer todo o bom acolhimento».
De Joaquim José da Costa não conseguimos
saber mais nada a não ser que comprou e reformou a pousada, designada pelo próprio como
casa de pasto. Não sabemos como correram os
anos imediatos nem os visitantes que recebeu,
pois a notícia mais próxima chega-nos apenas
em 1828, através de Henry John George Herbert, conde de Carnarvon, que, ao entrar em
Sintra, fica também impressionado com a paisagem, informando-nos que pararam na pousada
irlandesa, onde encontrou uma série de amigos
militares e jornais ingleses, através dos quais,
diz-nos ironicamente, ficou informado de que
havia deixado a Inglaterra tempos antes.
Depois de alguns passeios pelas redondezas voltou para a pousada, tendo jantado com
um grupo de militares, onde foram contadas
algumas peripécias.
Aqui colocam-se algumas questões para as
quais, por falta de dados concretos, podemos
aventar algumas respostas depois de analisarmos todo o contexto.
Designa este viajante por «pousada irlandesa» o local que desde 1819 sabemos ter outo
proprietário, o que nos leva a crer que ocorressem duas possíveis situações; por um lado,
a presença forte da memória da irlandesa Mrs.
Dacey, que lá esteve mais de quarenta anos;
por outro, a questão da sobrinha dela, que nos
últimos tempos a ajudava a gerir o espaço e
que pode ter continuado a trabalhar para Joaquim José da Costa.
Seja como for, essa situação vai manter-se
por pouco tempo, pois uma nova fase vai co-

meçar com novos proprietários que, para além
deste espaço em Sintra, também exploram o
mesmo ramo em Lisboa.

1834 – 1848: Mrs. Belém/
Madame Belém – English Hotel
Aparece-nos então a primeira referência ao
Hotel de Madame Belém4 em 1834, por John
Driver, através da sua obra Letters from Madeira... onde, tal como o título indica, relata o testemunho da sua viagem a Portugal, mais concretamente à ilha da Madeira, fazendo-o em forma
de cartas. No final da obra, deixa recomendados alguns hotéis ao longo da viagem, destacando Cádiz, Gibraltar, Lisboa e Sintra. Nestas
duas últimas localidades faz apenas referência
aos hotéis de Mrs. Belém5, English Hotel, e ao da
mesma senhora em Sintra.
Cinco anos depois temos o testemunho do
marquês de Londonderry que, chegado a Lisboa com a sua esposa, encontra, segundo ele,
um hotel decente, ou seja, o designado Hotel
Madame Belém. Contudo acaba por se queixar do barulho, dizendo que por baixo dos
quartos de dormir ficava uma taberna aberta
a noite toda, para além dos galos que, dizia
ele, ao contrário de outros que só cantam ao
amanhecer, estes faziam-no a qualquer hora
ajudados ainda por um poleiro de pombos.
Mesmo com estes inconvenientes optaram
por ficar, pois segundo as informações que tinham, o referido hotel era dos melhores.
Quando se desloca a Sintra o dito casal também se hospeda no hotel ali mantido pela mesma senhora. A marquesa, numa obra publicada
anos mais tarde, acrescenta:

mico, pois por apenas dez xelins por dia estava tudo incluído, exceto o vinho. Acrescenta
ainda que a dita Madame Belém era inglesa
e também tinha um hotel em Sintra, onde o
mesmo se hospedou e onde lhe foram trazidas mulas para dar início a uma passeata pelos
arredores, começando pelo palácio da Pena.
Um ano depois, a condessa Ida Von Hahn-Hahn resume-nos, num pequeno parágrafo,
o que achou do hotel e acrescenta-nos nova
informação:
«Talvez o ponto mais bonito de Cintra seja
onde fica a pousada inglesa em que eu estou e que é de um comandante de Lisboa».
Ficamos então informados que Madame Belém era casada com um «comandante» que poderia estar de serviço em Lisboa, mas sabemos,
por outra fonte, que este era de nacionalidade
belga e que tinha falecido em 1830, deixando
duas filhas, uma delas cega. Nesse mesmo ano,
1841, o reverendo William Robertson também
se hospeda nos referidos hotéis mas é ao de
Sintra que tece os maiores elogios, considerando-o limpo, confortável, arejado, em suma, excelente, acrescentando que sendo ela inglesa

«Encontramos nossos quartos e jantar
pronto numa pequena casa de campo,
pertencente à mesma inglesa em cujo
hotel nos alojamos em Lisboa».

«cada coisa em seu hotel tem um ar de
conforto inglês... a localização também
é muito bonita, da janela do meu quarto
espreito através da rica folhagem... descendo por um vale arborizado...».
Para além disso Robertson acrescenta-nos
um membro à família de Madame Belém, dizendo-nos que seu pai era J. Walls, proprietário
de um hotel em Cádis, e, segundo outra fonte,
já há mais de trinta anos que vivia neste cidade
com sua esposa Joana, sendo esta espanhola.
O hotel, à semelhança do de sua filha, era
descrito da seguinte forma

Em 1840 é a vez de William White Cooper
nos dar o seu testemunho, acrescentando
alguma informação, pois para além de recomendar vivamente o já referido hotel em Lisboa, que excedia em limpeza e conforto tudo
o que conhecia, considera-o também econó-

«... vá até [ao hotel do Sr. Wall], onde
você encontrará quartos frescos e limpos, uma mesa bem equipada, comida
simples, atendimento tranquilo e a máxima civilidade do respeitável anfitrião
(que, em seu vestido andaluz de jean
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branco da cabeça aos pés, parece a própria personificação de boa vontade)...».
Também em relação à esposa, Signora
Juana, esta hóspede deixa-nos algumas palavras que nos permitem avaliar todo o agregado familiar.
«... sua respeitável esposa espanhola...
cuja atenção aos estranhos parece ser
menos por motivos de interesse, mas
sim o resultado da mais genuína bondade de coração e benevolência. Falo por
experiência; pois, tendo estado muito
indisposto durante os últimos dias da
minha viagem a Cádiz, tive a oportunidade de ter as atenciosas atenções da
Senhora Juana, que diariamente preparava com as próprias mãos um prato inglês que ela pensava que poderia atentar ao apetite de um inglês enfermo; e,
sempre que o esforço no jantar fracassasse, ela recomeçaria à noitinha, tendo
comprado leite de vaca do único lugar
que oferecesse tal luxo em Cádiz. ... Fazia me uma boa xícara de chá, como foi
inventada na Inglaterra, com o acompanhamento inteiramente inglês de pão e
manteiga finos e um desintoxicante...».
Curiosamente, num guia elaborado em
1847 para viajantes ingleses que se dirigissem
a Espanha, encontramos duas informações
curiosas que envolvem o dito casal. Primeiro
informa-nos que a antiga hospedaria de Mr.
Wall é agora mantida por um basco. Em relação à sua esposa diz-nos que Madame Belém
era recomendada como uma boa professora de
espanhol e que poderia ser ouvida no livreiro
Lee em West Strand, na Irlanda do Norte. Posto
isto, aventamos a hipótese do dito casal, depois
de ter fechado o hotel, se ter retirado para a terra natal de Mr. Wall onde abriram uma livraria:
é que numa obra editada em 1849, composta
apenas por anúncios, encontramos a dita livraria na referida localidade.
Pelo que pudemos averiguar, embora o casal
se tenha retirado da atividade hoteleira, a sua filha continuou em Portugal por mais algum tem26

po, disso nos dando conta a obra Bentley’s miscellany, editada em 1849, que descreve a chegada
de passageiros ao dito hotel de Lisboa.
Já em 1852 num romance intitulada Emily
Howard escrito por Mrs. Dunlop, se relata uma
passagem que envolve o hotel de Madame Belém em Sintra, o que nos leva a crer que se trata apenas de uma memória utilizada agora no
enredo, pois por esta altura o hotel de Sintra aí
referido como de Madame Belém tinha, desde
1848, a designação de hotel Durand.
William I Knapp, na sua obra editada alguns anos mais tarde, informa-nos que Madame Belém, ou Isabel de Belém, ou Elizabeth de
Bedlam como assinava, desiludida com a falta
de viajantes, deixou os hotéis e retirou-se para
Londres onde ficou a ensinar idiomas, seguindo o exemplo da mãe.

1848-1863: Luis Durand
– Durand’s Hotel
Quanto ao hotel (ou hotéis) Durand a simultaneidade contínua em Lisboa e em Sintra, mas
é para esta última localidade que vão as nossas atenções e também as da Revista Universal
Lisbonense, que numa rubrica intitulada «Eu e
Elle» nos relata algumas curiosidades. Atesta-o
ainda Josephina Neuville numa passagem de
Memórias da Minha Vida dizendo: «Dias depois
fomos para Cintra ... Eu, minhas filhas, e minha
criada estávamos no hotel Durand».
Também William Baxter, por ter pernoitado, nas duas localidades, nos fala do Durand,
dando-nos a morada exata do de Lisboa, na rua
das Flores, n.º 71, acrescentando ainda em relação a ambos que «pela sua limpeza e conforto,
pode ser bastante recomendado».
Por meados do século XIX outros hotéis começavam a ser falados, quer em Lisboa quer
em Sintra, mas no que a esta última localidade
diz respeito a tradição mantinha-se, e independentemente dos seus proprietários o hotel que
temos vindo a estudar era paragem obrigatória
de estrangeiros e portugueses, talvez por diferentes razões; ou então pelas mesmas: a língua
mais falada aqui (o inglês), a simpatia dos anfitriões e os momentos lúdicos (jogos e música)
que nele ocorriam.

A Illustração Luso-brasileira de 1856 esclarece-nos um pouco sobre o assunto:
«O primeiro ponto de reunião, de manhã,
era o jardim do Victor, onde iam saber notícias de Lisboa, e ouvir as queixas e apprehensões dos aterrados pela cólera que
se achavam em maioria n’aquele logar.
D’ali passava-se ao Hôtel Durand, onde
estava hospedada grande parte da mocidade doirada: dizia-se bem e mal do próximo, conversava-se com espirito e sem
elle, fumava-se, terminando quasi sempre
o cavaco n’um cancan geral em que se registavam os escândalos da véspera. ...».
Outros autores dão-nos conta e descrevem
passagens interessantes do Hotel Durand e da
sua proprietária. Por ora aqui informamos que o
Durand’s Hotel ou Hotel Durand, embora continuasse a existir em Lisboa na rua das Flores n.º
71, como o anuncia em 1902 a revista Brasil-Portugal, em Sintra, com esta designação, manteve-se em funcionamento apenas até 1862. Depois
desta data recomeça um novo e áureo período,
aquele que o vai deixar imortalizado, não só em
poemas e em romances, mas principalmente
na memória de vários hóspedes, mas deixemos
isso para mais tarde. Para já iremos conhecer um
pouco melhor a família Durand.
Rodolfo Luís Samuel Durand nasceu na Suíça em 1809 no cantão de Vaud, onde foi batizado sob o rito da igreja protestante, filho legítimo de Luís Durand e de sua esposa D. Joana.
Não sabemos em que data nem em que condições veio para Portugal, mas em 26 de agosto
de 1844 contrai casamento com Catherina Lee
na Igreja dos Protestantes de Lisboa. Deste casamento nasceram sete filhas. Fez testamento
em 1864, documento que nos dá a primeira
pista sobre ser ele o proprietário do referido
hotel ao nomear para seus testamenteiros os
pasteleiros José Carlos Pery e José Melhoria da
Creva, entre outros. Mas certificamo-nos disso
quando encontramos um anúncio publicitário
que tem o seguinte articulado:
«Hotel Durand. Hotel de família de primeira classe, situado perto do local de

desembarque e Casa da Opera. Altamente recomendável por sua limpeza, conforto e bom atendimento. Mesa privada
d’hotêl. Termos moderados. Louis Durand, proprietário».
Luis Durand, nome que assinava, vem a falecer no seu hotel de Lisboa sito na rua das Flores, com 79 anos de idade. Pela inventariação
dos bens, aquando da abertura do testamento,
ficamos esclarecidos sobre a quantidade e diversidade do mobiliário existente nos referidos
hotéis: numerosas camas e divãs, cómodas, lavatórios, mesas, cadeiras, fauteuils, sofás, guarda-vestidos, aparadores, relógios de parede,
pianos, entre tantos outros utensílios, pormenorizando o que existia nos corredores, escadas, cozinha e quarto dos criados. No mesmo
inventário constava ainda uma propriedade urbana e outra rústica.

1863-1920: Jane Oram Lawrence
– Lawrence’s Hotel
Entramos numa nova fase da história deste hotel começando por outros proprietários e,
embora a documentação consultada nos deixe
algumas dúvidas numa primeira fase, continuaremos a analisar o que disseram os hóspedes
sobre esta nova gerência.
Fazemos aqui uns parênteses para analisar
um guia publicado em 1864 que nos remete
para uma certa confusão que na realidade não
conseguimos clarificar na totalidade, mas que
não queremos deixar de referir. Ao enumerar os
hotéis e pensões existentes em Lisboa e Sintra,
como era hábito, o autor (anónimo) apresenta, entre outros, a pensão da Sr.ª Lawrence em
Lisboa, na rua do Sacramento à Lapa, referindo também a existência de um hotel em Sintra
pertencente à mesma senhora. Esta situação
poderia ser perfeitamente normal uma vez que
desde longa data, como vimos, quem tinha hotel em Sintra começava por ter um em Lisboa.
O problema põe-se quando no mesmo guia é
incluída uma correção, que diz o seguinte «a
pensão da Sr.ª Lawrence – esta deve ser a Sr.ª
Jones, n.º. 9 na rua do Sacramento...». Quanto a
Sintra, mantém o seguinte articulado:
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«Victor é o mais antigo, e foi durante
muitos anos o mais frequentado, mas
desde a morte de Victor Sassetti e sua
esposa, muitos ingleses dão preferência
a Lawrence, que é uma casa tranquila e
confortável, mantida por uma inglesa e
sua filha; encargos moderados».
Pois bem, temos aqui alguns problemas
para resolver e esclarecer: Quanto ao Hotel Vitor sabemos que Vitor Sassetti, seu proprietário,
só chegou a Portugal em 1801, logo o seu hotel
não podia ser o mais antigo, pois como já sabemos existia já a pousada inglesa desde 1760.
Quanto à Sr.ª Jones é um facto que terá existido
com hotel quer em Lisboa quer em Sintra, mas
nem este guia nem outra bibliografia consultada nos esclarecem mais sobre esta situação. De
qualquer modo, a ser verdade, terão existido
apenas por alguns meses, pois em 1864, no que
ao de Sintra diz respeito, já era propriedade da
família Lawrence, onde os próprios também
habitavam. Mas deixemos os aspetos familiares
para depois, por agora centremo-nos nos seus
hóspedes e nas suas opiniões e descrições.
Dos primeiros hóspedes que temos notícia que se alojaram no agora Lawrence’s Hotel
foram D. Angel Fernández de los Rios e o marquês de Niza que na manhã do dia 19 de janeiro de 1868 chegaram a Sintra, onde «os dois
políticos foram para o hotel Lawrence, na estrada de Cintra para Colares, onde Niza escreveu a
seguinte nota...».
Não nos interessa aqui a questão no contexto da obra, mas apenas as circunstâncias
que levaram estes dois famosos políticos a
alojarem-se no referido hotel. Percebemos que
Fernández de los Rios tinha sido nomeado para
tratar de alguns assuntos diplomáticos entre
Espanha e Portugal, precisando falar com o rei,
que por esta altura se encontrava em Sintra, e
por isso pediu ajuda ao marquês de Niza que
prontamente o recebeu na sua casa de Lisboa
decidindo que seria melhor retirarem-se para
Sintra e de lá escrever ao soberano.
Hóspede também habitual do hotel referido foi Lucinda Simões6, que depois de nos dar
uma panorâmica do que se passava normalmente no Victor, diz-nos o seguinte: «Na Laurence, eram os velhos diplomatas, os políticos
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profissionais, os estrangeiros, os homens de letras e os portugueses viajados». A própria lá esteve várias vezes, primeiro com os pais depois
com os filhos e neta, assim o afirmando na sua
obra editada em 1922. Para além de hóspede
tornou-se amiga da família, e é através dela que
temos conhecimento de vários outros famosos
frequentadores, como Bulhão Pato, Ramalho
Ortigão, Eça de Queiroz, Thomaz de Carvalho e
tantos outros dos quais já demos conta atrás.

Figura 2 – Família Lawrence à porta do hotel, c. de 1870;
fotografia do Arquivo Municipal de Sintra.

Também aqui percebemos o tipo de público que continuava a frequentar este antigo
hotel e no qual a conhecida Lady Jackson se
integrava, deixando-nos também o seu testemunho depois de lá se ter instalado em 1874.
Começa por afirmar que
«o [hotel] da Sr.ª Lawrence é o mais frequentado por visitantes ingleses... é
uma mulher idosa e viveu em Portugal,
se não em Cintra, quase toda a sua vida,
disseram-me».
Apanhamos aqui algumas informações
curiosas, a questão da preferência dos ingleses,
que já foi explicada anteriormente, e a questão
de se tratar de «uma mulher idosa», aponta-

mento que também vai ser explorado nas obras
de Eça de Queirós referindo-se à velha Lawrence. Mas deixemos para já a sua genealogia e a
cronologia desta família e continuemos a apreciar as descrições de Jackson sobre o hotel, dizendo que ela e o seu guia entraram na casa
pelos fundos dando para uma cozinha de teto
baixo onde uma velha dama estava a descascar
ervilhas. Pensaram tratar-se da cozinheira, mas
rapidamente perceberam que era a própria
Lawrence. Foram trocadas várias frases e informações, entre as quais foi a visitante informada
de que não havia quartos vagos, mas mesmo
assim a anfitriã resolveu conduzi-los numa visita ao estabelecimento descrevendo-nos que
alguns quartos de dormir se encontravam no
piso térreo, que uma das salas contíguas estava
«mobilada com três ou quatro mesinhas
oblongas, cobertas com musselina branca... um sofá de encosto alto reto e profundo com almofadas redondas... três ou
quatro poltronas... banheiro privativo.
Algumas estampas antigas e uma pouca
de louça de vidro compunham a ornamentação».
Lady Jackson não ficou muito impressionada com a decoração e o mobiliário do hotel,
no entanto acrescenta: «as musselinas da Sr.ª
Lawrence estavam limpas e brancas». Depois
de fazer uma grande deambulação filosófica e
descritiva sobre diversos assuntos remata:
«Em justiça, devo dizer que a casa da Sr.ª
Lawrence não estando tão bem situada
como as outras, está limpa; seus cafés da
manhã e jantares são excelentes...».
Ora depreendemos, por esta última informação, que a velha Lawrence conseguiu acomodar a senhora, e talvez o tenha feito naqueles quartos reservados e já pagos de pessoas
que assim o faziam para garantir vaga enquanto se ausentavam em negócios, informação
que foi dada pela própria Lawrence a Lady Jackson no momento da sua chegada.
Quer os guias de viagem, que por esta altura se vulgarizavam, quer os jornais locais, anun-

ciavam a existência do Lawrence’s Hotel, mas
os viajantes continuavam a ser a sua melhor
publicidade, como podemos apreciar num artigo da Baily’s Magazine em que um autor cujas
iniciais são F.W.B. depois de fazer vários elogios
ao património de Lisboa e Sintra nos diz:
«pegamos nossos aposentos no hotel
da Sr.ª Lawrence, uma velha inglesa
bem conhecida e simpática, tendo tomado o café da manhã, dedicamos o
nosso dia a visitas...».
Por esta altura também Lady Gregory passava por Sintra, tendo, à semelhança de muitos
seus conterrâneos irlandeses, optado por se
instalar no referido hotel. Escreve ela anos mais
tarde na sua autobiografia:,
«Sinto o cheiro das paredes húmidas e
mofadas do hotel da Sra. Lawrence enquanto escrevo, ouço algumas crianças
que me costumavam distrair cantando
sob as janelas».
Outros guias e jornais em anos consecutivos recomendavam o hotel com expressões
mais simpáticas, como esta:
«muitos ingleses dão preferência ao
Lawrence, que é uma casa tranquila e
confortável, mantida por uma inglesa e
sua filha; os encargos são moderados».
Mas é Ramalho Ortigão, que em 1875, num
extenso e irónico texto intitulado «Os ingleses
em Sintra» nos dá uma visão alargada da capital, da sociedade e da política vigente, tudo
isto unido numa só pessoa e num só espaço:
a velha Lawrence e o seu hotel. Aqui, para
além de descrever alguns pormenores do sítio, liberta os seus sentimentos mais profundos, quer em ralação à sua «amada» Lawrence,
quer a Sintra, mas sobretudo aos ingleses, pois
para ele «Sintra sem ingleses é como vinho
quente sem noz-moscada, como rabanetes
sem sal, como queijo Roquefort sem bichos».
É neste tom irónico que Ramalho se refere aos
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súbditos de Sua Majestade inglesa. Por ora,
apreciemos a mais importante preocupação
de Ramalho quando chegava a Sintra:
«antes de perguntar se tem quartos, o
que quero logo saber é se tem ingleses...
estremeço de satisfação quando ela me
leva ao quarto que me destina, abre a janela sorrindo, e me aponta para defronte,
para os Pisões, onde eles estão todos, em
linha, a olhar para a vila e para mim»!
Outros hóspedes, outros testemunhos, outros guias de viagem deixam opiniões e descrições, ano após ano, as mensagens são semelhantes e as experiências repetidas, ao ponto
de em 1891 George Loring escrever o seguinte:
«Eu só estou surpreso que mais viajantes
não vão para Cintra. Nós garantimos quartos no Lawrence Hotel, uma pousada confortável que abrigou entre outos distintos
convidados Lord Byron, Lord Lytton, Lady
Franklin, e muitos de meus antecessores.»
Numa obra dedicada aos amantes de fotografia e depois de mais uma vez serem descritas as belezas de Sintra, aconselha o autor:
«...aqueles que desejarem esboçar ou fazer trabalhos fotográficos devem passar
pelo menos dois ou três dias em Cintra,
onde encontrarão acomodações boas no
Lawrence’s Hotel, a única pousada no lugar onde o inglês é falado».
Mas também nesta mesma data, 1893, autores portugueses divulgavam Sintra empolgando as suas qualidades em detrimento de
outros pontos turísticos, como se pode ler n’A
Semana de Lisboa onde é contada uma passagem curiosa envolvendo o nosso hotel
«...à falta, por isso, de outras distracções,
alguns hospedes do hotel Lawrence têm
passado as noites de luar sentados no terraço, ouvindo com delicia um respeitável
eclesiástico português tocar violão e cantar malaguenhas».
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Parece-nos que de facto terão sido serões
divertidos, rematando o autor da seguinte forma: «digam-nos se Caldas com as suas danças e
o Gerez com os pic-nics, podem acaso competir, este ano, com Cintra!».
A este espetáculo terá também assistido
Lady Macdonell, que nesse mesmo ano se encontrava
«na pequena estalagem mantida por
uma inglesa digna chamada Sr.ª Oram,
cujos pais mantiveram antes dela e onde
Byron escreveu algumas linhas de Child
Harold numa das vidraças. A sala teve
uma festa turística de americanos, e
quando eles partiram, o painel de vidro
também desapareceu!».
Esta autora deixa-nos um testemunho com
novos dados, apresentando-nos a Sr.ª Oram, que
era a mesma Sr.ª Lawrence (explicaremos em
sítio próprio), e confirma-nos à estadia de Lord
Byron neste hotel e respetiva gravação de versos
do seu mais famoso poema no vidro da janela.
Se o testemunho de Lady Macdonell no que diz
respeito á estadia de Lord Byron é fruto de informação indireta, pois a ser verdade já lá iam cerca
de oitenta anos, no que diz respeito ao vidro, se
nenhuma desgraça aconteceu entretanto, poderia ainda existir quando Macdonell lá esteve.
O Lawrence’s Hotel e a sua proprietária entram no século XX com uma notícia publicada
no jornal australiano Laverton... cujo conteúdo
aqui apresentamos:
«Uma inglesa, a proprietária do
Lawrence’s Hotel, em Cintra, uma adorável vila perto de Lisboa, escreveu ao
Gabinete de Guerra oferecendo-se para
embarcar e alojar duas pessoas doentes
ou feridas na África do Sul durante os
meses de abril, maio e junho».
Não sabemos se haveria algum interesse
político-diplomático nesta atitude ou se poderemos apenas ter uma leitura psicológica do perfil de Mrs Lawrence. Não conseguimos apurar a
questão da vinda ou não dos doentes, sabemos
sim que em 1903 o hotel continuava a receber
hóspedes, e é Eugène Streent que nos diz que

«chegou ao Hotel Lawrence, de onde adquiriu um guia e subiu ao belo castelo da
Pena... depois do almoço... montou um
burro e foi até Monserrat... achou a sela
desconfortável e ficou feliz em voltar ao
Lawrence onde se encontrou com um capitão mercante inglês e seus amigos que pareciam não saber como voltar a Lisboa...».
Em 1906 uma sombra ameaçava, pela primeira vez, o Hotel Lawrence ou Lawrence’s Hotel, e disso nos dá conta a Illustração Portuguesa:
«Uma Companhia estrangeira projecta
para breve a construção d’um casino e
de um imenso hotel... que ambicionam
arrancar o seu reconhecimento a Cintra
de hoje, esboçam as grandes linhas desse plano, ao qual seria desde o primeiro
dia sacrificado o Hotel Lawrence... Com
os seus frondosos castanheiros, com Sir
Cook em Monserrate, com a sombra prestigiosa de Beckford no Ramalhão, com
a memoria romântica de Byron, embora
sem o Lawrence Hotel, Cintra há de ser
sempre para Lisboa – o estrangeiro a trinta e cinco minutos da capital...».
Felizmente nada de mal aconteceu e o
Lawrence continuou a sua história, recebendo
os seus hóspedes e alimentando controvérsias
como a que encontramos na revista Brasil-Portugal, onde o autor de um determinado artigo
rebate a ideia de um outro, explicando que
Lord Byron não poderia ter ficado em Monserrate, uma vez que por essa altura o palácio estava em ruínas, reafirmando que o dito Lorde «estivera alojado na hospedaria de uma irlandesa
estabelecida na mesma casa em que está agora
o hotel Lawrence...».
Em 1909 o Lawrence’s Hotel mantinha a sua
função, pois tal assim nos diz Koebel que, depois
de lisonjear Sintra pelas suas atrações naturais e
pelo que dela escreveram outros, informa:
«aqueles que desejam limpeza, boa comida e o beneficio da língua inglesa – o que
não é pouca coisa no caso dos recém-saídos de um transatlântico, recomendo
vivamente o Hotel Lawrence!».

A última notícia que temos deste hotel em
funcionamento pertencendo à família Lawrence chega-nos em 1916, através da Revista de
Turismo, num artigo escrito pelo redator principal, Guerra Maio, que ao empreender uma visita pela Costa Dourada termina em Sintra onde:
«procura[ram] o Lawrence’s hotel, que
pela sua mais atraente situação nos cativou de preferência. Terminamos a nossa
refeição quando a noite já alta no espaço,
envolvia com o seu denso manto de estrelas a mimosa e fresca Cintra, como que
protegendo-a carinhosamente da impetuosa fúria dos temporais. E o desejo de
vivermos um pouco entre o seu incomparável misticismo, levou-nos a percorrer
as suas sinuosas ruas, os seus montes encantados e os seus vales tristes».
Terminamos estes testemunhos em 1916,
decorria a I Grande Guerra, devido a um acontecimento vivido pela família Lawrence no ano
anterior, o qual tinha sido marcante com a perda de um familiar. Mas, e embora não tenhamos mais testemunhos de hóspedes para apresentar, sabemos que as portas por onde entraram e saíram as mais diversas personalidades
ao longo de muitas décadas continuaram a
abrir e a fechar diariamente porque a familia
Lawrence fez do hotel a sua habitação, onde
permaneceu ainda por mais algum tempo.
Por ter sido o nome desta família a deixar
uma marca intemporal na história do hotel,
procuramos saber um pouco mais sobre eles.
Tarefa difícil para quem procura dados biográficos de estrageiros chegados a Portugal em
épocas distantes, com modos, costumes e religião própria, fechados no seu meio, concentrados em pequenos nichos sociais onde convivem, casam e negoceiam entre si. Mas com
persistência algo conseguimos, ficando aqui
registado o que apuramos sobre eles.

A família Lawrence
Depois de termos percorrido vários arquivos e publicações, pouco ou nada conseguimos esclarecer acerca da chegada da família
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Lawrence ao nosso país, tendo concluído que,
à semelhança de muitas outras de várias outras
nacionalidades, o motivo poderia ser o habitual, ou seja, os negócios.
Recorremos então ao arquivo da Igreja Anglicana de Lisboa, e dentro da pouca informação que conseguimos obter verificamos que, no
que diz respeito a esta família, os primeiros elementos de que temos referência em Portugal dizem respeito aos casamentos de Anne Lawrence com John Rednath, e de Katherine Lawrence
com Philipe Tallae, supondo que eram irmãs,
tendo os referidos enlaces ocorrido no mesmo
ano de 1728. Do primeiro casal houve uma filha,
Katherine, que foi baptizada na respetiva igreja
no dia 29 de dezembro de 1731.
Destes, nada mais conseguimos apurar, mas
ainda no século XVIII encontramos a data da
morte de vários membros da família Lawrence: Elizabeth em 1727, Ann em 1733, John em
1734 e Richard em 1735. Com exceção deste
último, do qual não conseguimos apurar as razões do falecimento, todos os outros morreram
à nascença ou com menos de um ano de idade.
Só no século seguinte irão surgir os que direta ou indiretamente vão estar ligados ao hotel de que temos vindo a falar.
O primeiro casal de que temos notícia, e cuja
esposa já viúva terá sido a primeira proprietária
do hotel a partir de 1863, foram Lewis Lawrence
nascido em 1795 e falecido em Sintra em 1870.
Sua esposa de nome Jane, de quem não conseguimos obter o nome de solteira, adquire por
casamento o nome do marido, vindo a falecer na
mesma localidade no ano de 1878, tendo ficado imortalizada em várias obras, nomeadamente em Os Maias, a obra emblemática de Eça de
Queirós, onde é chamada «a velha Lawrence».
Deste casamento nasceram cinco filhos: Alice Luisa, Elizabeth e Philipe, que morreram ainda em crianças, e à idade adulta chegaram Joseph e Jane, sendo esta última a que nos interessa
para a continuação da história do nosso hotel.
Jane nasceu então em Lisboa em 1837 e
nada sabemos da sua infância e juventude, vindo a casar aos 26 anos com William Oram, natural de Peniche, tendo este nascido no ano de
1835. Mudou-se para Lisboa em data que ignoramos, dedicou-se ao negócio de venda de apa32

relhos para navios, onde era reconhecido como
«negociante acreditado». Contudo, e logo após
o seu casamento ocorrido a 18 de julho de 1863,
os negócios começavam a fracassar, ao ponto
de William ter tentado por cobro à vida, mas
«não logrou o seu intento ... depois de prolongada lucta entre a vida e a morte, conseguiu restabelecer-se, mas inutilizado por anemia cerebral,
que o tornou quasi inconsciente».
Foi precisamente neste ano e nesta sequência de factos que o casal se mudou para
Sintra, ficando domiciliados no Lawrence’s
Hotel já administrado pela mãe de Jane, pois,
como vimos, o pai já tinha falecido. Esta situação explica a questão dos vários testemunhos
dos hóspedes se referirem sempre «à proprietária»; numa primeira fase a «velha Lawrence»,
depois à filha. Corrobora também o que diz
Lady Jackson em 1874 quando nos refere a
mãe, filha e neta, esta última à data com apenas 10 anos.
Voltando a William Oram, conhecido na
referida localidade como senhor Guilherme
Oram e com os já mencionados problemas de
saúde, viveu ainda trinta e três anos e foi pai de
cinco filhos, vindo a falecer no dito hotel a 1 de
dezembro de 1897 «onde, como toda a família,
gosava a maior estima e consideração».
Quanto aos filhos, a mais velha nascida no
conturbado ano familiar de 1864, foi Alice Maude Lawrence Oram, sendo também a última a
falecer já depois do também conturbado período designado por II Guerra Mundial, mais concretamente a 7 de setembro de 1948. Alice foi
jornalista e correspondente da Associeted Press,
da Reuter e ainda de vários jornais ingleses entre os quais o Daily Mail. A sua atividade estendeu-se também a várias revistas portuguesas
sob o pseudónimo de Célia Roma, tendo ainda
traduzido várias peças de teatro.
Embora filha de pais ingleses, naturalizou-se
portuguesa tendo privado de perto com Eça de
Queirós e Ramalho Ortigão. Do primeiro possuía
no seu escritório um pequeno, mas significativo
busto. Publicações como O Ocidente, a Illustração Portuguesa ou o jornal Diário de Lisboa dão-nos conta destas e outras notícias bem assim
como da sua atividade «jacovinista» ao longo de
vários anos o que lhe valeu alguns desagrados
com as justiças portuguesa e britânica.

À segunda filha do casal Lawrence foi dado
o nome de Jane Frances, mas esta sobrevive
apenas uns meses, acontecendo o mesmo com
Louisa Mabel. Sobreviveram, casaram e tiveram descendência os rapazes William e Louis
Lawrence Oram, o primeiro nascido em 1868, e
o segundo, catorze anos depois.
Louis faleceu no dia 5 do mês de março de
1915 no Hospital Escolar da Paróquia Civil de
Camões em Lisboa com apenas 32 anos de idade, tendo sido empregado comercial e domiciliado com sua esposa Hilda de Castro Gomes e
seus dois filhos no Lawrence’s Hotel em Sintra.
Era proprietário de várias casas, pinhais e terrenos em diversos locais, incluindo a bem conhecida Praia das Maçãs.
Seu irmão Guilherme casou com D. Maria da
Conceição em segundas núpcias, depois de ter
ficado viúvo de Ana, falecida em 1905. Considerado como grande proprietário, era morador
na Quinta de Santo António em Galamares. Faleceu no dia 1 de dezembro de 1937, saindo no
Diário de Lisboa a seguinte noticia:
«Realizou-se esta tarde o funeral do Sr.
Guilherme Oram, antigo administrador
da Casa Monserrate e irmão da nossa distinta colega na imprensa D. Alice Lawrence Oram ... a quem apresentamos sentidas condolências».
Como já vimos, sua irmã mais velha só vem
a falecer onze anos mais tarde.
De todos eles, Alice, Louis e Guilherme poderíamos continuar a sua história através dos
seus descendentes que chegaram até aos nossos dias, mas não é a biografia dos Lawrences
o objecto deste nosso trabalho; só e apenas o
necessário para tornar entendível a história do
hotel. Por isso regressemos mais um pouco a
Jane Lawrence Oram, para resumir que esta
mulher, que passou por bastantes percalços na
vida, logo após o seu casamento nos aparece
referenciada como industrial vindo a falecer
em 1920 com 83 anos de idade, deixando para
trás, a par com sua mãe, uma marca que embora tenha esmorecido logo após a sua morte, foi
novamente «ressuscitada», permanecendo até
hoje. Por isso, e assim sendo, continuemos...

Figura 3 – Hotel Lawrence, primeiras décadas do século XX;
fotografia do Arquivo Municipal de Sintra.

1935-1961: Marie Janoveová de Mello
Abreu – Estalagem dos Cavaleiros
A 24 de abril de 1948 Marie Janoveová de
Mello Abreu escrevia ao secretariado Nacional
da Informação Cultura Popular e Turismo a seguinte proposta:
«.... Tendo adquirido há certo tempo o
edifício do antigo Hotel Lawrence, em
Sintra, na intenção de aí instalar uma
Pousada de Turismo, embora um pouco
maior do que as já construídas, vejo-me
por motivo de falta de saúde, obrigada a
desistir da minha ideia.
As obras de adaptação ao fim a que me propunha, estão bastante adiantadas, tendo sido
autor do projecto o arquitecto Vasco Regaleira.
Na impossibilidade de prosseguir meu propósito, venho perante V. Ex.ª expor o assunto,
pensando na possibilidade do Secretariado
Nacional da Informação se poder interessar na
compra da minha propriedade levando a cabo
a empresa que, bem contra minha vontade,
sou obrigada a abandonar».
E o próprio secretário da instituição, António Ferro, a 2 de junho do mesmo ano, envia
um ofício ao diretor dos Monumentos Nacionais informando:
«... [segue] cópia de uma carta dirigida a
este Organismo pela Sr.ª Marie Janoveová
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de Mello Abreu, em que é proposta a aquisição do edifício do antigo Hotel Lawrence, em Sintra. Cumpre-me dizer a V. Ex.ª
que julgo o assunto merecedor de ser estudado, pois se trata de uma adaptação
bem realizada com conforto e gosto...».
A 8 de junho do mesmo mês e ano respondia o engenheiro responsável dos Monumentos Nacionais:
«... depois de ouvido o Sr. Arquiteto Raúl
Lino, junto envio cópia duma carta da Sr.ª
Marie... relativa à venda do antigo Hotel
Lawrence em Sintra, que se pretende seja
adaptada a pousada turística».
Em 26 de agosto o diretor geral dos Edifícios e
Monumentos Nacionais é informado do seguinte:
«... as obras efectuadas no edifício do antigo Hotel Lawrence, foram bem orientadas e executadas com a devida solidez, os
acabamentos, conquanto simples, foram
cuidados e o que há ali de decoração é
tudo de aproveitar o material de aquecimento e cozinha parece ser de muito boa
qualidade, pelo que julgo que seria um
excelente aproveitamento se a casa fosse
explorada por pessoa competente para o
fim a que se destina».
São pois dadas boas referências sobre as
obras executadas, e logo no mês seguinte o
referido director-geral envia o seu parecer ao
secretário nacional de Cultura Popular. Nessa
sequência, e já no final do ano, António Ferro
comunica aos Monumentos Nacionais o grande interesse que teria o Estado na aquisição do
referido imóvel. Contudo, a resposta dada pelo
diretor-geral é a de que «não fazia parte [daquele] serviço essas atribuições...», parecendo
ter ficado o assunto terminado, mas....
Não tivemos acesso á resposta que terá
sido enviada a Marie Janoveová de Mello
Abreu, mas o Jornal de Sintra do dia 7 de janeiro
de 2011, que começa a republicar textos do
mesmo jornal da década de 50, apresenta a
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Rúbrica História Local – Resenha Histórica I,
onde informa que em junho de 1950 abrira no
Lawrence um salão de chá sob a gerência da
dita senhora, ao qual teria dado agora o nome
de Estalagem dos Cavaleiros.
Curiosamente nesse mesmo ano, mas a 7
de junho, no Diário de Lisboa surgia uma carta
intitulada «A adaptação a pousada do antigo
Lawrence Hotel em Sintra», assinada por João
Terenas e dirigida ao diretor do jornal onde lamenta o que havia acontecido:
«esforcei-me, durante longos meses, para
que se transformasse numa pousada o
antigo “Lawrence Hotel”, em Sintra, e à
qual fosse dado o nome de Lord Byron...
apesar de tudo a ideia não vingou... preferiu-se dar-lhe outra orientação...».
Por ter estado fora de Lisboa, só a 25 de
junho é que Manuel de Melo, chefe da Secção Hoteleira do Secretariado Nacional da Informação em carta ao mesmo jornal dirigida
também ao diretor, responde a João Terenas
da seguinte forma:
«Por se tratar de assunto directamente
dependente desta secção, desejaria ter
feito algumas observações imediatas...
como da leitura daquela carta se poderá
concluir que a “Estalagem dos Cavaleiros” se inferiorizou pelo facto de a sua
proprietária lhe não ter dado a designação sugerida pelo Sr. João Terenas de
“Pousada de Lord Byron”, devo esclarecer
que este estabelecimento, tal como acaba de ser inaugurado, mereceu ao Secretariado Nacional da Informação as mais
elogiosas referências, tendo sido classificado pelos membros da comissão que
o vistoriou como de “luxo”. Na verdade,
o bom gosto que presidiu a toda a sua
decoração, a excelência do seu serviço, o
conforto que oferece e a gerência da sua
proprietária dão-lhe jus a tal categoria7.
De resto, bastava o facto de estar situado
dentro de uma vila, para obstar a que alguma
vez pudesse ser designado por “pousada” – de-

signação que também até esta data tem sido
reservada a edifícios construídos pelo Ministério das Obras Publicas especialmente para tal
fim e entregues à direcção e orientação deste
secretariado.
Para casos como este, em que se trata de
um estabelecimento de boa categoria, e outros
semelhantes se tem adoptado a designação de
“estalagem”, como se verificou já em Aljubarrota e Tomar.
De resto, a passagem de lord Byron por o
antigo “Hotel Lawrence” encontra-se assinalada por forma bem visível, logo à entrada da
“Estalagem dos Cavaleiros”, por meio de um
pequeno painel de azulejos.
Devo ainda acrescentar que esta Repartição
de Turismo não tem qualquer conhecimento
de ter sido dada incumbência oficial ao Sr. João
Terenas para a realização de um antigo plano
de valorização turística de Sintra, não tendo
também o mesmo senhor qualquer situação
oficial dentro desta Repartição do S.N:I:....».
Como se pode apreciar, nota-se uma certa
animosidade entre os dois participantes neste
processo.
No que à Estalagem dos Cavaleiros diz respeito, tendo em conta um número do Diário de
Lisboa de 1961, esta iria fechar brevemente as
suas portas; atentemos, pois, nas palavras do
jornalista e escritor Raul Rego:
«A rua principal de Sintra enfia a Vila de
lado a lado... no último cotovelo, antes
da subida para a Pena temos a Estalagem
dos Cavaleiros. Desde que a memória
do homem alcança, ali houve poiso para
viandantes, e se um livro de registos tivesse fixado as entradas de todos os que
se apearam aqui, limparam o suor da
jornada, despejaram um pichel de vinho
e se recompuseram com uma ceia suculenta antes de irem dormir, teríamos por
certo um imenso rosário de notabilidades
e zés-ninguéns. Pedra-mestras da vida
portuguesa, nomes grados de estrangeiros que vieram ver Portugal, e um mar
infindo de areias anónimas que ajudaram
a fazer a História. Reis e príncipes aqui ficaram, muitos nobres esperaram nestas

poisadas o deferimento de suas pretensões na corte; e às portas onde agora travam os automóveis, pararam carruagens
e liteiras de onde desciam damas e cavaleiros a pedir pousada».
Como podemos ver pelo texto transcrito,
Raul Rego tinha algum conhecimento sobre
a história deste sítio e embora um pouco romanceada e com lacunas acaba por a traçar e
resumir.
Não obstante a sua história e antiguidade, a
estalagem já tinha sido vendida antes de novembro de 1961, pois iria agora proceder-se à venda
do recheio em leilão. O autor do artigo visita então o edifício deixando-nos uma elencagem dos
móveis a leiloar. De entre eles anotámos:
«um armário holandês do século XVIII
de alçado forte... um armário português,
muito lindo e elegante do século XVII...
um contador português do século XVII...
faianças portuguesas, holandesas, persas de muito diverso valor. «carpetes»
persas... uma estampa do Lord Byron...
um armário baixo, jacobiano inglês, do
século XVII e duas mesas D. José.... Numa
vitrine há uma colecção de leques, caixas
de rapé, vidros coalhados – «bibelots»; e
a um canto esperando a arrumação definitiva para o leilão, uma cama portuguesa do século XVII... alguns móveis de
harmonia perfeita a despeito da diversidade de estilos; um armário Adams,
cadeiras D. José e outras cheapendale,
uma arca portuguesa pequena de pau-santo e grossas ferragens... nas paredes
umas pinturas a óleo, porcelanas da Companhia das Índias, gravuras inglesas. Sobre os aparadores, cristais, louças várias...
um armário negro de casquinha... uma
boa cama D. Maria I ... um lavatório de pó
de pedra... relógio inglês de campainhas
... uma comoda D. José de bom fabrico...
há mais uma mesinha simples, um «maple» largo, cadeiras, divãs do século XIX e
uma papeleira realmente preciosa, inglesa, Queen Anne de alçado com espelhos,
conjugando a simplicidade das linhas
com a elegância das formas».
35

E assim esventrada ficou a hospedaria-hotel-estalagem, que ao longo de muitos anos albergou, como já vimos, príncipes e princesas,
homens de negócios, escritores, diplomatas
entre tantos outros famosos e anónimos que
passaram por Sintra e neste sítio pernoitaram.

1989-2001: Jan-Willem Bos
e Coreen Bos – o renascer
do Lawrence’s
Quase três décadas depois, mais concretamente em 1989, surge o casal holandês Jan-Willem Bos e Coreen Bos que, sendo já possuidores de hotéis semelhantes em Inglaterra,
decidem comprar a antiga Hospedaria Inglesa
ou Casa de Pasto ou English Hotel, o Durand’s,
o Lawrence, ou ainda a recente Estalagem dos
Cavaleiros, denominações que teve o mesmo
edifício ao longo dos tempos, com o objetivo
de lhe devolver as características românticas
que outrora o tornaram famoso.
O entusiasmo da proprietária ficou registado
num filme existente nos arquivos da RTP intitulado Recuperação da Estalagem dos Cavaleiros,
datado de 28 de novembro desse mesmo ano.
Ao longo de uma década, numerosas notícias iam dando conta das alterações que estavam a decorrer, resumindo ou empolando a
velha e grande história do «antigo» Lawrence’s,
mas todos regozijados pela obra que iria renascer, o que veio a acontecer dez anos depois.
Disso nos dá conta o jornal Publico a 25 de maio
de 1999 onde anunciava a reabertura do mesmo. O projeto de recuperação foi da autoria de
Thiago Braddell e a decoração ficou a cargo da
proprietária, assistida pela senhora Maria Aura.
Com onze quartos e cinco suítes decoradas
ao estilo romântico que ainda hoje mantém, a
todos foram dados nomes de personalidades
que por lá passaram em diferentes épocas, ou
expressões por eles utilizadas, como é o caso da
Suíte Éden inspirada no poema de Lord Byron.
Não sabemos qual foi o critério de escolha, talvez apenas aquele que as decoradoras tiveram
de leituras acessíveis, como o já mencionado
e marcante Lord Byron, ou de Eça de Queirós,
Ramalho Ortigão ou Lady Jackson, que são
apenas, como vimos, uma ínfima parte das per36

sonalidades que ali pernoitaram e admiraram a
beleza do local.
A revista Exame do dia 15 de março do ano
2000 publicava a fotografia do chefe de cozinha, que apresentava uma receita de salmão e
legumes bastante apreciada pelos jornalistas
da citada revista. No referido artigo podia também ler-se a história, até agora conhecida e repetida do Lawrence’s bem como uma boa descrição do seu restaurante e pratos sugeridos.

2002-2016: continuando
Esta que agora aqui apresentamos é uma
outra história do Lawrence’s, e pelo que conseguimos apurar, na década seguinte continuou
a receber inúmeros visitantes, tendo sido palco
de tertúlias, festas e motivo de numerosas notícias, até que chega o ano de 2016, com o atual
proprietário... e o Lawrtence’s continua...
Continua a querer receber bem os seus hóspedes, mas para isso foi necessário traçar algumas linhas de revitalização, que começaram
pelo seu interior, aliando conforto, beleza e qualidade, de resto caraterísticas tradicionais que
sempre fizeram parte deste estabelecimento.
Mas a tarefa não está dada por concluída,
outras iniciativas estão já previstas não só a nível de interiores, mas também na área externa
e na imediata envolvência.
A seleção e formação do seu staff é também
uma aposta a ter em conta, assim como manter e superar a cada dia que passa a qualidade
e origem dos produtos utilizados, sempre que
possível das melhores marcas portuguesas.
No que a este último assunto diz respeito,
uma das primeiras iniciativas foi a seleção dos
vinhos, produto que deve ser de excelência
num hotel com estas caraterísticas, e por isso o
Colares, o vinho com maior número de referências na obra de Eça de Queirós, mas também
devido à sua qualidade, história e localização
geográfica foi a aposta escolhida pelo atual
proprietário para abrir uma recomendada Carta
onde não faltam outras afamadas marcas como
o mundialmente conhecido Porto com o qual
aqui vos deixo um brinde, esperando poder
fazê-lo um dia no Hotel Lawrence, em Sintra.

Notas
1 – Sempre que citamos ou aludimos a bibliografia antiga,
utilizamos a grafia antiga, escrevendo. Sintra com C.
2 – Localidade nos arredores de Londres próximo de Windsor,
Inglaterra
3 – Tudo leva a crer que o dito Pedro Cavigioli começou por ser
sócio da dita pousada a par de outros negociantes, tendo
depois optado por ficar apenas ele e a esposa com a gerência.
4 – Filha de um inglês e de uma espanhola, como veremos
mais à frente.
5 – O hotel de Lisboa de madame Belém localizava-se na antiga
rua do Ferrugial de Cima, o de Sintra era o mesmo, embora
a morada deste último nunca tenha sido referenciada
especificamente; mas as descrições dos viajantes por nós
analisadas não deixam dúvidas.
6 – Existe ainda um certo número de biografados que embora não
tenhamos comentários feitos na primeira pessoa, foram-nos
fornecidos através das suas obras, como é o caso de Eça de
Queirós, na sua obra Os Maias, ou através de outros hóspedes
que com eles se cruzavam no referido hotel e por isso sabemos
que o frequentavam, como foi o caso de Lucinda Simões, atriz.
7 – Independentemente da época a opinião sobre a proprietária é
sempre positiva.
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Notas sobre Eça de Queirós em Leiria
Ricardo Charters-d’Azevedo

Os que, em 30 de julho de 1870, aguardavam protocolarmente a chegada da nova autoridade, ficaram naturalmente surpreendidos
ao ver surgir do char-à-banc um sujeito esgrouviado, macilento, de faces magríssimas, grande
bigode, olhos observadores e penetrantes, e
na cabeça, em vez do chapéu, um fez vermelho
lacre, que adquirira no Oriente onde estivera
(Cruz, 1949). Foi de 23 de outubro de 1869 a 3
de janeiro de 1870 que Eça de Queiroz partira
para a longa viagem por Malta, Egipto, Suez,
Terra Santa, Síria e Líbano, em companhia de D.
Luís Manuel Benedito da Natividade de Castro
Pamplona (1844-1876), 5.º conde de Resende,
irmão da sua futura mulher, viagem donde regressara na Primavera de 1870.
Agora, a 30 de julho, estava em Leiria, com
25 anos incompletos, a iniciar as suas funções
de administrador do concelho de Leiria (Cruz,
1949). Eça de Queiroz gostava de ser irreverente no que vestia, com a condição que fosse
igualmente cómodo e o fez mourisco era bem
mais cómodo que o seu chapéu alto, nomeadamente durante o incómodo trajeto da estação
do caminho de ferro de Chão de Maçãs a Leiria,
pois ainda não havia a linha do Oeste. A irreverência, a par do dandismo, era uma das caraterísticas da sua personalidade e do seu estilo
(Pinto, 1970).
A 3 de junho de 1870, o lente José Dias Ferreira junta a outras pastas que detinha a do
Ministério do Reino no governo presidido pelo
marechal Saldanha. Fora professor de Eça em
Coimbra e tinha uma boa relação com seu pai,
o que abonará a hipótese de uma provável intervenção na sua nomeação célere para administrador do concelho de Leiria (Maça, 2018),
onde adquiria um vínculo à função pública ou
que lhe permitiria entrar para o Ministério dos
Negócios Estrangeiros.
Eça de Queiroz chegou a Leiria e hospedou-se na casa de D. Isabel Jordão, no n.º 13
da travessa da Tipografia. Aqui deve ter escrito praticamente toda a sua colaboração com

Ramalho Ortigão em O Mistério da Estrada de
Sintra e provavelmente os primeiros esboços
do seu primeiro grande romance O Crime do
Padre Amaro. Neste romance é descrita a casa
de D. Isabel Jordão como sendo da D. Augusta Caminha, a quem chamavam São Joaneira,
mas a transporta para o n.º 9 da rua da Misericórdia, ali próxima.

Figura 1 – Eça de Queiroz em 1880
(espólio de R. Charters d’ Azevedo)

Nos finais do século XIX, e inícios do século seguinte, falava-se ainda em Leiria de Eça como se
ele fosse uma espécie de conterrâneo, se bem que
aí tivesse vivido menos de um ano. De tão vivo e
tão presente dir-se-ia que todos se lembram de o
ter visto sair da sua casa na travessa da Tipografia
e dirigir-se à Administração do Concelho, mesmo
no largo da Sé, ali bem perto da farmácia Leonardo da Guarda e Paiva que ele chamou de botica
do Carlos no romance. Depois, ao final da tarde,
via-se, acompanhado pelo seu amigo e confiden39

te Júlio Teles de Sampaio, passear pelo Marachão
ao longo do rio Lis (ou Alameda Velha, como ele a
chamava), a arejar um pouco os pulmões com o ar
do campo e a desentorpecer as pernas do sedentarismo da escrivaninha, em passeios pela estrada de Lisboa, de Coimbra, ou da Figueira (Pinto,
1970). Por vezes, dobrando a esquina da travessa,
seguia pela rua Direita fora em direção ao Terreiro, para visitar o respeitável barão de Salgueiro.
De quando em vez, em visita ao Dr. Diogo Faria
Pinho, que o propusera para sócio da Assembleia
Leiriense, atravessava a praça (hoje chamada de
Rodrigues Lobo), atraindo a atenção de quantos
o viam com o seu prestígio de senhor administrador, a sua elegância um pouco extravagante
e pretensiosa: sobrecasaca escura, chapéu alto,
plastron de cetim, ou uma das suas duzentas gravatas, colarinhos exageradamente altos, meias sarapintadas e o exotismo do monóculo faiscante, a
espreitar sob a melena negra.
No velho livro de atas da mais prestigiosa das
coletividades de Leiria, a Assembleia Leiriense, ao
tempo instalada no edifício dos Correios, datado
de 1871, encontramos (Zúquete, 1946):
«Aos vinte e quatro dias do mês de Fevereiro
de mil oitocentos e setenta e um, pelas sete
horas da noite, na sala das sessões da direcção da Assembleia Leiriense, compareceram
os senhores Presidente, Manuel Joaquim
Veríssimo e os directores José Adrião Xavier
Negreiros, Diogo de Faria Pinho de Vasconcelos Soares de Albergaria, Carlos Rufino
Coelho do Vale e Inácio Aires de Azevedo,
faltando por motivo justificado o senhor
João Lúcio Lobo.
Depois de lida e aprovada a acta da sessão
precedente, apresentou o senhor Veríssimo
na sua qualidade de presidente, uma carta
do sócio director Diogo de Faria Pinho de
Vasconcelos Soares de Albergaria, na qual
o mesmo senhor propunha para sócio ordinário desta Assembleia o Ilmo Dr José Maria d’Eça de Queirós.
Praticadas as formalidades prescritas no
número dois do parágrafo único do artigo quinto dos estatutos, reconheceu-se
ter sido votado por unanimidade para sócio ordinário desta mesma Assembleia, o
dito senhor Eça de Queirós, do que delibe40

rou a direcção, se lhe desse conhecimento, remetendo-lhe ao mesmo tempo um
exemplar do regulamento interno da casa
e outro dos estatutos por onde se rege a
associação. Não havendo mais negócios a
tratar o senhor Presidente deu por finda a
sessão do que para constar se lavrou a presente acta que eu Luís Augusto de Souto,
secretário, a escrevi e assino.»
Os participantes referidos nesta ata são: o Dr.
Diogo Faria Pinho (1840-1901), irmão do 2.º barão
de Salgueiro (1838-1915) e grande amigo do romancista; o presidente, o major Manuel Joaquim
Veríssimo (1813-1887) é tetravô do autor, sendo
à data administrador da confraria Real Casa de
Nossa Senhora da Nazaré; o diretor Inácio Aires
de Azevedo (1833-1902), trisavô do autor, era
genro do anterior, músico amador, compositor e
ourives em Leiria; o diretor José Adrião Xavier Negreiros (-1882) era proprietário, foi secretário da
Câmara e mais tarde vereador, um dos quarenta
maiores contribuintes do concelho, foi comandante da Guarda Nacional de Leiria (1837), provedor (1834) e administrador do concelho (187071) e chegou a chefe da 2.ª repartição do Tesouro Público; e o secretário Luís Augusto do Souto
(1835-1926), amanuense da Câmara (1867), ator
e cenógrafo no Teatro de D. Maria Pia, autor de
desenhos do castelo e secretário do governador
civil em 1901, casado com Marquesa Gabriela da
Cunha Pessoa (1845-1889) igualmente conhecida por Marquesa do Souto!
Frequentando a Assembleia Leiriense, cujos
associados eram a fina flor da sociedade leiriense
em contraponto com o Grémio Literário e Recreativo frequentado por comerciantes e empresários
e o Ateneu de Leiria, que desenvolvia atividades
desportivas e lúdicas, o administrador do concelho, José Maria d’Eça de Queiroz, viu-se admitido
na sociedade leiriense. Por vezes, não muitas, ia,
depois de jantar, à Assembleia Leiriense, na rua
Direita, para perpassar a vista pelos jornais e dar
dois dedos de amena cavaqueira ao calor confortável da lareira (Pinto, 1970).
Para além da sua ação administrativa, que o
preparou para vir a ser cônsul em Havana, reconheçamos que Leiria alguma coisa deu ao romancista.
Introduzido na cidade leiriense, em contacto com a
«vida rasteira de um meio pequeno, o escritor rece-

beu, então, os estímulos para o seu primeiro grande livro que decididamente o enfileirou na dianteira da escola realista em Portugal» (Zúquete, 1946).

Figura 2 – Casa onde viveu Eça de Queiroz na travessa
da Tipografia (espólio de R. Charters d’ Azevedo)

Eça de Queiroz durante quase um ano1 que
esteve colocado em Leiria, deslocou-se várias
vezes a Lisboa, pelo que poderemos dizer que
verdadeiramente não chegou a estar um ano em
Leiria. Lembremos ainda que a sua permanência
em Leiria sofreu algumas interrupções 2, até porque foi neste período que se desenvolveu o seu
processo de candidatura à carreira diplomática,
tendo prestado provas em setembro de 1870, ficando classificado em 1.º lugar por decisão do júri
de 1 de outubro de 1870. Mas, apesar de primeiro
classificado, apenas seria o segundo a ser nomeado, pelo que teve ainda de regressar a Leiria.
Nesse tempo, um administrador do concelho
era um representante do Governo Civil, uma espécie de chefe da polícia local que resolvia todas as
questões de ordem pública. Existem poucos documentos assinados por Eça de Queiroz porque,
como vimos, a maior parte do tempo em que desempenhou este cargo administrativo esteve em
Lisboa, tendo sido o seu substituto a assegurar a
ordem pública durante esses períodos. Assim na
administração, Eça pouco fazia, limitava-se a assinar de cruz. Aproveitou sempre o tempo e revia al-

gumas matérias para se preparar para o concurso
de cônsul que realizou em setembro de 1870.
«Fui para esse concurso! Ah! Lembro-me
bem, estudei-o num inverno em Leiria... Foi
ali no torpor daquelas tristezas, que eu reli
o meu direito público, o meu direito internacional privado, o meu direito marítimo, a
minha economia política, o teu código comercial, oh! Pátria!» em As Farpas.
Depois dedicava o seu tempo livre a escrever,
quer As Farpas 3 com Ramalho Ortigão, quer a tomar notas sobre figuras de Leiria que lhe permitiu
tão bem retratá-las n’O Crime do Padre Amaro. Da
janela do seu gabinete, tinha vista para o largo da
Sé bem como para a farmácia. Perto do meio-dia,
notava a agitação normal para a «missa do dia» à
qual Eça, segundo consta, não faltava, o que não
deixa de ser estranho, pois Eça era ateu desde
os tempos universitários, mas na sua viagem ao
Oriente deve ter-se ajoelhado em lugares santos!
Não é a única vez que as «tristezas de Leiria»,
são referidas por Eça de Queiroz. A impressão desagradável e confrangedora de Leiria encontra-se
bem expressa n’O Crime do Padre Amaro:
«As ruas que vinham dar á Praça, tortuosas,
tenebrosas, com um lampião mortiço, pareciam desabitadas. E no silêncio o sino da Sé
dava vagarosamente o toque das almas».
Numa outra passagem o romancista é ainda
mais preciso:
«Amaro abriu a vidraça. Ao fim da rua um
canteiro esmorecia. A noite estava muito
negra. E havia sobre a cidade um silêncio
côncavo, de abóbada... das paredes da Misericórdia saía constantemente o agudo piar
das corujas. – É triste isto, disse Amaro».
N’As Farpas, a mesma penosa sensação que
ainda encontramos hoje no centro histórico de
Leiria, nomeadamente durante o tempo frio, é
assim traduzida neste queixume:
«Um céu nublado, hostil, entristecia e pesava: eu morava numa rua estreita como
uma fenda e triste como o destino de um
monge: de um lado tinha as velhas paredes da Misericórdia, onde as corujas piavam, do outro as torres da Sé, onde os
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sinos faziam rolar pelo ar os seus prantos
sonoros! E havia ainda na minha janela,
num caixote de pau, um arbusto de alecrim, que erguia constantemente para o
céu os seus miúdos bracinhos de verdura
seca – nunca pude saber porquê, porque,
enfim, na sua qualidade de planta, devia
ser materialista e ateu».
Eça soube, em setembro de 1870 4, que tinha
sido admitido a concurso aberto nos termos do
aviso publicado no Diário do Governo n.º 137 de
22 de junho de 1870 para o provimento dos lugares de cônsules de 1.ª classe conjuntamente com
Jaime Batalha Reis, e invejou-o bem como a Antero de Quental, por estarem a passar férias em
Santa Cruz e ele a trabalhar em Leiria:
«Que fazem vocês aí no areal batido da fria
onda, como diz a balada? Como se suportam? Como se não despedaçaram ainda?
Têm-se banhado? Têm escrito? Têm dormido? Têm sequer vivido? Sabem vocês ao
menos o que vai por essa escura Europa?
Sabem que já não há quase império e quase
que não há França? Sabem que a sombra do
mais baixo do soldado prussiano já roça os
muros de Paris? [...] Meus amigos, tudo isto
são tolices: mas eu estou, desde que começou o meu exílio, tão triste, tão profundamente triste, tão profundamente enfastiado, tão sucumbido, tão cheio de desdém,
tão perdido da vida que só o esprit bête me
prende a atenção e me move a viver. Imaginem-me aqui nesta terra melancólica, só,
sem um livro, sem um dito, sem uma conversa, sem um paradoxo, sem uma teoria, sem
um satanismo – estiolado, magro, cercado
de regedores, e devorado de candidatos! [...]
Há trinta dias que não falo, imaginem vocês.
Respondo a esta gente com monossílabos
ferozes. Escrevam-me, pois daí, se tanto é
que ainda sabem escrever» (Eça de Queirós,
Correspondência, vol. 1, págs. 50-56).
Afonso Zúquete (Zúquete, 1946) lembra que
esta tristeza dos sítios leirienses nunca ocorre na
clara e luminosa Ilustre Casa de Ramires, nem na
acolhedora Guiães, d’A Cidade e as Serras. Que
impressão desoladora causou a Eça de Queiroz a
nossa cidadezinha, para assim a pintar com cores
tão negras, termina Zúquete.
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Figura 3 – Antiga administração do concelho no largo da Sé,
vendo-se a varanda do gabinete de Eça de Queiroz,
no 1.º andar à esquerda (espólio de R. Charters d’ Azevedo)

Escrevia Eça de Queiroz a Eduardo Coelho, de
Leiria: «Escrevo-lhe do meu exílio administrativo.
Aborreço-me como Ovídio desterrado e como
Francisco I desterrado».
Não obstante o relativo aborrecimento de
Eça de Queiroz em Leiria, poderemos supor que
tivesse frequentado, sendo o administrador do
concelho, a primeira sociedade de Leiria. Não
deixou de visitar o 2.º barão de Salgueiro, Dr.
José de Faria Pinho e Vasconcelos Soares de
Albergaria, fidalgo da Casa Real e deputado da
Nação em várias legislaturas. Foi no palácio do
barão, no Terreiro, que no Carnaval de 1871 se
passou o episódio burlesco em que o escritor,
armado em «leão das saias» (Pinto, 1970), teve
uma saída inglória como «cupido desasado», verificando que as escadas da casa no Terreiro do
barão de Salgueiro eram mais penosas de descer que de subir (Costa, 1953).
Eça de Queiroz teria aparecido no baile de
máscaras que tinha lugar em casa do barão, mascarado de tirolês e procurou ter uma aventura
amorosa com uma das senhoras que abrilhantavam o baile daquela noite. Com a «prática» das
boémias audaciosas partilhadas com os seus
atrevidos companheiros de Lisboa, ousou perse-

gui-la para fora do salão entrando numa das divisões íntimas da residência (Pinto, 1970).
Porém ao barão, não lhe passara despercebido os «meneios» do administrador, e enquanto o
baile decorria animadamente, as mãos possantes
de dois servidores da casa, abrindo abruptamente a porta que ele acabara de fechar, agarraram
silenciosamente e discretamente o ágil Eça pelos
ombros e atiraram-no violentamente aos trambolhões pela escada abaixo. Claro que Eça não
gostou da graça carnavalesca, e referindo-se mais
tarde ao escândalo provinciano do episódio, dizia
que «o que chocou aquela boa gente do tempo
de D. Dinis, não foram os excessos da autoridade administrativa... foi o trajo de tirolês! Se me
encontrassem aos abraços à senhora, vestido de
cónego da Sé, todos teriam achado muita graça»
(Guimarães, 1945).
Num comentário a um seu amigo diria mais
tarde que «Consummatum est. Sou um Cupido
desasado» (Maça, 2018). Tal comentário levou
muitos a crer que estaria mascarado de Cupido,
mas um administrador de concelho nunca poderia ter uma tal máscara.
Por outro lado, escreveu-se que Eça de Queiroz se tinha «metido» com a baronesa de Salgueiro, mas tal afirmação não tem razão de ser pois
em 1871 o 2.º barão de Salgueiro não era casado
e sua futura mulher, Maria Luísa da Silva e Ataíde,
tinha 15 anos. A 1.ª baronesa de Salgueiro era viúva e tinha 61 anos. Seria, com certeza, com outra
senhora que estivesse nos festejos que o episódio se terá passado.
Embora João Gaspar Simões, grande estudioso de Eça, afirme que «nem ligações adulterinas
nem outros amores se lhe conhecem até aos 40
anos, salvo breves aventuras com espanholas
de lupanar e inglesas de vida fácil», a verdade é
que encontramos, em Leiria, outros depoimentos
que, no fundo, correspondem ao comportamento de um jovem de 25 anos.
Segundo Júlio de Sousa e Costa (Costa,
1953), que mais tarde veio a ser igualmente administrador do concelho de Leiria, Eça de Queiroz terá mantido por algum tempo uma ligação
com uma moça da Reixida (Cortes) de nome
Maria José, que descreve como «dona de belíssimos olhos pretos, cabelos castanhos claros, ondeados, seio opulento e tremente, galantíssima,
de lindo sorriso aliciante, sempre bem vestida à
moda do termo de Leiria, usando um chapelito
redondo, muito engraçado, inclinado um pouco

sobre o rosto bonito, de aparência suave, meiga
e atraente». A fonte de Júlio de Sousa e Costa
foi Júlio Teles de Sampaio, vivo ainda em 1918,
que terá ficado como Artur Couceiro na estrutura do romance passado em Leiria, onde «tinha
uma bela voz. Era o melhor da cidade para modinhas». Na vida real foi o escrivão na administração do concelho e confidente do Eça.

Figura 4 – Fachada do edifício onde se encontrava
a farmácia Leonardo da Guarda e Paiva no largo
da Sé (espólio de R. Charters d’ Azevedo)

Ainda segundo Júlio de Sousa e Costa (Costa,
1953), «Eça teve amores recatados» com uma senhora viúva, também disputada por um oficial do
exército, que «manobrou melhor».
Foi durante um espetáculo que se realizava
no velho teatro de S. Pedro, onde chegaram a
representar algumas glórias daqueles tempos,
com Brasão, Taborda e Emília das Neves (Pinto,
1970), que Eça foi visto num idílio com as mãos a
tamborilar no joelho de uma vizinha de cadeira
ao lado mostrando com as suas atitudes e seus
olhares o interesse que tinham um pelo outro,
que «o Eng. Wadington, seu amigo, de génio
jocoso e atrevido, que os observava, teve um
comentário em voz alta em linguagem macarrónica e agarotada, que desmanchou os dois, que
prudentemente passaram a comportar-se com
mais juízo» (Carvalho, 1918).
O contacto de Eça de Queiroz com a região
não terá sido muito profundo, até porque pouco
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tempo passou em Leiria. Ao que parece (Maça,
2018) terá acompanhado alguns amigos em caçadas pela Barosa (caminho para a Marinha Grande), ido a um almoço em Picassinos e a um outro
na Batalha, uma estadia de dois dias em Ourém
aquando das visitas de Ramalho Ortigão, uma
delas acompanhado por Rafael Bordalo Pinheiro.
O Dr. Américo Cortez Pinto, médico em Leiria, na sua conferência sobre Eça de Queiroz, em
1970, comemorando os 150 anos da chegada de
Eça a Leiria, relatou que as duzentas gravatas que
ele possuía dificultaram a sua entrada nos Estados Unidos, pois que um funcionário da Alfandega suspeitou que se tratasse de contrabando. Eça
tinha acabado por invocar a sua imunidade como
cônsul de Portugal em Havana, mas o funcionário entendia que isso não se aplicava nos Estados
Unidos. Valeu-lhe um dito espirituoso, para lhe
concederem o visto de entrada: «Pois se a jovem
América se dava ao luxo de ter 46 Estados, porque havia de impedir que um velho europeu se
desse ao luxo de ter 200 gravatas!»

Figura 5 – Largo da Sé em 1912, segundo uma aguarela
de Alberto de Sousa (espólio de R. Charters d’Azevedo)

Atribui-se, em Leiria, a Eça de Queiroz mais
do que os escassos meses que entre 1870 e 1871
realmente esteve em Leiria, lhe permitiriam ter
feito. Por exemplo, tendo existido no início do século XX um indivíduo «parecido com Eça de Queiroz, física e espiritualmente: alto, esguio, levemente curvo, de rosto longo, cabelos castanhos,
de débil compleição, de sorriso levemente irónico e ao mesmo tempo bondoso, fazendo versos
correntios, líricos e humorísticos, com raro brilho
e espontaneidade» (Cruz, 1949), é sugerido que
fosse um filho natural de Eça, coisa que nos parece completamente infundada. O tal indivíduo
muito parecido com o escritor pode ter sido uma
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coincidência, um mimetismo anatómico, não de
Eça quando este realmente esteve em Leiria, mas
da imagem «oficial» do escritor já depois de consagrado, como explica J. A. Gonçalves Guimarães.
Ou seja, como Leiria ficou sempre com a lembrança de Eça, a opinião pública «inventou-lhe»
um filho da terra. Concordando com J. A. Gonçalves Guimarães, o fenómeno queirosiano leiriense
mais incrível, digno de estudo de psicologia social,
foi o facto de Eça ter escrito O Crime do Padre Amaro a descrever e a criticar os religiosos locais e estes
(ou os seus «descendentes») em 1917 terem criado
(ou ajudado a criar) o «fenómeno de Fátima».

Notas
Foi nomeado administrador do concelho de Leiria por decreto
de 21-7-1870, publicado no Diário do Governo n.º 164, tendo
tomado posse a 30 de julho de 1870. Foi exonerado por decreto
publicado no Diário do Governo a 6 de junho de 1871. Acabaria
de ser nomeado cônsul de Portugal nas Antilhas espanholas
somente em 1872.
2
A 12 de junho de 1871 Eça de Queiroz toma a palavra nas
Conferências Democráticas do Casino, com o tema A afirmação
do Realismo como Nova Expressão das Artes, como o próprio a
designou em As Farpas.
3
As Farpas – Chronica mensal pelos srs Ramalho Ortigão e Eça
de Queiroz. Junho de 1971 (2.º volume). Lisboa, tipografia
universal, 1871. Folheto de 95 páginas in 16, depositado na
Biblioteca Nacional «para gozarem do direito de propriedade
literária, em dois exemplares».
4
Aviso da Direção dos Consulados e dos Negócios Comerciais
de 23 de setembro de 1870 no Diário de Governo de 24 de
setembro de 1870, n.º 215, p. 1.
1

Bibliografia
COSTA, Júlio de Sousa e – Eça de Queiroz. Memórias da sua estada
em Leiria, 1870-1871. Lisboa: Sá da Costa, 1953.
CRUZ, Marques da – Eça de Queirós: a sua psique. S. Paulo (Brasil):
Edições Melhoramentos, 1949.
Eu conheci o Eça. Jornal «República», 24 de dezembro de 1939.
GUIMARÃES, Luís de Oliveira – O espírito e a graça de Eça de
Queirós. Lisboa: Romano Torres, 1945.
MAÇA, Manuel Paula – Eça de Queiroz para além de escritor.
In RE Cortes do Jornal daí. Cortes – Leiria: Jornal das Cortes,
2018, p. 420 – 491.
PINTO, Américo Cortez – Eça de Queiroz em Leiria – naturalidade
leiriense do romancista. Leiria: Ed. C. M. Leiria, Cadernos
Culturais, n.º 4, 1970.
ZÚQUETE, Afonso Eduardo Martins – Eça de Queirós, Leiria e
os Médicos. Porto: Separata do Jornal do Médico: O Lar do
Médico, n.º 30, 1946.

Fernando Morais – as palavras nómadas
Entrevista conduzida por José António Afonso

Ora o mundo à nossa volta era a Guerra
Mundial, menos para mim, que nessa idade ela
estava tão longe, tão distante, que a fome e outras carências, essas, sim, estavam ali presentes.
Mas encontrei uma revista com fotografias
a preto e branco de aviões e tanques de guerra
que me espantaram, e essa foi a minha primeira descoberta da guerra. A revista apanhei-a no
Farrapeiro da rua de Afonso de Albuquerque.
Perguntei ao meu Pai se a guerra vinha
para Portugal e ele suponho que me respondeu que não.

O diálogo com Fernando Morais é um imperativo para que esta voz se abra nos íntimos
ciclos existenciais que o fogo da sua escrita
deixa transparecer, especialmente quando a
permanente tensão entre o vivo e o viável remete o leitor para a dupla afirmação de uma
vida extremamente singular. As questões que
lançámos podem permitir que lentamente penetremos na sombra de um criador que caminha entre o luto e a alegria.

Muito da tua obra remete para um lugar – quase mítico –, o do nascimento.
Fala-nos desta fixação pela origem.
Dizem que nós somos conscientes da nossa individualidade a partir dos quatro anos de
idade. E é dessa época que reconheço em mim
a consciência de ser, embora a nível da memória me recorde de pequenas coisas dos meus
três anos de idade...
Os meus primeiros planos de futuro são totalmente irrelevantes, pois tudo depende de como
a pergunta é feita a uma criança e por quem...
O que queres ser quando fores grande? E lá
ia respondendo como percebia o mundo à minha volta.

Como foi a tua infância e adolescência? Julgo ser de sublinhar que aqueles idos anos 40 e 50 marcam muito a
luta pela autonomia de um jovem.
As minhas brincadeiras de rapaz centravam-se no que via fazer aos mais velhos, os que já
iam à escola com sete anos de idade. Os grandes a baterem nos pequenos!
A noção de injustiça! O mundo dos mais
fortes contra os mais fracos. A noção de poder.
Quem fazia mal ficava impune. E nunca o bem
batia à nossa porta.
Depois na Escola Primária do Torne aprendi a perceber que nem todos éramos iguais.
Os mais pobres levavam mais palmatoadas.
E isso tornava-os rebeldes. Quanto mais lhes
batiam mais exacerbavam a sua revolta. Eu
era de um nível intermédio, daqueles que só
eram castigados se fossem apanhados em
flagrante. Assim comecei a saber fingir. Fazer
asneiras sem ser visto! Enganar! Alguns anos
mais tarde e reflectindo sobre o tempo da
instrução primária, apareceu-me claramente
a importância que a escola teve na minha formação; não só pelos colegas e professores,
mas sobretudo a figura do reverendo António Fiandor cujo espírito evangélico e sabedoria no trato com crianças foi determinante,
pelo muito que em mim fez repercutir nos
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valores que nos legou e que nos apetrechou
para a vida de adultos.
Foi ele que iluminou as nossas consciências, apesar de me ter afastado da Igreja para
seguir o meu próprio percurso, reconheço que
o reverendo Fiandor nos deu a capacidade de
discernir entre o bem e o mal, numa esfera do
conhecimento a que os nossos familiares não
podiam chegar.
Ele sempre esteve atento a todas as crianças
da escola e aos que mais precisavam dos seus
ensinamentos, e do seu exemplo beneficiaram
ao longo da vida.
A seguir veio o trabalho. Aos dez anos fui
trabalhar para o Porto num alfaiate. Era gente.
Trazia ao fim da semana a féria para entregar à
minha Mãe. Já era alguém! Ajudava a família a
subsistir num regime de fome e privações.

entrei num desses grupos e disse-lhes que poderíamos fazer as coisas bem mais organizadas,
indo por ruas que tivessem várias saídas possíveis. Responderam que não estávamos em
guerrilha urbana... Conhecia muita gente.
Uns jovens, outros já quarentões, professores, comerciantes, operários distintos,
homens do povo de grande valor – como
hoje já não há! Um deles, o Pinto, trabalhava
numa tipografia importante, falei lhe no Centro Ramalho Ortigão, onde se ministravam
aulas gratuitas por professores voluntários
e onde reinava a fraternidade. O Pinto levou
um original para a tipografia e fizeram lá o
meu primeiro livro de poemas surrealistas, A
Cidade Adversa. Esse foi o mais triste dia da
minha curta carreira literária, trazia uma gralha monstruosa logo na capa.

Nos anos 60 inicias um conjunto de
colaborações na imprensa e que ainda hoje manténs com pujança. Gostaria que reflectisses sobre a sua importância e o porquê da longevidade. Neste percurso como surgiu o teu
primeiro livro?

Julgo poder deduzir que este pequeno incidente não te inibiu a procura
de burilar a palavra, que também, me
parece, estar muito relacionada com
uma auto-aprendizagem estética e
artística. Como nasceu, digamos, a
vocação de escrever?

Aos dezassete anos entro na Escola Secundária Passos Manuel junto ao rio Douro.
Começava às 6 horas da tarde e saía de lá às
11 da noite, sem ter jantado. E nunca um professor nos perguntou como era a nossa vida...
De entre todos os rapazes com quem convivi
antes da Escola nenhum quis estudar à noite.
Mas acabei por conseguir tirar o 5.º ano do curso de Pintura e Cerâmica. Foi no ano de 1957.
Um ano depois estava na Praça da Liberdade,
sem os meus pais saberem, a esperar o general
Humberto Delgado, candidato da oposição. Vi
o que jamais esquecerei. Um povo inteiro, na
sua dignidade, fazendo história.
O meu caminho de regresso a casa mudou
muito. Tinha encontros clandestinos com pessoas corajosas. Distribuía propaganda e perdi
de vista antigos colegas que estranhavam o
meu comportamento. Quando chegava o 1.º
de Maio, via como os operários faziam frente à
polícia, em pequenos grupos. Eram cenas que
a cidade repercutia de boca em boca. Um dia
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Passava o ano de 1963. Tinha ideias muito
próprias sobre a cultura, sobre o jornalismo, e tinha passado um ano inteiro na Biblioteca Municipal do Porto lendo, entre outros, A Criação do
Mundo de Miguel Torga. O livro «apanhou-me»
por completo, em todas as fibras do meu ser!
Na biblioteca era muito conhecido, os
empregados nem esperavam que eu preenchesse a requisição, iam logo buscá-lo e Torga
revelou-se o meu mestre incontestado, num
esplendor de palavras, ensinou-me o campo,
ensinou-me as courelas, ensinou-me a montanha e a pastorícia.
Sentia-me arrepiado! Estremecia em cada
página pela beleza grandiosa das imagens,
dos sentimentos, das sensações. Era a língua
portuguesa!
Foi lá que li o Nobre, Camões e Aquilino...
Descobri a minha pátria, o meu futuro, o meu
eu! Não sabia nada de política, mas daquilo... daquela literatura... isso sim! A grandeza dos povos
está ali, naqueles livros, naquelas páginas.

Por isso é que fui o melhor na disciplina de
Português no meu curso. Tive 20 valores, o que
já não acontecia na escola há vinte anos, disse-me o director.
Eu tinha o dom da palavra, diziam, quando
falava num café, no Cine-Clube, na Cooperativa do Povo Portuense era ouvido com atenção
por todos. Viam em mim um líder que nunca fui.
Cheio de preconceitos perante as raparigas, vítima duma educação familiar castradora e machista nunca aceitei postos de responsabilidade.

A descoberta dos universos da palavra
passou também pela manifestação de
posições cívicas e políticas denunciadoras de uma ordem totalitária?
Só no Centro Ramalho Ortigão dirigido pelo
grande homem que foi o Dr. Ferrão Moreira,
tive um papel importante. Todas as portas se
me abriam de par em par, mas nenhuma abri
para mim, era sempre para outros, para os
meus amigos...
Eu era, em boa realidade, um moço de recados numa firma de artigos religiosos, pertença
de oportunistas sem alma nem cultura. Trabalhei lá dezassete anos. E nunca me apercebi
que era uma parte fundamental da minha vida.
Tive tanta vergonha de carregar encomendas
às costas para a estação da C. P. Nessa firma
vendia-se «água de Fátima» que era da torneira
do n.º 54 da rua de Elias Garcia e também «terra de Fátima» do quintal da mesma casa [onde
morava, em Vila Nova de Gaia]. Foi uma parte
impura da minha existência ter calado toda
aquela vergonha, aquela comédia reles.
No dia 11 de Janeiro de 1966 a PIDE, polícia política do regime, às sete da manhã veio
buscar-me... ainda dormia. Saí no último dia de
Julho desse ano.
Finalmente arranquei a máscara que me cobria o rosto. Percebi tudo o que havia de torpe
no género humano. Percebi que só a arte e a
cultura seriam o meu sol e o meu percurso.

O exílio, como aconteceu? Descreve-nos esses tempos que já começaste a
desvendar em A Inscrição na Lápide....

Fugi para França quando a PIDE me ia prender de novo. Andei fugido pelo Sul do País
durante três meses e sempre apoiado pelos
irmãos de luta. Nunca um partido me deu um
pão. Foram os meus companheiros que me
apoiaram. Lealmente.
Em Paris trabalhei em fábricas de super produção. Novas experiências, novos fenómenos,
como o Maio de 68. Quando cheguei a Paris já
era pai de um bebé!
Voltei a Portugal no dia 10 de Março de 1975.
Destroçado por um drama íntimo... Um autómato, mais desprezível que um clochard de
Paris. Então refiz junto do meu povo do Norte,
as esperanças na Revolução, que foi feita não
com votos, mas sim com armas na mão. E fui
com novos companheiros para a frente de luta.
Jornadas grandiosas. Estive na mesa de um comício no imenso Pavilhão Rosa Mota em frente de 9.000 pessoas que gritavam. Mas não era
capaz de falar àquela malta toda! Disse-lhes só
da minha esperança na fraternidade, da minha
certeza do bem-estar social, um dia...
Os políticos viram no meu discurso o fracasso. Eu não servia para os gritos e os morras! Não
conseguira entrar nesse sistema!

Como relevas a experiência da revista Peregrinação?
Volto a Paris com uma única ideia: lutar pela
cultura portuguesa, ver os meus filhos, agora já
grandes. Pensava que era esse o meu combate.
Entrei para a revista Peregrinação em Fevereiro
de 1983. O livro A Cidade Ocupada pela Poesia
ainda tenta enlaçar Portugal e Gaia. Sou distribuidor da revista para toda a França. E consigo
um valioso grupo de assinantes e colaboradores, entre os quais, o grande Manuel Dias, homem das Associações Cívicas e Culturais dos
Portugueses. Para a Peregrinação consegui
adesões fundamentais como a pintora Vieira
da Silva e companheiro Arpad Szenes, Gargaleiro, o Vasco Martins, os pintores do grupo de
Paris, como Raul da Costa, Camelo, Manuel Rodrigues, André Shan Lima, Henri Albrun, Madalena de Sena, Raul Ferreira Rocha, João Carlos
Rodrigues, Cisco, Celina da Silva, Bertino, Lídia
Martinez, Saldanha da Gama, etc., e na escri47

ta, António Topa, Daniel Lacerda, Manuel da
Conceição, Melo e Castro, Hélder Costa, e na
música, Zeca Afonso, José Mário Branco, Tino
Flores, Mara, o «Violas», Luís Cília, e o cineasta
Manuel Madeira. Mara, a cantora espanhola,
revolucionária, tinha um restaurante com o
nome de moeda árabe, o Maravedi, na Rue de
la Montaigne Sainte Geneviève, e era um local
único no mundo. Aí ouvi pela primeira vez falar
de Jean e de Jerez as terras de Mara nas suas
canções que a sua guitarra maravilhosa acompanhava. Ouvi falar de Miguel Hernandez, de
Pablo Neruda e de meu irmão assassinado Garcia Lorca. Foi no tempo em que visitei o Mota
de Amsterdam e o Patriarca, emigrante português no Luxemburgo.
Foi no tempo da Raymonde do Comité de
Desertores, da Perfumaria Grey com o seu senhor Campeão, sentado nos seus cem quilos,
no caixa a guardar o dinheiro dos Japoneses.
Foi o tempo da «misse Paris» com o Ângelo, e
depois o Artur na motorizada a fazer entregas
de colchões ao domicílio. Foi o tempo do Bitan
Tapis, um árabe rico e judeu onde trabalhei
nas alcatifas. Ali mesmo ao lado das Galerias
Lafayette. E havia uma música no ar. E era feliz.
Até que um dia regressei de novo a Portugal. Para trabalhar a tempo inteiro na Peregrinação. O projecto durou sete anos e chegamos
a ter uma sede junto ao castelo de S. Jorge, que
por interesses estranhos não se consolidou.
José David Rosa o «pai» da revista adoeceu vindo a falecer na Suíça. Quase uma vida de trabalho para a sua revista e com ele, ela acabou.
Ficaram todas estas amizades que ninguém extingue. José David Rosa teve um papel muito
importante nessa fase da minha vida.
O fôlego de uma vida está indelevelmente
ancorado na amizade, no amor. Quem te apoia
nas odisseias do labutar pela dignidade?
O David ainda conheceu a mulher que acabei por descobrir – a Angelina. Inteligente, meiga, tímida e lutadora, é a inspiradora dos meus
livros posteriores.
Quase todos eles têm a sua marca. O seu
amor. Com ela aprendi a ser feliz com poucas
posses. Aprendo o equilíbrio dos dias, a viver
nas asas da cultura que se quer simples, concre48

ta, real, humanizadora. A ponto de surpreender
os estetas distraídos.

E agora, Fernando?
Tenho um projecto. Publicar um livro com
traduções e estudos sobre Rimbaud. Já está
feito há quatro anos. Preciso arranjar um editor e mesmo para isso é necessário que o amigo Anthero Monteiro lhe faça o prefácio... conforme prometido.
Fernando Morais nasceu em Mafamude,
em Fevereiro de 1935. Frequentou a Escola do
Torne e completou o curso de Pintura Cerâmica na extinta Escola Passos Manuel também
em Vila Nova de Gaia. Homem de mil ofícios.
pintor e escritor. Foi administrador do jornal O
meu Amigo, do Centro Ramalho Ortigão e um
dos principais dinamizadores da revista Peregrinação. Desde muito novo colaborou assiduamente na imprensa nacional, como seja
na «Página de Poesia» do Jornal de Noticias,
na «Secção de Cinema: Bastidores» do jornal
República ou no «Suplemento Juvenil» do Diário de Lisboa, e na regional e local. É autor de
catorze livros de poesia – A Cidade Adversa
(1963); A Cidade Ocupada pela Poesia (1983);
O Poeta Escondido (1998); Voltar a Gaia (2000);
As Ruas da Comuna (2001); Não o Deixeis Cair
no Olvido (s/d); Um Estalo na Modorra (2003);
História Local de Portugas (2004); Conversando
com Rimbaud (2005); Índex Poesia (s/d); Rótulos (2006); O Poema do Outro Lado (2006); Um
Pedacinho de Amor (2007), e Quadrar (apontamentos do quotidiano) (2007) – e uma novela,
A Inscrição na Lápide (s/d).
Lugar do Torne. Agosto de 2007.
Nota da redacção: Fernando António de
Almeida Morais, o Poeta (como era conhecido), faleceu em Vila Nova de Gaia a 24 de
janeiro de 2020. Tendo sido sócio dos Amigos do Solar Condes de Resende – Confraria
Queirosiana, tem colaboração na Revista de
Portugal n.os 1 a 4.

Nova abordagem ao Colmeal da Marofa
José Pereira da Graça
Juiz conselheiro jubilado

O Dr. Aires Cruz Coelho (que passaremos a
tratar por Autor) publicou, em 2018, o seu trabalho de 340 páginas, denominado Burla na Expulsão dos Moradores da Paróquia do Colmeal.

Poderíamos limitar-nos a remeter para o
nosso artigo publicado nesta Revista de Portugal em novembro de 2018, n.º 15, em que todas
as questões relevantes abordadas neste trabalho têm ali o adequado tratamento, com base
na análise do processo de despejo (e sequentes
embargos de terceiro), instaurado na comarca
de Figueira de Castelo Rodrigo em 1953. A insistência talvez justifique também repetições
nossas e algumas considerações sobre as razões da própria insistência.

I – Antecedentes
1 – O tema é o mesmo já tratado noutros
trabalhos anteriores do Autor e, no essencial,
também abordado numa entrevista dada na
TVI, a Fátima Lopes, em termos que muito

emocionaram a entrevistadora e, naturalmente, os telespetadores. Essa entrevista é precedida de um pequeno filme em que aparecem
soldados da GNR, a cavalo, empunhando espingardas de dois canos sobrepostos, próprias
para caça grossa. No entanto, a arma usada
pela GNR era a Mauser, também utilizada pelo
Exército Português.
Esta cena grotesca, de todo fantasiosa, não
mereceu, ao Autor, qualquer comentário, não
obstante o ridículo da situação. Contudo, ele
esteve no local aquando da «expulsão», de que
muito bem se lembra, apesar de menino ainda.
2 – O Autor teve oportunidade de, mais
uma vez, abordar a questão, o grande empenho da sua vida, assumindo, de forma inquebrantável, a defesa das «pobres e ignorantes
gentes da aldeia» do Colmeal para que se faça
justiça, já que, no seu entender, ela foi desastradamente violada com a propositura da
ação e atos sequentes.
Com efeito, sob a égide da Casa de Cultura
de Figueira de Castelo Rodrigo, foi realizado, antes da publicação da mencionada obra do Autor, um colóquio para o qual ele foi convidado,
assim como o signatário desta nova abordagem
e uma terceira pessoa. Só não compareceu o Autor, nem declinou a razão da ausência, não obstante a promessa de comparência. Lamentou-se
sinceramente essa atitude porque a sua participação concederia ao ato uma dinâmica muito
mais viva e esclarecedora. Tal esclarecimento
teria efeitos preciosos também no afastamento
de versões iconoclastas absurdas, efabulações
excêntricas, que por aí correm, com narrações
dramáticas de massacre inédito «na Lusitânia» e
de incêndio devastador, «efectuados» pela GNR,
coisas que até foram acolhidas num romance,
com a leviana afirmação, constante da contracapa, de que os factos narrados são verdadeiros!
Honra seja feita ao Autor que nunca subscreveu tais distorções surrealistas, pois conheceu «os mortos» sabe para onde foram morar, e
viu as casas «incendiadas» com telhado.
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3 – Dentro deste propósito fixo, sólido, persistente, pronto a manter bem viva a chama regeneradora da sua «verdade», o Autor mantém,
porém, sem vacilar, o combate contra os que,
acredita, a violaram, através de um processo judicial burlesco, e continuam a violar.
Por isso, já após o referido colóquio, a que
ele inesperadamente faltou, formulou uma exposição (já antes, em abril de 2016, formulara
outra, obviamente sem sucesso) dirigida ao
juiz de Figueira de Castelo Rodrigo (como se
conclui dos documentos juntos ao seu referido
livro), alegando que, com base em novos documentos que julga arrasadores, se deve proceder a um outro julgamento em nome dos
direitos fundamentais da pessoa humana e da
igualdade dos cidadãos. Enfim: pretendia que
se fizesse uma revisão da sentença, já há muito
transitada em julgado.
Tinha claramente a noção de que o seu
propósito poderia não ter êxito, pois tal ação
teria de ser proposta por advogado, que ele
não é. Isso, porém, não seria obstáculo, no seu
entender, supomos, pois talvez o juiz agisse
oficiosamente, dada a natureza dos valores
superiores que estavam em jogo. Isto é, dizemos nós: para além do kantiano SER está o dever ser; para lá da questão jurídica está a filosófica, a social. Isto porque, no seu entender, a
intervenção da Justiça apenas serviu para dar
um cunho de legalidade salvadora da futura
condenação pela História.
É certo que as decisões cíveis, mesmo transitadas em julgado, também podem ser objeto
de revisão, dentro do prazo respetivo. Só não
há prazo se o objeto da ação for a violação dos
direitos de personalidade, como o direito ao
nome, à honra.
Ora, o objeto da ação de 1953 começou por
ser um simples despejo, alargado depois, em
embargos, à enfiteuse e subenfiteuse.
Portanto, tal libelo prescreveu mesmo.
Claro, o indeferimento da pretensão foi natural e óbvio por carência de qualquer apoio legal.
Aliás, reside aí, na falta de apoio legal, a ineficácia da argumentação do Autor. Toda e qualquer ação tem: partes (autor e réu), um objeto e
uma causa de pedir. Estes elementos confinam
o campo da lide. Tudo o que ocorra para lá desses limites é anódino, inexistente para a causa
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em concreto. Isso mesmo se verificou in casu
e em quase todos os aspetos das insistentes
abordagens pelo Autor.
4 – Relembremos o título do livro editado
em 2018: Burla na Expulsão dos Moradores da
Paróquia do Colmeal
O território de uma paróquia coincide, normalmente, com o da freguesia em que está inserida. Portanto, devia dizer-se sede da paróquia.
Este tema contém a ideia mestra inspiradora
do trabalho intelectual do Autor, a sua motivação, a sua esperança. O menino que assistiu à
«expulsão» de seus pais e dos outros habitantes
da «aldeia» do Colmeal e de si próprio, empunhou a espada do herói justiceiro e continua, abnegadamente, sem desfalecimentos, a brandi-la.
Para desbravar terreno propício à pugna,
produziu um trabalho heurístico notável. O volume de documentos coligidos pressupõe, na
verdade, uma frequência criteriosa de bibliotecas, de arquivos e leitura de muitos livros ao longo de muitos anos, como ele, aliás, reconhece.
Tal trabalho imenso de recolha documental é credor, objetivamente, de muito apreço e
profunda admiração, que sublinhamos.
5 – Outra coisa, porém, é a hermenêutica
praticada pelo Autor na análise global da situação processual. Cremos que a ideia mestra
referida segregou um casulo psicológico que o
impede de sair da sua subjetividade.
Por via disso se cola a interpretações de realidades virtuais simplesmente fabulosas. Respeitamos a atitude porque, apesar de tudo, a
julgamos sincera. Só assim se compreende a
denodada insistência!
Todavia vejamos:
Há duas ideias centrais em que ele se move.
A – A família autora do processo era dona da
Quinta da Nave, que não da Quinta do Colmeal
que fica ao lado.
Porquê?
(Apenas nos repetimos na análise desta
ideia e de outras que se seguirão, pois já tudo
foi comentado no artigo publicado nesta revista, n.º 15).
Resposta: porque os números inscritos na
matriz e descritos na Conservatória do Registo Predial correspondem, na interpretação
do Autor e que julga provar, à referida Quinta

da Nave que não ao Colmeal. Logo, no seu
entender, o juiz devia reconhecer aos autores
da ação de despejo, a propriedade daqueloutra que não desta!
Ora, o que fez o juiz? Ou melhor, o que não
fez e devia ter feito, segundo o Autor?
Os promotores da ação de despejo juntaram
ao processo, certidão (que lá se pode ver) da
descrição na Repartição de Finanças e da inscrição na Conservatória do Registo Predial efetuado pelo seu avô, de quem a herança proveio.
Perante isto (documentos com força probatória plena), ao juiz restava reconhecer a
propriedade. Não podia adivinhar que, como
assevera o Autor, tais artigos correspondiam à
Quinta da Nave. Se, por ventura, isso fosse verdade, era aos embargantes (os residentes) que
competia alegar o facto, pois, dado o princípio
dispositivo, no cível, toda a iniciativa processual compete às partes. O juiz fez o que devia e
não mais nem menos.
É, pois, colossal o erro em que o Autor labora,
até porque, se a sua tese estivesse certa, os referidos autores sempre poderiam alegar que as casas e as parcelas possuídas e invocadas na ação
eram aquelas do Colmeal e não doutro qualquer
lugar. O instituto da usucapião produziria o efeito aquisitivo inerente. Aliás, o registo prova o direito. Nunca o cria, como o Autor pensa!
Outra ideia central que anima a tese do Autor:
B – A «expulsão» baseou-se num documento falso produzido na Conservatória do Registo Predial de
Pinhel, alterando-se oportunisticamente uma data.
Suponhamos que isso aconteceu. Só os embargados poderiam virtualmente ter interesse
nisso. Os seus advogados bem sabiam que tal
documento, face ao desgarrado teor do requerimento dos embargos, era irrelevante, pois
não haveria oportunidade de utilização no fundamento de sentença, já que, entretanto, os
embargos estavam feridos de morte. Assim, foi
completamente irrelevante na decisão do despejo e no indeferimento dos embargos.
Mais um erro monumental do Autor.
De qualquer modo, a referida falsidade é
outra ilusão do Autor: esqueceu-se de verificar que todos os intervenientes na escritura
elaborada com a data de 1875, efetuada na referida Conservatória, incluindo a condessa de

Belmonte, juntaram as respetivas procurações
com data de 1874, concedendo poderes para
a prática dos atos celebrados (ver folhas 41 e
ss. do apenso à ação de despejo, embargos de
terceiro)! A data 1875, escrita à máquina por
extenso, sofreu uma rasura manuscrita, mas só
o cinco (fls. 41 referida). Tal rasura (como várias
outras e entrelinhas), mostra-se ressalvada a
fls. 46 do mencionado apenso.
Não obstante, ele continua a repetir, repetir, repisar, repisar as suas argumentações em
nome da defesa de valores superiores da humanidade. Acredita na força dessas infindáveis
insistências como na gota que bate persistentemente na pedra dura, tanto bate até que fura.
Só que para, finalmente, o furo abrir, é preciso que haja pedra! E não há pedra nenhuma!
Talvez a recente descoberta, segundo informa
o Autor, da imagem de S. Julião do Pereiro (reproduzida na capa do referido livro do Autor)
faça um milagre.
A propósito disto, embora sem interesse direto para o tema que nos vem ocupando, sempre se dirá:

Figura 1 – Colmeal: imagem em aplito representando
S. Miguel Arcanjo, encontrada durante as obras da igreja
paroquial; fotografia do autor.

51

O Autor fala deste santo, como se Pereiro
fosse um topónimo ali da zona do Colmeal,
onde teria sido fundada a Ordem de S. Julião
do Pereiro. Ora, Pereiro é o nome da sede da
antiga freguesia com este nome (hoje Alto do
Palurdo), do concelho de Pinhel, sita na margem esquerda do Coa, facto que o Autor não
pode ignorar, pois é natural da região.

cia a um fidalgo de nome Soeiro, que foi o seu
primeiro superior.
Tal Ordem foi, antes de ser conhecida pelo
nome anterior, pela designação de Ordem Leonesa de S. Julião do Pereiro».
Por que haveria S. Julião de fazer ali, no
Colmeal, um milagre? Porque em escavações,
na reconstrução da capela, foi encontrada a
sua imagem?
Só que tal imagem, com espada e balança
insculpidas, é a de S. Miguel!
Na margem direita do Coa, junto das Cinco Vilas, teria havido uma representação de tal
Ordem como, aliás, referimos no citado n.º 15
desta revista.

II – A realidade do processo

Figura 2 – Litografia popular com a imagem
de S. Miguel Arcanjo.

Neste seu trabalho, o Autor cita o falecido
Ilídio Marta que escreveu a única monografia
existente sobre Pinhel – PINHEL FALCÃO notas
e factos – com uma 2.ª edição aumentada. E
acrescenta que se trata, por outras palavras, de
um autor de grande mérito.
Que nos diz tal autor na página 189, da 1.ª
edição, sobre a freguesia do Pereiro?
«De facto, o Pereiro, pode dizer-se, foi o
berço da em tempos tão importante Ordem
Militar de Alcântara, pois que um ermitão de
nome Amando, que no tempo do Conde D.
Henrique ali habitava numa pequena ermida
– S. Julião – aconselhou a fundação de tal milí52

1 – Como se disse, o Autor encerrou-se na
sua carapaça psicológica que o não deixa ver o
conteúdo real do processo. Ele intui que toda
esta sua imensa argumentação, todo este extraordinário esforço em defesa do ideal da sua
vida, se esborcina num ápice contra a inultrapassável muralha do teor processual. Com feito,
tal argumentação está fora dos limites jurídicos
traçados pela lide a que nos temos referido.
O processamento, como se expõe no mencionado artigo desta revista n.º 15, foi legal,
correto, respeitando-se a lei da época.
Curiosamente, o Autor, que afirma e corrobora a ideia de estado de direito, de algum
modo acusa os agentes processuais de terem
cumprido a lei! Pelo menos por terem agido
em nome dela.
2 – O Autor, obviamente, conhece o conteúdo do processo, mas esforça-se por ignorar
o que lhe é desfavorável, que é quase tudo.
Menciona quatro peças:
O requerimento de embargos, o acórdão
da Relação de Coimbra, o acórdão do Supremo
Tribunal de Justiça e a sentença da 1.ª Instância.
a) O requerimento dos embargos
Este requerimento foi a desgraça dos embargantes. O Autor refere o seu teor, subscreve-o por o discurso ser a seu jeito. Diz mesmo:

«Estou de acordo com este documento, pois ele
dignifica o que há de melhor no ser humano».
Enfim, o Autor ficou seduzido pelo texto,
como hoje se diria, de pendor populista.
É do seguinte teor (atualiza-se a grafia):
«Chegou ao conhecimento dos embargantes, por meios extrajudiciais, por jamais receberem qualquer citação ou notificação, que A. e esposa tinham proposto
uma ação especial de despejo contra A. e
mulher (entenda-se arrendatários), onde se
pedia um despejo da chamada Quinta do
Colmeal, dessa comarca, que os primeiros
teriam arrendado aos segundos em 1942.
Mais ainda souberam os embargantes que
na referida ação, os A.A. diziam que o arrendatário poderia sublocar partes da referida quinta o que na realidade fizeram.
E ainda que os R.R. não contestaram,
deixando-se decair e contestar sem uma
única palavra».
Tudo correto.
«Só depois da sentença, a decretar o
despejo, ter transitado em julgado e
quando vieram requerer a sua execução,
os autores, ora embargados acrescentaram os nomes dos pseudosublocatários
requerendo-se logo a participação da
força pública para que tudo se realizasse com o máximo de eficácia e rapidez,
evitando-se qualquer atitude dos executados que não foram demandados ou
sequer chamados à demanda».
Aqui começam os subjetivismos deformadores:
1.º – Provou-se que os residentes/ embargantes eram veros (não pseudo) sublocatários,
por pagarem renda ao locatário. Esta prova até
os podia ter beneficiado se tivessem assumido
essa qualidade.
Porquê?
Suponhamos que não se tinha produzido
essa prova. Se assim fosse, não seria possível demonstrar a existência de qualquer título a seu
favor justificativo da posse das terras e casas.

Com efeito, os residentes ficariam inibidos de provar a alternativa que alegaram, em
primeiro lugar, um contrato de enfiteuse que
depois alteraram para subenfiteuse, por documentos provarem que enfiteutas eram outros.
A respetiva alegação é deste jaez:
«Essa alegada situação de sublocação é
falsa, como é falsa a afirmação dos promotores do despejo de que são os proprietários plenos da Quinta do Colmeal.
Com efeito, os embargantes possuem,
habitam e usufruem prédios rústicos e urbanos situados dentro da referida quinta,
o que já acontecia com seus pais e avós.
Essa posse é pacífica, continua e pública
desde tempos imemoriais, como já se disse, o que é do conhecimento público e notório de toda a freguesia e circunvizinhas.
Nunca ninguém interrompeu tal posse.
Os embargantes e seus antecessores,
também desde tempos imemoriais, sempre pagaram foro anual (negrito nosso) e
jamais fizeram qualquer contrato relativo
aos prédios em causa».
Aqui, os embargantes (melhor, o advogado
seu representante nos autos) cometeram dois
erros colossais, tão graves que, logo ali, traçaram o destino dos embargos, gerando um nado-morto, como já temos dito.
Não foram maquiavélicas influências políticas ou quaisquer outras artimanhas, com violação de direitos humanos, patamar em que o
Autor se espraia até à exaustão. Não!

Figura 3 – Colmeal: reabilitação das ruínas da antiga casa
senhorial para unidade hoteleira; fotografia do autor.
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Primeiro erro crasso
Como alternativa, já se disse, ao subarrendamento alegado pelos embargados, os embargantes ofereceram a figura da enfiteuse,
mas fizeram-no do mesmo modo que um hipotético dono de prédio arrendado, depois de
o arrendatário deixar de pagar a renda, se dirige ao juiz da comarca, alegando: sr. Juiz, fulano arrendou-me um prédio e agora deixou de
me pagar a renda. Portanto, ponha-se na rua.
Não identifica o prédio, não diz qual o montante da renda. Nada.
O mesmo fizeram os embargantes quanto
à figura da enfiteuse: não dizem que prédio
ou prédios cada embargante possuía, não os
identificando portanto, não revelam o montante do foro e, sobretudo, não alegam o elemento mais característica desta figura jurídica:
o pagamento da dízima, ou seja, a contribuição predial, pelo titular do domínio útil, que,
no caso, seriam os embargantes.
Logo, não foram alegados factos que pudessem, depois, ser provados, e então capazes
de preencher o respetivo conceito enfitêutico.
Assim, nunca poderiam provar o que pretendiam alegar. Por isso dissemos que a prova
do subarrendamento até os poderia beneficiar se tivessem assumido essa qualidade, ficando, eventualmente, livres para poderem
alegar e provar que tinham comunicado oportunamente o contrato aos arrendadores. Deste modo, deixava de ter aplicação a disposição
legal (Decreto 5.411, de 6/04/1919, art.s 70.º –
2.º e 72.º) que estabelecia, na época, poderem
ser despejados, juntamente com o arrendatário, todos aqueles que não exibissem título
justificativo da posse. Este decreto esteve em
vigor ainda por muitos anos, até que foi substituído por outra disposição legal que, nestas
situações, passou a obrigar o dono do prédio
a propor uma ação de reivindicação. O resultado é o mesmo, apenas com mais formalismos.
Está explicado por que razãoos embargantes foram despejados sem terem recebido
qualquer notificação ou citação.

riais. A seguir pularam para o precipício sem
fundo em que as suas pretensões, provavelmente justas quanto às casas, se perderam
ingloriamente: em vez de alegarem a posse
em nome próprio (ou até não dizerem nada,
pois a jurisprudência entendia que faltando a
alegação expressa deste requisito, ele podia
presumir-se a partir dos restantes), afirmaram
que sempre pagaram foro.
Isto é: desviaram a causa para o campo da
enfiteuse, em termos inviáveis, que deu no que
deu, como já vimos, como assassinaram a figura da usucapião que, nas circunstâncias, tinha
pés para andar: era só alegá-la!
Tudo isto foi a causa do despejo, que não
a alegada falsidade de qualquer documento,
nem a famosa inscrição 552 de 1781, ou outra
qualquer. Com efeito, não houve oportunidade
de extrair disso qualquer efeito, por morte prematura dos embargos, com, repetimo-nos mais
uma vez, decesso à nascença.
Emerge sempre rude e inarredável, a infeliz atuação do advogado portuense que, logo
com a primeira produção da sua pena, guilhotinou os embargos. Se o processo comportasse
despacho saneador, nem audiência de discussão e julgamento teria havido.
É esta perspetiva que o Autor, a partir do
seu casulo psicológico, não consegue lobrigar.

Segundo erro crasso, mais grave ainda.

b) O acórdão da Relação de Coimbra
O Autor refere-se ao Acórdão em Conferência na Relação de Coimbra. No entanto, ignora
o seu conteúdo, limitando-se a transcrever as
alegações de recurso dos embargantes, introduzindo alguns comentários pessoais, dentro
do seu estilo.
Por que ignora o seu conteúdo? O referido tribunal, por acórdão de 26 de junho de
1956, confirma a decisão recorrida, esclarecendo apenas que a enfiteuse, antes de 1867,
na falta de escritura, podia ser provada por
qualquer meio de prova. Após esta data (entrada em vigor do Código Civil de Seabra), a
escritura passou a ser obrigatória (antes já
era obrigatória, mas só nos prazos eclesiásticos, dizemos nós) e sujeita a registo para que
produzisse efeitos em relação a terceiros.

Os embargantes alegaram ter posse pública, pacífica, contínua, desde tempos imemo-

c) Refere igualmente o acórdão do Supremo Tribunal de Justiça (a data atribuída a este
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acórdão está errada quanto ao ano: tem de ser
12 de novembro de 1956, pois o despejo realizou-se em 17, 18 e 19 de julho de 1957!), mas,
de igual modo, não menciona o seu teor.
Este alto tribunal é mais sucinto ainda. Limita-se a constatar a inatacabilidade do acórdão
recorrido, negando a revista, acrescentando:
«Os embargantes podem ser, e são, atingidos pela sentença de despejo que abrange, não só os arrendatários da Quinta mas
todos quantos a estejam ocupando.
Sublocatários que sejam, não invocaram
essa qualidade, nem ela estaria em condições de produzir efeito em elação aos
senhorios do prédio».
Isto por faltar a comunicação dos contratos
aos senhorios, como já tínhamos dito.
d) Quanto à sentença da 1.ª Instância, nada
de referências diretas, como se alguém tivesse
bebido água no rio Lete! Não obstante, o Autor
conhece-a porque se refere a ela como sentença errada e mal fundamentada.
Claro, que não explica porquê!
Já ficou transcrita na mencionada revista,
mas vale a pena reinvocá-la e destacá-la porque, ela sim, explica tudo.
Passando a decidir sobre o fundo ou mérito
da causa, isto é, sobre o assunto que realmente
interessava aos donos da quinta e aos residentes, o juiz colocou as seguintes questões que
lhe competia decidir:
«1 – A qualidade de terceiros dos embargantes (os residentes);
2 – Sendo-o, se têm posse juridicamente
relevante;
3 – Finalmente, tendo os embargantes a
posse, se pende sobre ela a ameaça de ser
ofendida pela diligência do despejo.
Os factos dados como provados foram os
seguintes:
– Os embargantes dizem-se foreiros de
prédios rústicos e urbanos sitos dentro
da Quinta do Colmeal. No entanto nãos
os identificam.
– Afirmam que sempre pagaram foro
anual, mas não dizem a quem faziam o

pagamento, nem quanto e o que pagavam, quando e onde o faziam».
E o juiz continua:
«A Quinta do Colmeal é foreira, mas os
enfiteutas não são os embargantes, mas
os embargados».
No requerimento dos embargos, os embargantes começaram por alegar a qualidade de
enfiteutas, isto é, assumiram a qualidade de
titulares do domínio útil, correspondente, no
arrendamento, a arrendatário. Como os embargados juntaram documentos a provarem essa
qualidade nos antepassados, apressaram-se,
tentando colmatar o passo em falso, a alegar a
qualidade de subenfiteutas.
Assim, prossegue o juiz:
«Perante isto, os embargantes corrigiram
a sua posição, afirmando-se subenfiteutas e asseveram que nunca os contratos
foram reduzidos a escrito, mas a sua celebração ocorreu em data anterior à publicação do Código Civil de 1867».
Esta referência ao CC de 1867 tinha interesse para os embargantes, porque este Código
tornou obrigatória escritura pública para toda
a gente, quando anteriormente, como já dissemos, só era obrigatória para os contratos eclesiásticos. Portanto, os embargantes só poderiam
produzir prova testemunhal se os contratos fossem anteriores àquela data. Posteriormente, a
prova só podia ser por escritura que não tinham.
Prossegue a sentença:
«Nada disto, porém, se reflete nos autos,
sendo certo que, nos aforamentos (enfiteuse), se costuma inserir a redoria ou
apegação, isto é, a medição e confrontações dos bens objeto do contrato.
Nos autos inexistem reflexos disto ou de
indícios de escritura pública. Certo que
só nos prazos (aforamentos) eclesiásticos
a escritura pública era essencial, mas era
costume (e prudente) celebrá-la também
nos seculares (nos civis).
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Por outro lado, os embargantes alegam
que a prestação que têm pago tem variado
consoante a ganância de quem a recebe,
sendo também elemento característico da
enfiteuse o caráter certo da prestação.
Eles também não alegam que alguma vez
tenham pago a contribuição predial inerente às parcelas aforadas, a dízima.
São características essenciais da enfiteuse que a distinguem do arrendamento ou
locação (arrendamento) o fora certo (o
montante pago) e o pagamento da dízima pelo enfiteuta. Tal montante nem sequer foi alegado.
É evidente a permanência dos embargantes na Quinta, alguns efetivamente há
muitos anos – já ali nasceram – mas não
na qualidade de enfiteutas ou de subenfiteutas. Sim, na qualidade de subarrendatários, a qual nunca puseram em causa na
fundamentação dos embargos».
Obviamente, na conjuntura da ação que é o
que importa.
Pode dizer-se: nunca puseram em causa,
expressamente, tal qualidade. Contudo, implicitamente, negaram-na na medida em que alegaram algo incompatível: se havia enfiteuse ou
subenfiteuse não podia haver arrendamento
ou subarrendamento!
Isto, porém, não altera nada, porque, note-se bem: os embargantes não alegaram matéria
de facto que, provada, viesse a integrar o conceito de direito respetivo. O que equivale a dizer que o alegado, nos termos em que o foi, não
vale nada. Inexiste! Por isso, o processo morreu
logo ali. E não se culpe o juiz por não ter exercido a faculdade de convidar a parte a corrigir
as toscas deficiências: com já dissemos noutra
ocasião (as repetições são uma moléstia omnipresente), o juiz só tinha essa faculdade nas
petições iniciais e petição inicial do processo só
havia uma, in casu, a da ação de despejo. O requerimento de embargos não deu origem a um
processo novo, pois se integrou, por apenso, no
mesmo. Era o mesmo processo.
Esta a jurisprudência corrente na época e
assim se ensinava nas faculdades de Direito.
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Consequentemente, conclui o juiz, como
um imperativo lógico destes pressupostos:
«Perante este factualismo, nem se provou a qualidade de terceiros (o que teria
acontecido se se provasse a subenfiteuse ou que os subarrendamentos, que se
provaram, tinham sido comunicados aos
donos da Quinta, prova que os embargantes nem esboçaram), nem posse relevante (o que teria acontecido se alegados e provados – o que se afigura muito
fácil – factos caracterizadores da figura
da usucapião), inexistindo, portanto, perigo de ofensa.
Assim, julgo improcedentes os embargos
e condeno os embargantes nas custas».
Figueira de Castelo Rodrigo, 2 de abril de 1955
Ilídio Félix Alves»

e) Continuação da análise do requerimento
dos embargos
– Só depois da sentença, a decretar o despejo, ter transitado em julgado e quando vieram a requerer a sua execução, os autores, ora
embargados, acrescentaram os nomes dos
pseudolocatários requerendo-se logo a participação da força pública para que tudo se
realizasse com o máximo de eficácia e rapidez,
evitando qualquer atitude dos executados
que não foram demandados ou sequer chamados à demanda.
Importa, agora, focar a afirmação de que se
requereu logo a participação da força pública
para que tudo se realizasse com o máximo de
eficácia e rapidez, evitando qualquer atitude
dos executados. Isto é, pretendia-se surpreender os executados para que não tivessem possibilidade de defesa.
Obviamente que o requerido nunca seria
executado sem notificação. Vejamos, porém, a
cronologia dos eventos, recapitulando:
Os autores/exequentes promoveram a
execução da sentença de despejo proferida
em 4 de dezembro de 1953, em 31 de maio
de 1954. Podiam tê-la promovido logo após o
trânsito em julgado e só o fizeram mais de cinco meses depois.
Porque os embargantes foram notificados
de tal, deduziram eles embargos em 25 de

novembro do mesmo ano de 54, seis meses
depois do requerimento da execução. Discutiu-se a tempestividade, mas acabaram por
ser admitidos.
Foi, depois, proferida sentença de indeferimento dos embargos em 2 de abril de 1955, a
Relação confirmou-a em 26 de junho de 1956 e
o Supremo em 12 de novembro do mesmo ano.
Portanto: é difícil aceitar que os executados
foram surpreendidos quando, entre o requerimento dos embargos e a emissão do mandado
de despejo decorreram quase três anos!
Afirmam ainda os embargantes, através do
seu advogado, claro, no mesmo requerimento:
«que o meritíssimo juiz não podia prever
ao redigir a sua douta sentença, ou seja,
que os embargantes, lavradores pobres,
ficariam sem casa se artimanhas dos exequentes continuassem a induzir em erro
o tribunal e conduziria à miséria toda
uma população, vítima passiva e ignorante de uma aleivosa artimanha organizada,
contra ela, à sombra da lei».
Uma coisa é certa: se não fora a passiva inabilidade de quem redigiu estas palavras, os residentes do Colmeal, através dos seus descendentes, ainda podiam continuar lá hoje!
Obviamente, tudo isto destrói, até aos alicerces, a fantástica catedral edificada pelo Autor sobre a evocação de direitos fundamentais
da pessoa humana e sobre a emotividade da
ideia de humilhante «expulsão» de gente pobre e ignorante.
Tudo, afinal, assente num trágico facto bem
real, verdadeiro.
A propósito, escrevemos na referida Revista
de Portugal, n.º 15:
«... é fácil imaginar a tragédia que foi a saída compulsiva dos habitantes da quinta,
onde muitos tinham nascido e crescido.
Sente-se o desespero daquelas mulheres
por terem de abandonar para sempre os
quartos onde tiveram os filhos e onde
morreram os pais e os avós e partiram
com as crianças pequenas nos braços,
certamente com dúvidas quanto ao rumo
a seguir. No cemitério abandonaram os
restos mortais dos seus parentes».”

Pois esta tremenda realidade, muito provavelmente, nunca teria ocorrido se o respetivo
advogado (repetimo-nos, pelo que, mais uma
vez, nos penitenciamos) tivesse simplesmente
separado a discussão da parte urbana da parte
rústica e alegasse a salvadora usucapião, pelo
menos, quanto à primeira.
Aliás, muita da matéria apresentada pelo
Autor e que, segundo ele, alteraria a essência
das coisas, sempre deveria ter sido alegada e
provada pelos embargantes, face ao repetidamente referido Princípio Dispositivo, que vigorava e ainda vigora, hoje mais do que nunca, na área cível.
Outro erro em que insiste o Autor: se os
princípios da usucapião são válidos em relação
aos donos da quinta, então também o são relativamente aos residentes que têm posse anterior. Mesmo que assim fosse, uma aquisição
anterior, por usucapião, não impede que nova
posse, com os requisitos respetivos, se lhe sobreponha e se alcance uma nova aquisição original, extinguindo os efeitos da anterior.

Em conclusão
O Autor, na referida obra, heuristicamente
falando, enverga o trajo de paladino da Justiça e esgrime o emotivo gládio que corta a eito,
a partir do seu casulo de paredes, afinal, mui
diáfanas, tão diáfanas que tem de manter o
olhar sempre fixo e em frente. O mais pequeno
desvio levá-lo-ia a tomar consciência de uma
realidade processual hermeneuticamente incompatível com a necessidade vindicativa do
menino que se viu «expulso», a si e aos seus, de
um paraíso que julgava pertencer-lhe. Provavelmente até pertenceria, quanto à casa!
O seu discurso facundo, apoiado numa farteza documental notável, fruto do trabalho empenhado de uma vida, sempre levarão o leitor
distraído e acrítico a dar-lhe razão.
Pela nossa parte, apesar de tudo, e pelo que
ficou dito, continuamos a querer acreditar na
sua sinceridade, ficando credor, por isso e nessa medida, dos nossos respeitos, pois «sobre
a nudez crua da verdade», ele teceu emotivamente «o manto diáfano da fantasia».
Vila Nova de Gaia, 2020
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Seguindo os passos de Eça no Egito e Terra Santa
Mara Verónica Sevinatti
Mestranda de História Antiga
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa

Entre os dias 26 de dezembro de 2019 e 6
de janeiro de 2020, realizou-se uma visita de
estudo comemorativa dos 150 anos da viagem
de Eça de Queirós e de Luís de Castro Pamplona, conde de Resende, ao Egito e Terra Santa.
A excursão teve como dinamizadores culturais
o Instituto Oriental da Faculdade de Letras da
Universidade de Lisboa, através do egiptólogo
Luís Manuel de Araújo, agora professor jubilado após quarenta anos de docência (do ensino
básico ao ensino superior), e do professor J. A.
Gonçalves Guimarães, diretor do Solar Condes
de Resende e mesário-mor da Confraria Queirosiana, cabendo os importantes aspetos de
organização e logística à agência de viagens
Novas Fronteiras. A inspiração para a realização deste percurso evocativo foi o sucesso da
viagem realizada há dez anos atrás, para comemorar os 140 anos da presença de Eça de Queirós e do conde de Resende no Egito e na Terra
Santa (Israel e Palestina). O aliciante objetivo
era, tal como em 2009-2010, percorrer, com o
mesmo guia da altura, todos os passos que os
dois amigos deram em terras do Nilo e na Terra
Santa – e com este intuito partiu um pequeno
grupo de quinze pessoas, acompanhadas pelo
professor Luís Manuel de Araújo, membro da
Confraria Queirosiana.
Em 1869, o jovem escritor Eça de Queirós
e o seu amigo conde de Resende partiram de
barco para o Egito, com a finalidade de assistirem à inauguração do canal do Suez, que iria fazer a ligação entre o mar Mediterrâneo e o mar
Vermelho, uma notável e grandiosa obra de
engenharia com quase duzentos quilómetros
de extensão, que veio facilitar as comunicações
entre a Europa e a Ásia, evitando assim contornar a África pelo longo trajeto do cabo da Boa
Esperança. Tendo saído de Lisboa a 23 de outubro chegaram a Alexandria a 5 de novembro,
depois de fazerem escala em Cádis, Gibraltar
e Malta, sítios que Eça descreve no seu livro O
Egipto. Notas de Viagem, postumamente publi58

cado (26 anos depois da morte do escritor em
Neuilly, Paris). Quanto ao nosso grupo, a aventura começou com uma extenuante viagem de
avião entre Lisboa, Istambul e Alexandria, chegando ao Egito de madrugada. O aeroporto de
Alexandria fica distante do centro da cidade, e
para chegarmos ao hotel tivemos de percorrer
um longo trajeto para finalmente ter algumas
horas de descanso.
Ficámos um dia na cidade, o suficiente para
visitarmos o essencial das «antiguidades clássicas» que Eça refere: a «coluna de Pompeu» (que
ele próprio reconhece ter sido erguida no reinado de Diocleciano), retirada do Serapeum de
Alexandria (dedicado a Serápis, uma divindade
sincrética criada pela dinastia ptolemaica), do
qual quase nada resta, tirando umas criptas esconsas, numa das quais se encontra uma grande estátua do boi Ápis (animal sagrado do deus
Ptah), e as chamadas «agulhas de Cleópatra»,
obeliscos mandados erigir por Tutmés III (século
XV a. C.) no templo do deus Ré, em Heliópolis, e
removidas para Alexandria no reinado de Augusto. Esses obeliscos já não estão na cidade mediterrânica (um está em Nova Iorque e o outro em
Londres), mas em compensação os visitantes de
hoje deleitam-se com a grandiosidade da Biblioteca de Alexandria, inaugurada em 2002, que é
um notável conjunto de edifícios com uma espetacular arquitetura, evocando a antiga biblioteca que desapareceu em circunstâncias obscuras. Mas estivemos também em locais históricos
que o nosso escritor não refere, como a fortaleza
de Qaitbai (o sítio do antigo farol) e as profundas
catacumbas de Kom Chukafa, as quais foram utilizadas como sepultamento entre os séculos I e
IV da nossa era, no período romano.
Foi deveras enriquecedor conhecer Alexandria e os seus principais monumentos, que de
resto fizeram Eça bocejar, manifestando alguma desilusão por uma cidade que lhe pareceu
«fastidiosa e pesada» – o que ele queria era se-

guir para o Cairo. Foi o que também fizemos
no outro dia pela manhã, saindo do Hotel Cecil
Steigenberger (com um tipo de decoração europeia a fazer lembrar os hotéis dos anos 30 ou
40 do século passado) para a estação dos caminhos de ferro, viajando em primeira classe (do
mal o menos)... Eça queixa-se, nas Notas Contemporâneas, dos insuficientes lugares dos vagões destinados à viagem entre o Cairo e Alexandria (quando no regresso ia apanhar o barco
para o porto de Jafa), que eram «estreitos como
bancos de réus». Os dois amigos conseguiram
lugares empoeirados «numa carruagem de segunda classe, miseravelmente desmoronada».

Figura 1 – O grupo de viajantes fotografado no planalto
de Guiza, para ver as pirâmides sob um frio glacial, num
impressionante contraste com os tórridos calores do Verão.

O jovem e promissor escritor lá partiu de
Alexandria para o Cairo, pela velha ferrovia
construída pelos ingleses no século XIX, ainda
hoje em uso, como bem vimos. Essa viagem pelos verdejantes campos do Delta inspirou-lhe a
redação de entusiásticas descrições, falando
com afeto dos habitantes do Egito, em especial
dos felás (os camponeses do Nilo), do regime
das cheias, das culturas, dos usos e costumes
(entre eles o tradicional mas execrável hábito
do bakchich, a gorjeta institucionalizada e quase obrigatória). Vai também comparando o que
vê no percurso pelo Delta úbere com a paisagem de Portugal, e é na doce serenidade nilótica adubada pelo trabalho do felá que ele recorda as ricas produções agrícolas do Egito faraónico graças à existência de uma administração
eficaz que proporcionava ordem e equilíbrio

para uma boa gestão dos recursos humanos
e dos recursos naturais – em suma, era a aplicação da maet, palavra que Eça naturalmente
desconhecia, mas que intuiu.
Da nossa parte, já não vimos esses idílicos
e verdejantes campos ao longo do Nilo até ao
Cairo, mas sim prédios e mais prédios em cima
uns dos outros, e lixo, muita lixeira a céu aberto, com muitos detritos e imundície ao longo
do percurso. As belas paisagens verdes que as
notas de viagem queirosianas exaltam deram
lugar a uma monótona paisagem de betão e
tijolo, com imenso lixo à mistura, sinal evidente de um dramático crescimento demográfico
incontrolável (o Egito hoje tem mais de cem
milhões de habitantes).
Chegados por fim ao Cairo, Eça e o conde
de Resende ficaram hospedados no luxuoso
Shepheard’s Hotel, já nós ficámos no requintado Ritz Nile Carlton, no centro da cidade, na
conhecida Praça Tahrir (Praça da Libertação).
O Cairo deslumbrou Eça pelo cosmopolitismo,
os sons, os cheiros, os usos: «Todas as raças,
todos os vestuários, todos os costumes, todos
os idiomas, todas as religiões, todas as crenças, todas as superstições, ali se encontram,
naquelas ruas estreitas. Em qualquer pequeno
café do bairro copta ou do bairro muçulmano,
veem-se, sentados nas esteiras ou encruzados
sobre as altas grades de pau de sicómoro, um
árabe, um turco, um núbio, um homem da
Samaria, um persa, um albanês, um búlgaro,
um judeu, um índio, um abissínio, um arménio, um árabe do Magrebe... Um grego faz o
café, um beduíno canta no meio da casa, um
francês fotografa os grupos, um inglês observa, um americano toma notas...». Era o Cairo
do século XIX, com as suas «trezentas mil almas», quando agora a capital do Egito tem
mais de vinte milhões de habitantes. E hoje,
em certos locais da imensa cidade, o nosso
escritor poderia também concluir: «casas em
ruínas, aparências de miséria, recantos dolorosamente escuros», numa grande e desordenada urbe cheia de escombros e de lixo, onde
dramaticamente reina «a penúria, a desolação
material, a decadência, a imundície pitoresca
e altiva», e onde, em resumo, «tudo tem um
aspeto de ruína, tudo é pardo, tudo é desmoronado, tudo é velho». Mas para mim, e para
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os companheiros de viagem, a cidade do Cairo
é uma gigantesca e caótica metrópole, onde
há um constante frenesim, vinte e quatro horas por dia, uma poluição excessiva, e onde as
pessoas vivem numa aceleração frenética e
constante – e apesar de tudo isto, quem vai lá
apaixona-se por esse caos e está sempre com
vontade de lá voltar.
Mal chegámos à estação de comboios do
Cairo, e depois de furar por uma multidão
compacta e ruidosa, apanhámos um autocarro rumo ao canal do Suez. Chegados lá, fomos
a pé até a uma pequena praia de areia fofa,
junto ao famoso canal inaugurado em 1869
com a presença de Eça de Queirós e do conde de Resende. Vimos dois grandes barcos a
passar, no sentido norte-sul (do mar Mediterrâneo para o mar Vermelho), e lá almoçámos,
antes de uma visita à cidade de Ismaileia, por
onde os dois amigos também deambularam,
quando o barco que os transportava, o Fayum,
lá chegou vindo de Port Said.

Figura 2 – O pátio do Museu de Bulak (antepassado do atual
Museu Egípcio do Cairo), que Eça de Queirós e o conde de
Resende visitaram (gravura do século XIX).
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Eça e o conde de Resende tinham acabado de visitar as pirâmides de Guiza, as ruínas
de Mênfis e alguns túmulos em Sakara, quando souberam que em Alexandria já estavam
os barcos do quediva (o governante do Egito)
que os levaria a Port Said e Suez. Partiram para
a cidade mediterrânica, e de lá foram até Port
Said, «uma cidade improvisada no deserto».
Dali seguiram para Ismaileia, nas margens do
lago Timsah, com «um porto admirável, inacessível às tempestades» que então, tal como hoje,
«comunica com o Egito pelo caminho de ferro
e pelo canal de água doce», que levava, e leva, a
água do Nilo até àquele sítio no deserto, agora
à beira do canal.
Os dois companheiros de viagem, após as
festas da inauguração do canal, seguiram para
a cidade de Suez, no mar Vermelho, completando assim o seu percurso náutico, e aí as
comitivas estrangeiras separaram-se: «Uns ficaram em Suez, outros foram para o Cairo. Nós
fomos ver as costas da Arábia, para os lados do
deserto do Sinai, ver o oásis de Moisés» – é o
que assevera Eça no seu texto saído nas Notas
Contemporâneas. Entretanto, o nosso pequeno
grupo regressou ao Cairo, e no dia seguinte,
numa manhã friorenta, fomos ver o planalto de
Guiza, na margem ocidental do rio Nilo, onde
tivemos a visão esplendorosa das magníficas e
colossais pirâmides de Khufu, Khafré e Menkauré, da IV dinastia (Império Antigo). Depois foi a
passagem pela imponente Esfinge (representando o rei Khafré, mas também petrificando
o poder divino da monarquia do antigo Egito),
arrostando com um inesperado e desagradável
frio glacial que se fez sentir ao longo do dia, coisa muito rara de acontecer nas terras quentes
do Egito. Junto da face sul da Grande Pirâmide de Khufu fomos conhecer o impressionante
Museu da Barca Solar, de que Eça, naturalmente, não fala, dado que a barca foi descoberta
num vizinho poço naviforme em 1954. São sobejamente conhecidas as opiniões que o nosso
escritor deixou nas suas notas de viagem acerca das pirâmides de Guiza, «cheias de mistério
e de eternidade», monumentos que muito o
emocionaram: elas eram «transparentes, rosadas, penetradas e vivificadas pelo azul, limpas
e graves», quando vistas à distância, «como

irmãs, iguais, com o seu perfil fino, duma pureza infinita», mas afinal pareciam, em óbvio e
áspero contraste, «enormes, disformes, descarnadas, desconjuntadas, esfoladas» quando admiradas de perto – então «toda a brutal imensidade daqueles imensos seres nos esmaga».
Seguiu-se uma visita à imensa necrópole de
Sakara, com túmulos de todas as épocas históricas do antigo Egito, onde visitámos o complexo funerário de Djoser (de quem Eça não
fala nas suas notas de viagem), a mastaba de Ti
(um túmulo decorado com baixos-relevos, ao
qual Eça, por lapso, chama de «templo de Serápis») e ainda a pirâmide de Teti (fundador da V
dinastia). Sakara apareceu-nos sob um céu pesadamente nublado, mas Eça viu aquela areia
«lívida e estéril» com o sol faiscando e deixando na paisagem desértica «um brilho branco
e desolado». Perto fica Mênfis, a antiga capital
das Duas Terras, e a cidade do deus Ptah, onde
o nosso grupo viu uma colossal estátua de Ramsés II, e também uma esfinge de alabastro
que certamente representa a rainha-faraó Hatchepsut. Esta esfinge não consta nas notas de
viagem mas há uma alusão à estátua: «As ruínas de Mênfis são apenas montículos escuros,
onde se veem ainda paredes de tijolos quase
torrificados. As palmeiras crescem por entre
as ruínas, e a estátua de Sesóstris aparece-nos,
meio coberta pelo lodo da inundação» (trata-se da referida estátua de Ramsés que fazia
parte, com outra semelhante, da entrada do
templo de Ptah). Ao final da tarde visitámos
o Museu Egípcio do Cairo, contendo uma impressionante coleção de peças, desde estátuas
colossais a estatuetas, baixos-relevos, estelas,
sarcófagos, ourivesaria e os mais variados artefactos, além de objetos funerários e múmias
(humanas e de animais). No entanto muitas das
peças já não se encontram lá, tendo sido transportadas para o novo Grande Museu Egípcio,
que em breve será inaugurado. Eça e o conde
de Resende visitaram o edifício inicial que albergou as peças descobertas até meados do
século XIX, o Museu de Bulak, uma criação do
notável egiptólogo francês Auguste Mariette
(que Eça haveria de encontrar numa sessão na
Ópera do Cairo, descrevendo-o como «o amigo íntimo de todas as múmias»).

Figura 3 – Vista da cidade de Jerusalém a partir do Monte das
Oliveiras, com a zona dos cemitérios que se estende fora das
muralhas da urbe, a qual cresceu muito desde a visita de Eça.

Finalmente, no quinto e último dia em terras egípcias fomos até à Cidadela, na qual se
preservam muitos monumentos, com justificado destaque para a mesquita de Mohamed Ali,
onde Eça também esteve e de onde apreciou,
tal como nós, o Cairo visto lá do alto. Descemos
depois para o movimentado bazar de Khan el-Khalili, cumprindo a tradição de beber um chá
de menta no café Fishawi, um sítio propício
para ali folhear as páginas do livro de Eça e ver
o que ele diz sobre as ruelas e os bazares do
Cairo. E foi seguindo os passos de Eça e do conde de Resende que percorremos os locais onde
existem vestígios coptas, os túmulos de califas
do período mameluco (na chamada «cidade
dos mortos»), as mesquitas de Amr e Ibn Tulun,
e ainda a universidade de Al-Azhar, locais que
são descritos com viva e por vezes emocionante minudência em O Egito. Notas de Viagem.

Figura 4 – Uma das capelas do Santo Sepulcro, em Jerusalém,
que tem espaços próprios para as várias igrejas cristãs que lá
estão representadas (como no tempo de Eça).
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Ao sexto dia viajámos para Israel de avião
(Cairo-Tel Aviv), beneficiando das boas relações
existentes hoje entre os dois países vizinhos –
mas Eça e o conde de Resende foram de barco,
e a anterior viagem evocativa dos 140 anos foi
feita de autocarro através do deserto do Sinai
(percurso que atualmente não se recomenda).
À chegada a Tel Aviv (aeroporto Ben Gurion), lá
estava o nosso guia turístico, um cristão palestiniano, que acompanhou o grupo durante os
animados cinco dias em que permanecemos
na Terra Santa. Pelas auto-estradas modernas
de Israel atingimos Jerusalém, a cidade santa
para três religiões, que para Teodorico Raposo,
o queirosiano protagonista d’A Relíquia, era um
sítio pior que Braga. Hoje há muito para ver, a
começar pelo Monte das Oliveiras, de onde se
pode fruir de uma visão maravilhosa da cidade
com a velha muralha envolvente a coroar o vale
por onde se estendem os cemitérios judeus,
cristãos e muçulmanos. Mais para cima, recortavam-se no horizonte as silhuetas dos arranha-céus da cidade moderna, e no miradouro onde
estávamos, o Getsémani, pudemos apreciar as
oliveiras ali plantadas, algumas delas provavelmente com mil ou mais anos, mas ainda com
um aspeto viçoso. Visitámos alguns edifícios
religiosos de construção recente, inexistentes
no tempo da viagem verídica de Eça de Queirós
e na excursão fictícia de Teodorico Raposo. Ali
perto, no vale de Cedron, fica, segundo a tradição cristã, o túmulo de Maria, mãe de Jesus. E
depois desta magnífica visita, fomos para o The
Olive Tree Hotel, onde ficámos nos cinco dias
da nossa estadia em Israel, Depois de um momento de descanso fruímos uma animada e esplendorosa passagem de ano no vizinho Hotel
American Colony – quanto a Eça e o conde de
Resende, terão festejado a passagem do ano no
barco que os trazia de regresso a Lisboa, após a
inesquecível viagem ao Egito e Terra Santa.
No primeiro dia de Ano Novo partimos à
descoberta da cidade de Jerusalém, situada a
cerca de 750 m acima do mar Mediterrâneo e a
mais de 1100 m acima do mar Morto. O nome
desta histórica cidade aparecia em textos egípcios de execração dos séculos XIX-XVIII a. C.
(Império Médio), e também nas cartas de Amar62

na, da XVIII dinastia (século XIV a. C.). Por volta
do ano 1000 a. C., David conquistou a cidade
aos Jebuseus, tratando logo de a fortificar, fazendo-a capital política e religiosa do seu reino.
Com o seu filho Salomão, Jerusalém torna-se o
centro do império israelita, engrandecendo a
capital com a construção do templo de Iavé e
de um requintado palácio, numa combinação
de cidade santa e cidade real. O primeiro lugar
que visitámos foi a Esplanada das Mesquitas,
onde se situa a mesquita de El-Aksa com a sua
famosa cúpula dourada, considerada o terceiro
lugar santo do Islão, um amplo sítio histórico
e religioso que Eça não menciona. Depois seguiu-se a Via Dolorosa, que percorremos desde
o início ao final, tal como o romeiro piedoso da
titi, que a viu estreitar-se, «abobadada, como
um corredor de catacumba». Foi fascinante
percorrer aquelas ruelas estreitas e labirínticas, cheias de comércio, que outrora Jesus percorreu com a cruz às costas – e por isso lá se
respira e se sente uma religiosidade intensa e
cheia de fé. Alcançámos, enfim, o Santo Sepulcro num espaço empedrado onde os vendedores de souvenirs encontram clientes para toda
a espécie de produtos. No tempo da viagem
de Eça-Teodorico a oferta era mais variegada:
«relíquias, rosários, cruzes, escapulários, bocadinhos de tábuas aplainadas por S. José, medalhas, bentinhos, frasquinhos de água do Jordão,
círios, pedras benzidas, caroços de azeitona do
Monte Olivete»... Hoje o adro está limpo e renovado mas Eça, por intermédio de Teodorico,
lembra como era no século XIX, quando lá se
erguia a fachada de uma «igreja caduca, triste,
abatida, com duas portas em arco: uma tapada
já a pedregulho e cal, como supérflua; a outra
timidamente, medrosamente aberta» – foi de
facto o que vimos. As reconstruções nesse local
prolongaram-se no tempo: a igreja da Flagelação foi construída em 1839, sobre uma igreja
bizantina, mas entre 1927 e 1929 foi reconstruida, sendo de destacar os vitrais que mostram
Pilatos lavando as mãos, a flagelação e a libertação de Barrabás, como também o mosaico em
forma de coroa de espinhos na cúpula sobre o
altar. Agora a vigilância e a segurança do local
estão a cargo da polícia israelita, mas no sécu-

lo XIX estava a cargo de soldados muçulmanos
turcos, «policiando os altares cristãos, para impedir que em torno ao mausoléu de Jesus se
dilacerem, por superstição, por fanatismo, por
inveja de alfaias, os sacerdócios rivais que ali
celebram os seus ritos rivais», enfim, como Eça
remata, «todos cristãos, todos intolerantes, todos ferozes!» Visitámos ainda outros locais sagrados, e acabámos a nossa visita matinal no
Muro das Lamentações, um importante lugar
sagrado para a religião judaica, e que é o único
vestígio arquitetónico do templo erguido por
Herodes, o Grande, um resquício controverso
do inicial templo salomónico do século X a. C.
Seguimos depois para a parte nova de Jerusalém, almoçando magnificamente no Museu do
Livro, onde pudemos apreciar alguns dos célebres Manuscritos do Mar Morto, e finalmente
visitámos o Museu do Holocausto onde, num
claro e doloroso percurso museográfico, está
guardado todo o horror que o povo judeu sofreu às mãos dos nazis.

Figura 5 – O guia da viagem, professor Luís Manuel de Araújo,
com a mestranda Mara Verónica Sevinatti e a professora Teresa
Cadete, nas ruínas do palácio de Hicham, em Jericó.

No oitavo dia rumámos a Belém, localizada
na zona montanhosa da Judeia, perto do deserto, a 8 km de Jerusalém e a sul a caminho
de Hebron. A primeira referência à cidade foi
detetada numa carta que um governante de
Jerusalém dirigiu ao faraó Akhenaton. O primeiro monumento a ser visitado foi a basílica
da Natividade, mandada construir por Constantino no local onde se pensa que nasceu

Jesus, e que teve melhoramentos no reinado
de Justiniano. A seguir fomos visitar o Campo dos Pastores, onde, segundo a tradição, os
anjos anunciaram o nascimento do Messias. À
tarde regressámos a Jerusalém, continuando a
visitar mais alguns monumentos: o Cenáculo,
que celebra a aparição de Jesus aos apóstolos
entre outros eventos, depois a igreja da Dormição, construída entre 1906 e 1910, e onde
Maria terá vivido os seus últimos dias, a igreja
da Visitação que celebra o encontro de Maria
com a sua prima Isabel, e finalmente a igreja de
São João Batista. Visitámos também o monte
Sião, que fica mesmo ao lado da muralha da
cidade antiga, onde o rei David terá erigido o
seu palácio, e a igreja de São Pedro Gallicanto,
localizada na costa leste do monte Sião, nos arredores da cidade velha de Jerusalém, e construída no local onde Pedro rejeitou Jesus três
vezes. Em 457 ergueu-se ali um santuário bizantino, que foi destruído pelos Fatímidas do
Egito, depois reconstruido pelos Cruzados no
ano de 1102. Após a conquista de Jerusalém
por Saladino, a capela caiu em ruínas, sendo
só reerguida em 1931, no sítio onde se julga
que ficava o palácio do sumo sacerdote Caifás,
personagem ligada à morte de Cristo. Por fim,
estivemos no túmulo do rei David, um sítio
historicamente improvável mas que congrega
alguns fiéis do judaísmo, onde o nosso grupo
se dividiu em dois para visitar o local: mulheres
para um lado e homens para outro (tal como
tinha acontecido no Muro das Lamentações).
No dia seguinte, o nono dia da viagem, fomos até Jericó, considerada a cidade mais antiga da terra de Israel, também conhecida pelo
seu nome antigo de Tell es-Sultan, situada a
cerca de 7 km a oeste do Jordão, na estrada
que vai para Jerusalém. A existência de vestígios humanos nesta zona remonta ao Mesolítico, mas até a altura de Josué não há provas de
que esta cidade fosse habitada, o que se sabe,
pelas fontes bíblicas, é que Jericó foi incluída
no território da tribo de Benjamim na altura da
divisão do país. A cidade expandiu-se no fim do
período israelita, mas sem muros defensivos, e
só no tempo de Herodes, o Grande, é que ela
teve significativos desenvolvimentos com a
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construção de fortalezas, um hipódromo e um
anfiteatro, além de um aqueduto e vários jardins. No século VIII Jericó foi tomada pelos Árabes, mais tarde em 1099 passaria para as mãos
dos Cruzados, em 1187 volta para as mãos
dos Árabes, através de Saladino. O primeiro sítio que apreciámos em Jericó foi o Monte das
Tentações ou da Quarentena, um local agreste
onde, segundo a crença, Jesus passou quarenta dias numa das grutas da montanha, tendo
sido ali tentado pelo demónio. No século XIX
este monte foi adquirido pelos gregos ortodoxos, que em 1895 construíram um mosteiro. No
texto de Eça-Teodorico o Monte da Quarentena surge n’A Relíquia «torvo, fusco na sua tristeza de eterna penitência». Visitámos também
a chamada «árvore de Zaqueu», nome de um
cobrador de impostos odioso (já naquele tempo), depois fomos ver as ruínas do palácio de
Hicham (do qual Eça não fala), nome de um califa omíada de Damasco, que mandou erigir em
Jericó um palácio para passar o Inverno, sendo
impressionante um grande medalhão lítico esculpido que servia para decorar o enorme salão
palatino do complexo de Hicham.

Figura 6 – O Monte das Tentações, ou da Quarentena,
nos arredores de Jericó, com edifícios religiosos da igreja
ortodoxa grega construídos depois da visita de Eça.

Tal como Teodorico Raposo, seguimos pelas colinas de Judá rumo a Qumran, viagem que
para o herói queirosiano foi «fastidiosa, modorrenta». Para nós foi deveras interessante, a proporcionar a visita às grutas da região, situada a
2 km a oeste do mar Morto, num terraço de tipo
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arenoso que se eleva a 100 m de altura, onde
foram achados os famosos manuscritos do mar
Morto, em 1947. Nos anos seguintes mais documentos foram encontrados: rolos de couro e
de papiro, datados entre os séculos III a. C. e I
d. C., escritos pelos Essénios, que a si mesmo se
chamavam «Filhos da Luz» ou «Filhos da Aliança». Esses manuscritos encontram-se agora no
Museu do Livro, em Jerusalém. Depois fomos,
como Teodorico, «até às solidões do mar Morto», com uma superfície de 650 km2, 50 km de
comprimento e 18 km de largura, alimentado
pelo rio Jordão. O seu lúgubre nome deve-se
ao facto de não existir vida nas suas águas (só
arqueobactérias e algas), devido à grande concentração de sal nele existente, cerca de dez
vezes mais do que nos oceanos.
No penúltimo dia em terras de Israel, excursionámos até ao Monte Tabor, situado a 17 km
a oeste do mar da Galileia, a 588 m do nível das
águas do mar, onde alguns garantem que ocorreu a transfiguração de Jesus Cristo, por isso
é considerado pelos cristãos um dos lugares
mais sagrados da Terra Santa, tendo no topo
uma igreja. Foi neste monte que passei o maior
frio da minha vida, estava somente um grau
positivo. Tal como nós, dali Teodorico avistou o
monte Carmelo, as planícies e o golfo de Haifa,
as ondulantes montanhas de Samaria. Depois
seguiu-se a cidade de Nazaré, onde tinha vivido
Jesus, e que para Eça aparecia «na desolação da
Palestina como um ramalhete pousado na pedra de uma sepultura». Muitos peregrinos dos
vários cantos do mundo ali acorrem para ver a
gruta e a basílica da Anunciação, os vestígios
de igrejas da época bizantina e do tempo dos
Cruzados, os silos e batistérios. De tarde, fomos
a Caná, o sítio onde Jesus realizou o seu primeiro milagre, transformando água em vinho, um
prodígio que, segundo alguns companheiros
de viagem, ainda hoje se faz com desenvoltura,
em especial na produção do vinho do Cartaxo.
Seguiu-se um animado passeio de barco pelo
lago Tiberíades, conhecido também por lago
de Genesaré, um extenso e estratégico mar de
água doce situado no Norte de Israel, com 19
km de comprimento e 13 km de largura, dele
saindo o rio Jordão, que vai serpenteando en-

tre a Palestina e a Jordânia até ao mar Morto. A
galope Teodorico alcançou o Jordão onde encontrou, à beira da corrente batismal, «um sítio
deleitosíssimo para uma sesta cristã», e depois,
por recomendação da sua castíssima titi, se
banhou sussurrando um padre-nosso naquela
bucólica banheira entre árvores, ensaboando-se naquelas águas sagradas – nós passámos
por lá de autocarro, indo pela estrada que segue ao longo do rio Jordão, na zona oriental da
Palestina, de regresso a Jerusalém.
Finalmente chegou o último dia de estadia em Israel. Despedimo-nos de Jerusalém e
seguimos para Tel Aviv, uma cidade extremamente cosmopolita, que tem ares de uma urbe
europeia, onde há muita animação, esplanadas
de cafés, bares e restaurantes. De tarde fomos
visitar Jafa (Joppe ou Iafo, que os antigos Egípcios chamavam Ipu), o último local antes da
nossa partida na madrugada do dia seguinte.
É uma cidade situada na costa mediterrânica,
e atualmente fundida com Tel Aviv, estando
o nome de Ipu mencionado nas listas de Tutmés III, nas cartas de Amarna e em inscrições
assírias. Foi conquistada no reinado de David,
e o seu filho Salomão utilizou o seu porto para
descarregar os cedros vindos do Líbano para as
suas construções, entre as quais o templo de
Jerusalém. Esteve também sob o domínio assírio, babilónico e persa, tendo depois sido conquistada por Alexandre Magno. Em 142 a. C.
foi tomada pelos Macabeus, mais tarde incorporada na província romana da Síria, voltando
a ter valor no tempo dos Cruzados, altura em
que foi o principal porto da Palestina, dispondo
de uma poderosa fortaleza. Jafa fora o porto de
chegada e de partida de Eça e Teodorico, para
nós foi o palco para as derradeiras visitas de alguns monumentos da cidade portuária.
De madrugada partimos para o aeroporto onde embarcámos para Istambul, e depois
para Lisboa. Foi na verdade uma viagem inesquecível e culturalmente muito rica, que desejo
voltar a concretizar daqui a dez anos, quando
se comemorarem os 160 anos da ida de Eça de
Queirós e do conde de Resende ao Egito e à
Terra Santa.

Bibliografia
Luís Manuel de ARAÚJO, Eça de Queirós e o Egipto Faraónico,
Col. Estudos de Cultura Portuguesa, Lisboa: Editorial
Comunicação, 1987.
Luís Manuel de ARAÚJO, «O Egipto na obra de Eça de Queirós»,
em A. Campos Matos (org.), Dicionário de Eça de Queiroz,
Lisboa: Editorial Caminho, 1988, pp. 220-224.
Luís Manuel de ARAÚJO, «Eça na mastaba de Ti», Queirosiana.
Estudos sobre Eça de Queirós e a sua Geração, 5-6,
Associação dos Amigos de Eça de Queirós, Tormes,
Dezembro 1993-Julho 1994, pp. 125-141.
Luís Manuel de ARAÚJO, «A viagem oriental de Eça», Camões,
9-10, revista de Letras e Culturas Lusófonas, Lisboa: Instituto
Camões, abril-setembro, 2000, pp. 68-74.
Luís Manuel de ARAÚJO, Imagens do Egipto Queirosiano.
Recordações da jornada oriental de Eça de Queirós e o
Conde de Resende, Vila Nova de Gaia: Gaianima, Amigos
do Solar Condes de Resende – Confraria Queirosiana, 2002.
Luís Manuel de ARAÚJO, «Eça de Queirós e o Egito do bakchich»,
Revista de Portugal, 10, Vila Nova de Gaia: Confraria
Queirosiana, 2013, pp. 40-47.
EÇA DE QUEIRÓS, O Egipto. Notas de Viagem, Obras de Eça
de Queirós (obras póstumas), Lisboa: Edição «Livros do
Brasil», s. d.
EÇA DE QUEIRÓS, A Correspondência de Fradique Mendes,
Obras de Eça de Queirós, Lisboa: Edição «Livros do Brasil», s. d.
EÇA DE QUEIRÓS, A Relíquia, Obras de Eça de Queirós, Lisboa:
Edição «Livros do Brasil», s. d.
EÇA DE QUEIRÓS, Notas Contemporâneas, Obras de Eça de
Queirós, Lisboa: Edição «Livros do Brasil», s. d.
EÇA DE QUEIROZ, O Egipto. Notas de Viagem, Lisboa: Feitoria
dos Livros, 2015 (prefácio e anotações de A. Campos Matos).
Jean-Jacques FAUVEL, Dimitri MEEKS, Christine FAVARD e Alain
FOUQUET, Égypte, le Nil Égyptien et Soudanais du Delta à
Khartoum, Les Guides Bleus, Paris: Hachette, 1982.
Isabel Pires de LIMA, «L’imaginaire oriental chez Flaubert et Eça
de Queirós: Le Voyage en Égypte», em Intercâmbio, 2, Porto:
Universidade do Porto, 1992, pp. 19-33.
Isabel Pires de LIMA, «O Oriente literário entre dois séculos»,
em Cadmo, 13, Lisboa: Instituto Oriental da Universidade
de Lisboa, 2003, pp. 129-146.
João Duarte LOURENÇO, Guia Bíblico e Cultural da Terra Santa,
Lisboa: Universidade Católica Editora, 2008.
Elena Losada SOLER, «A viagem em Eça de Queirós», em
Queirosiana. Estudos sobre Eça de Queirós e a sua
Geração, 9, Tormes: Fundação Eça de Queirós, janeirojulho 1999, pp. 13-32.

65

BIBLIOGRAFIA 2019

dos Amigos do Solar Condes de Resende – Confraria Queirosiana
AFONSO, José António Martin Moreno
– A escola de aprendizes de Natal e a formação de cidadãos
úteis: itinerários de uma pesquisa sobre a educação profissional no Rio Grande do Norte, nas três primeiras décadas do
século XX [co-aut. com SILVA, Renato Marinho Brandão].
In SILVA, Bento Duarte da; CHAGAS, Kadydja Karla Nascimento; MENDONÇA, Silvia Regina Pereira de, orgs. – Pós-graduação e Internacionalização: a experiência do IFRN
com a Universidade do Minho/ Portugal no Doutoramento
em Ciências da Educação. Natal: IFRN, p. 17-48.
– As influências Belgas na formação de professores: o papel
de João Gomes de Oliveira [co-aut. com ROCHA, Juliana;
FELGUEIRAS, Margarida Louro]. In HERNÁNDEZ DÍAZ, José
María, coord. – Influencias Belgas en la Educación Española
e Iberoamericana. Salamanca: Ed. Universidad, p. 731-740.
– Educação popular dos movimentos protestantes portugueses – na monarquia constitucional e na 1.ª República.
«Revista Relicário: revista do MAS – Museu de Arte Sacra», vol. 5, n.º 10 (dez. 2018). Uberlândia: Diocese, p. 165199. Disponível em <https://revistarelicario.museudeartesacrauberlandia.com.br/index.php/relicario/article/
view/37/31>.
– Educação, religião e progresso em Teófilo Braga: uma releitura do Sistema Sociológico (1884). In COSTA, António
Martins da; PINHO, Arnaldo, eds. – O pensamento e a obra
de Teófilo Braga. Porto: Universidade Católica Editora, p.
659-682.
– Faria de Vasconcelos: da psicologia científica à orientação profissional: lições e reflexões de uma prática científica
e profissional. In MARTINS, Ernesto Candeias, coord., org. –
António S. Faria de Vasconcelos nos meandros do Movimento da Escola Nova: pioneiro da educação do futuro. Castelo
Branco: Câmara Municipal, p. 275-328.
– Modernidade e minorias religiosas: os arquivos da Igreja
Lusitana (séculos XIX-XX) [co-aut. com SILVA, António Manuel S. P.]. «Cadernos de História da Educação», vol. 18, n.º
1. Brasil: Universidade Federal de Uberlândia (EDUFU), p.
238-265. Disponível em <http://repositorium.sdum.uminho. pt/bitstream/1822/61913/1/Modernidade%20e%20
minorias%20religiosas_2019.pdf>.
– Património educativo edificado gaiense: um primeiro ensaio de sistematização [co-aut. com BAPTISTA, Eva; VAZ,
Ana]. «Sarmiento: revista galego-portuguesa de Historia da
Educación: = revista galego-portuguesa de História da Educação», n.º 23. Espanha: Universidade da Coruña, p. 183210. Disponível em <http://revistas.udc.es/index.php/ sarmiento/article/view/srgphe.2019.23.0.5889/g5889_pdf>.
– Sob o signo da inovação: a presença protestante em Vila
Nova de Gaia (desde 1868) [co-aut. com SILVA, António
Manuel S. P.]. In PINTASSILGO; J.; ALVES, L. A. M., coords.
– Roteiros da Inovação Pedagógica. Escolas e experiências
de referência em Portugal no século XX. Lisboa: Instituto da
Educação da Universidade de Lisboa, p. 33-66.

66

ALMEIDA, João Emílio Santos Carvalho de
– [Colab. com PEREIRA, Ana; FOLGADO, Duarte; NUNES,
Francisco; SOUSA, Inês]. In International Symposium on
Medical Measurements and Applications (MeMeA). Istanbul, [Turkey]: IEEE – Institute of Electrical and Electronics
Engineers.
ALMEIDA, Salvador de Pinho Ferreira
– [Dir.]. «Boletim da Associação Cultural Amigos de Gaia».
Vila Nova de Gaia: ACAG.
– Camilo Castelo Branco e os seus editores: Eduardo Costa
Santos, comandante dos Bombeiros de Vila Nova de Gaia.
«Boletim da Associação Cultural Amigos de Gaia», vol.
14, n.º 88 (junho). Vila Nova de Gaia: ACAG, p. 49-59.
ALVES, Jorge Fernandes
– [Colab.]. Disponível em <https://ch. guimaraes.pt/
static/uploads/actas/2CHI/vol3/CHIv3art02.pdf>; Porto: a cidade industrial e o sistema portuário [co-aut. com
PACHECO, Elsa], p. 135-155. Disponível em <https://
ch.guimaraes.pt/static/uploads/actas/ 2CHI/vol3/CHIv3art08.pdf>. In FERREIRA, Antero; MARQUES, Alexandra, coords. tecs. – II Congresso Histórico Internacional
“As Cidades na História: Sociedade”, vol. 3: Cidade Industrial. Guimarães: Câmara Municipal.
– Das Faculdades de Letras à FLUP (1919). «História: revista da FLUP», IV série, vol. 9, n.º 1. Porto: FLUP, p. 3-49.
– FLUP, 1919: emergência e lugar histórico no fio do tempo
= how it emergedand became a historical place through
time. In MORAIS, Rui; GASPAR, Rita; REIS, José da Costa,
coords. – Culturas e geografias: centenário da Faculdade
de Letras da Universidade do Porto (1919-2019) = Cultures
and geographies: centenary of the Faculty of Arts and Humanities of the University of Porto (1919-2019). [S.l.]: Arte
e Ciência, p. 24-47.
– Legislação sanitária e tensão social: a revolta da “Maria
da Fonte” (Portugal, 1846). In DILLMANN, Mauro; RIPE,
Fernando, orgs. – Cuidados com o corpo e a alma na Luso-América dos séculos XVI a XIX. Rio de Janeiro]: Universidade Federal, p. 109-136.
– O trabalho é cosmopolita: emigração para o Vale do
Amazonas a partir do Noroeste Ibérico. «Revista CEPIHS»
[Centro de Estudos e Promoção da Investigação Histórica e Social: Trás-os-Montes e Alto Douro], n.º 9. Vila Nova
de Famalicão: Húmus, p. 299-334.
– Os cavalos de Fão e o Padre Chaves Coupon (1912-1939):
apontamentos para uma abordagem à estrutura portuária
do norte [co-aut. com PACHECO, Elsa]. «Revista de Educação Geográfica», n.º 4. Porto: Universidade, p. 77-87. Disponível em <http://ojs.letras.up.pt/index.php/GETUP/
article/view/6489/6052>.

ARAÚJO, Luís Manuel de
– [Dir.]. «Revista de Portugal». Vila Nova de Gaia: ASCR-CQ.
– Há 40 anos na Fundação Calouste Gulbenkian: reconstituição do túmulo da rainha Nefertari. «Revista de Portugal», n.º 16. Vila Nova de Gaia: ASCR-CQ, p. 48-55.
– A rainha Nefertari: a mais bela de todas. «Hapi», n. 7,
Lisboa: Associação Cultural de Amizade Portugal-Egito,
2019, p. 55-75.
BAPTISTA, Eva
– A creche: espaço de modernidade educativa: estudo de
caso da Associação das Creches de St.ª Marinha de Vila Nova
de Gaia. In PINTASSILGO; J.; ALVES, L. A. M., coords. – Roteiros da Inovação Pedagógica. Escolas e experiências de
referência em Portugal no século XX. Lisboa: Instituto da
Educação da Universidade de Lisboa, p. 67-101.
– Abordagem sócio-histórica da creche em Portugal. O caso
de Vila Nova de Gaia (1883-1971): entre o nacional e o local.
«Cadernos de História da Educação», vol. 18, n.º 2 (maio/
agosto). Brasil: Universidade Federal de Uberlândia (EDUFU), p. 503-525. Disponível em <http://www.seer. ufu. br/
index.php/che/article/view/50305/26761>.
– [Colab.]. In GUIMARÃES, J. A., coord. geral; SOUSA, Gonçalo
de Vasconcelos e, coord. de vol. – Património Cultural de Gaia.
Património humano: personalidades gaienses. 2.ª edição. Vila
Nova de Gaia: Câmara Municipal. Solar Condes de Resende:
ASCR–Confraria Queirosiana; Porto: Edições Afrontamento.
– Património educativo edificado gaiense: um primeiro
ensaio de sistematização [co-aut. com AFONSO, José António; VAZ, Ana]. «Sarmiento: revista galego-portuguesa
de Historia da Educación: = revista galego-portuguesa
de História da Educação», n.º 23. Espanha: Universidade da Coruña, p. 183-210. Disponível em <http:// revistas.
udc.es/index.php/sarmiento/article/view/srgphe.
2019.23.0.5889/g5889_pdf>.
– “Pela Creche!” As dinâmicas sociais em torno da proteção
da prole infantil, na sede de concelho de Vila Nova de Gaia,
na viragem para o século XXI. In FERREIRA, Antero; MARQUES, Alexandra, coords. tecs. – II Congresso Histórico Internacional “As Cidades na História: Sociedade”, vol. 3: Cidade Industrial. Guimarães: Câmara Municipal, p. 159-185.
Disponível em <https://ch.guimaraes.pt/static/ uploads/
actas/2CHI/vol3/CHIv3art09.pdf>.
BOTELHO, Nuno Luís Cameira de Sousa
– [Colab.] «O tripeiro», VII série, ano 38, n.º 11 (nov.); n.º 12
(dez.). Porto: Associação Comercial.
– [Dir.]. «Revista Wine – A Essência do Vinho». Porto: Essência do Vinho.
BRITO, Carlos Henrique Figueiredo e Melo de
Boosting Service Innovation: the Role of Consultancies [co-aut. com PINTO, Manuela; SAUR-AMARAL,Irina]. «Journal
of Innovation Management: the International Journal on
Multidisciplinary Approaches on Innovation», vol. 7, n.º 3.
Porto: Universidade. Faculdade de Engenharia. Departamento de Engenharia Industrial e Gestão, p. 41-68.

[Colab.]. In Evaluating the Gaps and Intersections Between
Marketing Education and the Marketing Profession. Hershey, PA (USA): IGI Global.
Combining categories of management control tools for high
performance of Start-Ups [co-aut. com CARRARO, Wendy
Beatriz Witt Haddad; MENESES, Raquel]. «RBGN – Revista
Brasileira de Gestão de Negócios = Review of Business
Management», vol. 21, n.º 4. S. Paulo: FECAP – Fundação
escola de Comércio Álvares Penteado, p. 861-878.
CARDOSO, António Barros
Como se “vestia” o Vinho do Porto: (séculos XVI e XVIII). In
PINA, Helena; MARTINS, Felisblela, eds. – The overarching
issues of the european space: a strategic (re)positioning of
environmental and socio-cultural problems? = Grandes problemáticas do espaço europeu: um (re)posicionamento estratégico das questões ambientais e socioculturais?. Porto:
FLUP, p. 102-111. Disponível em <https://catalogo.up.pt/
exlibris/ aleph/a23_1/apache_media/CDVDVTL6BPNAB1ECDJFFG7R1DHMEE6.pdf>.
[Dir.]. «Douro: vinho, história & património = wine, history
and heritage». Porto: APHVIN.
CARDOSO, Orlando
– [Dir. Ed.]. «Notícias do Centro: jornal digital da Região
Leiria-Coimbra».
CARVALHAL, Paula Cristina Martins
Paula Rego, 1982-2006: uma seleção = a selection [textos
com RODRIGUES, Eduardo Vitor; CARREIRAS, Carlos; et al.].
Vila Nova de Gaia: Câmara Municipal.
CARVALHO, António de Deus R. Ponces de
– [Dir.]. «Revista Científica Educação para o Desenvolvimento». Lisboa: Escola Superior de Educação João de Deus.
CARVALHO, José Rentes de
– [Resp. do Blogue]. Tempo contado.
CARVALHO, Mário Vieira de
– Da ópera à telenovela: sobre processos civilizacionais,
dialética do Iluminismo e Pós-modernidade. «Dramaturgias: revista do Laboratório de Dramaturgia», ano 4, vol.
10. Brasília: Universidade, p. 10-30. Disponível em <https:// periodicos.unb.br/index.php/dramaturgias/article/
view/24867/21974>.
– Musizieren gegen die Diktatur: Fernando Lopes-Graça im Spannungsfeld von Kunst
und Politik unter dem‚ Neuen Staat‘ (1926–1974).
«Musikgeschichte in Mittel – und Osteuropa: Mitteilungen
der internationalen Arbeitsgemeinschaft an der Universität Leipzig», n.º 21. Leipzig: Universität, p. 8-48. Disponível
em <https://ul. qucosa.de/api/qucosa%3A70723/attachment/ATT-0/>.

67

CARVALHO JÚNIOR, Dagoberto

FIGUEIREDO, José Valle de

Posta restante. Recife [Brasil]: Nova Presença.

[Carta poema]. In EMÌLIO, Rodrigo – Eu sou este rosto enxuto, sou este canto interdito. [S.l.]: Sem Nome. (Egrégios).

CHARTERS D’ AZEVEDO, Ricardo
Capitão Jerónimo de Azevedo e seus descendentes [co-autoria com PEREIRA, João Figueiredo; ZÚQUETE, Eduardo
Martins]. Leiria: Hora de Ler.
Leiria: o século XIX em gravuras, seguido de Leiria e as Invasões Francesas. Leiria: Hora de Ler.

GUERRA, Levi Eugénio Ribeiro
Entre a medicina, a escrita e a pintura [co-autoria com
ABREU, Paulo]. [S.l.]: Empresa do Diário do Minho, D.L.
2019. (Artistas de/em Braga; 2).
– [Il.]. Nascido à beira-rio, [S.l.]: Anata.

CLÁUDIO, Mário

GUIMARÃES, J. A. Gonçalves

Doze mapas: poesia reunida, 1969-2019. 1.ª edição. Lisboa: Glaciar.

– Atravessamentos antigos do Rio Douro entre Gaia e Porto
= Ancient crossing of Douro River between Gaia and Porto. In
Atas do II Congresso do Património Mundial sobre “Pontes de
Aço de Grande Arco do século XIX. Vila Nova de Gaia: Gaiurb.

As batalhas do Caia. 2.ª edição. Alfragide: Dom Quixote.
– Tríptico da salvação. 1.ª edição. Lisboa: D. Quixote.
CLETO, Joel
– [Colab.]. «O tripeiro», VII série, ano 38, n.º 1 (jan.). Porto:
Associação Comercial.
– Estevão e a arquitetura da luz. Matosinhos: Cryseia.
– Lendas de Natal. Porto: Book Cover.
– Senhor de Matosinhos: lenda, história, património. 3.a ed.
rev. e atualizada. Matosinhos: Câmara Municipal.
COSTA, Francisco Barbosa da
[Coord.]. Biblioteca Pública Municipal de Vila Nova de
Gaia: 85 anos ao serviço da cultura. Vila Nova de Gaia: Câmara Municipal.
– Retalhos da minha vida. Porto: Ed. Afrontamento.
COSTA, Paulo Jorge Cardoso Sousa
– [Colab.]. In GUIMARÃES, J. A., coord. geral; SOUSA, Gonçalo de Vasconcelos e, coord. de vol. – Património Cultural
de Gaia. Património humano: personalidades gaienses. 2.ª
edição. Vila Nova de Gaia: Câmara Municipal. Solar Condes de Resende: ASCR–Confraria Queirosiana; Porto: Edições Afrontamento.
COSTA, Virgília Braga da
[Colab.]. In GUIMARÃES, J. A., coord. geral; SOUSA, Gonçalo de Vasconcelos e, coord. de vol. – Património Cultural de
Gaia. Património humano: personalidades gaienses. 2.ª edição. Vila Nova de Gaia: Câmara Municipal. Solar Condes
de Resende: ASCR–Confraria Queirosiana; Porto: Edições
Afrontamento.
O combate ao analfabetismo em Portugal: as escolas primárias de Mafamude (1846-1963): [3.ª parte], vol. 14, n.º 88 (junho), p. 26-37; As epidemias de cólera mórbus no século XIX
e a construção de cemitérios em Vila Nova de Gaia, vol.14,
n.º 89 (dezembro), p. 41-46. «Boletim da Associação Cultural Amigos de Gaia». Vila Nova de Gaia: ACAG.
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– [Colab.]. «As Artes entre as Letras». Porto: Singular Plural.
– [Colab.]. In LÓPEZ QUIROGA, Jorge, coord. – In Tempore
Sueborum. El Tiempo de los Suevos en la Gllaecia (411-585).
El Primer Reino Medieval de Occidente. Volumen de Estudios.
Ourense: Deputacion Provincial.
– [Coord. do Blogue]. Eça & Outras.
– [Coord. Geral]. Património Cultural de Gaia. Património
Humano. Personalidades Gaienses. 2.ª edição. Vila Nova de
Gaia: Câmara Municipal. Solar Condes de Resende: ASCR–
Confraria Queirosiana; Porto: Edições Afrontamento.
– Fernão de Magalhães e a busca da esfericidade da história, p. 3-5; O edifício de tradição romana sob a igreja do Bom
Jesus de Gaia destruído nos últimos dias do reino dos Suevos,
p. 16-25. «Revista de Portugal», n.º 16. Vila Nova de Gaia:
ASCR-Confraria Queirosiana.
– Vila Nova de Gaia, a “Southwark do Porto” nos primórdios
da época da indústria. In FERREIRA, Antero; MARQUES, Alexandra, coords. tecs. – II Congresso Histórico Internacional
“As Cidades na História: Sociedade”, vol. 3: Cidade Industrial.
Guimarães: Câmara Municipal, p. 209-239. Disponível em
<https://ch.guimaraes.pt/static/
uploads/actas/2CHI/
vol3/CHIv3art11.pdf>.
GUIMARÃES, Susana
[Colab.]. In GUIMARÃES, J. A., coord. geral; SOUSA, Gonçalo de Vasconcelos e, coord. de vol. – Património Cultural de
Gaia. Património humano: personalidades gaienses. 2.ª edição. Vila Nova de Gaia: Câmara Municipal. Solar Condes
de Resende: ASCR–Confraria Queirosiana; Porto: Edições
Afrontamento.
LACERDA, Silvestre de Almeida
[Coord.]. Chapas sínicas: histórias de Macau na Torre do
Tombo = stories of Macao in Torre do Tombo. 2.ª edição.
Lisboa: Direção-Geral do Livro: Arquivo de Macau. Ed. bilingue em português, inglês e chinês.

LEMOS, Fernando Afonso Andrade
– [Dir. com SILVA, José António]. «Cadernos culturais: Lumiar
– Olivais – Telheiras». Lisboa: Centro Cultural Eça de Queirós.
LETRA, Carlos
Caderno de problemas: matemática, 3.º ano; Fichas de avaliação mensal: matemática, 3.º ano [co-aut. FREIRE, Flávia
Geraldes]. 3.ª ed., 8.ª tir. [S.l.]: Gailivro. (O mundo da carochinha) (Metas curriculares).
Campeões da gramática: 1.ª ciclo, 3.º e 4.º anos. 2.ª edição.
Vila Nova de Gaia: Acento Tónico.
– Já sei! 1: aprendizagens essenciais: matemática, 1.º ano de
escolaridade [co-aut. com BORGES, Miguel]. 1.ª edição. Vila
Nova de Gaia: Acento Tónico.
– Já sei! 2: aprendizagens essenciais: matemática, 2.º ano de
escolaridade [co-aut. com BORGES, Miguel]. Vila Nova de
Gaia: Acento Tónico.
– Já sei! 3: aprendizagens essenciais: matemática, 3.º ano de
escolaridade [co-aut. com BORGES, Miguel]. Vila Nova de
Gaia: Acento Tónico.
– Já sei! 4: aprendizagens essenciais: matemática, 4.º ano de
escolaridade [co-aut. com BORGES, Miguel]. Vila Nova de
Gaia: Acento Tónico.
– Já sei 1!: aprendizagens essenciais: português, 1.º ano de
escolaridade [co-aut. com BORGES, Miguel].. Vila Nova de
Gaia: Acento Tónico.
– Já sei 2!: aprendizagens essenciais: português, 2.º ano de
escolaridade [co-aut. com BORGES, Miguel].. Vila Nova de
Gaia: Acento Tónico.
– Já sei! 3: aprendizagens essenciais: português, 3.º ano de
escolaridade [co-aut. BORGES, Miguel]. Vila Nova de Gaia:
Acento Tónico.
– Já sei! 4: aprendizagens essenciais: português, 4.º ano de
escolaridade [co-aut. com BORGES, Miguel]. Vila Nova de
Gaia: Acento Tónico.
– Letrinhas: caligrafia e ortografia, 1.º e 2.º anos. Vila Nova
de Gaia: Acento Tónico.
LIMA, António Manuel de Carvalho
[Colab.]. In GUIMARÃES, J. A., coord. geral; SOUSA, Gonçalo de Vasconcelos e, coord. de vol. – Património Cultural de
Gaia. Património humano: personalidades gaienses. 2.ª edição. Vila Nova de Gaia: Câmara Municipal. Solar Condes
de Resende: ASCR–Confraria Queirosiana; Porto: Edições
Afrontamento.
– [Coord. com ABRAÇOS, Fátima; et al.]. O Corpus dos mosaicos romanos do Conventus Bracar – augustanus. Lisboa:
Centro de Estudos Históricos.
– Do Castelo da Ilha à Ilha do Castelo. Castelo de Paiva: Município: ADRIMAG.

LIMA, Isabel Pires de
Amor, erotismo e falha: Eça e Machado. In GREENFIELD,
John; TOPA, Francisco, eds. – Textualidade e memória: permanência, rotura, controvérsia. Porto: CITCEM – Centro de
Investigação Transdisciplinar Cultura, Espaço e Memória,
D.L. 2019, p. 311-324. Disponível em: <https://catalogo.
up.pt/exlibris/aleph/a23_1/ apache_ media/P9X4NGFT7U4NG4XEYAQLCAEJ86AN2Q.pdf>.
[Colab.]. «Metamorfoses: edição do centenário de Jorge
de Sena» Rio de Janeiro: Cátedra Jorge de Sena para Estudos Literários Luso-Afro-Brasileiros.
MARQUES, José Augusto Teixeira Maia
500 anos Foral da Maia. Maia: Câmara Municipal.
[Colab.]. «Villa da Feira: Terra de Santa Maria», ano 18, n.º
52. Santa Maria da Feira: LAF-Liga dos Amigos da Feira.
– [Ed.]. «Revista da Maia: revista cultural da Câmara Municipal da Maia». Maia: Câmara Municipal.
– Notas em torno do Foral da Maia, p. 25-42; Memórias da
comunidade: oficina de Fundição no Padrão de Moreira no
séc. XIX, p. 138-142. «Revista da Maia: revista cultural da
Câmara Municipal da Maia». Maia: Câmara Municipal.
– O Foral da Maia contado às crianças. Braga: AL Publicações.
MATOS, A. Campos
António Sérgio: temas essenciais de vida e obra. «Revista de
Portugal», n.º 16. Vila Nova de Gaia: ASCR-CQ, p. 32-36.
“Diálogo” com António Sérgio [1883-1969]. 3.ª ed. rev. e aumentada. Lisboa: Colibri.
– Por entre névoa e realidade: Eça e a filosofia. 1.ª ed. Vila
Nova Famalicão: Húmus.
MILHEIRO, Jaime
Sorrisos Lágrimas Poemas. «Revista de Portugal», n.º 16.
Vila Nova de Gaia: ASCR-CQ, p. 25-31.
MIRANDA, Nassalete
10 anos: as artes entre as letras [textos com MOREIRA, Rui;
OLIVEIRA MARTINS, Guilherme de]. Porto: Singular Plural.
[Dir.]. «As Artes entre as Letras». Porto: Singular Plural.
MONCÓVIO, Susana
[Colab.]. In GUIMARÃES, J. A., coord. geral; SOUSA, Gonçalo de Vasconcelos e, coord. de vol. – Património Cultural de
Gaia. Património humano: personalidades gaienses. 2.ª edição. Vila Nova de Gaia: Câmara Municipal. Solar Condes
de Resende: ASCR–Confraria Queirosiana; Porto: Edições
Afrontamento.
[Coord. de Ed.]. RIBEIRO, Joana Almeida – Eça de Queirós e
o Caminho de Ferro. Vila Nova de Gaia: ASCR-CQ.
Marciano Azuaga (1839-1905), p. 25-27; António
Teixeira Lopes (1866-1942), p. 184-186. In SILVA, Raquel
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Henriques da; et al, coord. – Dicionário “Quem é Quem na
Museologia Portuguesa”. Lisboa: Instituto de História de
Arte da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da
Universidade Nova.
Eça de Queirós e a coleção de Frédéric Sptizer (1815-1890):
perspetivas críticas. «Revista de Portugal», n.º 16. Vila Nova
de Gaia: ASCR-CQ, p. 40-47.
– O escultor João Joaquim Alves de Sousa Alão (17771837): contributos para a sua biografia. «Boletim Associação Cultural Amigos do Porto». IV série, n.º 4. Porto:
ACAP, p. 95-116.
– Tapeçarias de Guilherme Camarinha (1912-1994) na época áurea dos paquetes. «Boletim da Associação Cultural
Amigos de Gaia», vol. 14, n.º 89 (dez.). Vila Nova de Gaia:
ACAG, p. 19-28.
OLIVEIRA MARTINS, Guilherme de
10 anos: as artes entre as letras [textos com MIRANDA, Nassalete, MOREIRA, Rui]. Porto: Singular Plural.
[Colab.]. «As Artes entre as Letras». Porto: Singular Plural.
Na senda de Fernão Mendes: percursos portugueses no mundo. 3.ª ed. aumentada. Lisboa: Gradiva. (Trajectos portugueses; 98).
PEIXINHO, Ana Teresa
A dimensão ficcional das figuras históricas em textos de imprensa queirosianos: o caso de Cartas de Londres. In ABDALA JUNIOR, Benjamin, org. – Ecos do Brasil: Eça de Queirós,
leituras brasileiras e portuguesas. 2.ª edição. S. Paulo [Brasil]: SESC, p. 147-162.
A redescoberta do storytelling: o sucesso dos podcasts não
ficcionais como reflexo da viragem narrativa [co-aut. com
SANTOS, Sílvio Correia]. «Estudos em comunicação», n.º
29. Covilhã: Universidade da Beira Interior – FAL/LabCom.
IFP, p. 147-158.
– [Colab.]. «LBR – Luso-Brazilian Review», vol. 56, n.º 2. Madison [EUA]: University of Wisconsin-Madison.
– [Colab.]. «Mediapolis: revista de Comunicação, Jornalismo e Espaço Público» n.º 8. Coimbra: Imprensa da Universidade. Disponível em <https:// impactum-journals.uc.pt/
mediapolis/issue/view/2183-6019_8/13>.
– O Distrito de Évora de Eça de Queirós entre o local e o internacional: contributos para a história do jornalismo oitocentista. In SOUSA, Jorge Pedro, coord. – Notícias em Portugal: estudos sobre a imprensa informativa (séculos XVI a XX). Lisboa:
ICNova – Instituto de Comunicação da Nova, p. 193-214.
– Os estudos narrativos e a análise dos Media: contributo
exploratório. In CABRERA, A., ALMEIDA SANTOS, C., & FIGUEIRAS, R – Media: poder, representação e epistemologias.
Coimbra: Imprensa da Universidade, p. 13-32.
– Textos de Imprensa II (do Distrito de Évora). Lisboa: INCM
– Imprensa Nacional Casa da Moeda. (Edição Crítica das
Obras de Eça de Queirós; 18).
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QUEIRÓS, Eça de [1845-1900]
Alves & companhia. Lisboa: Bertrand. (Biblioteca Eça de
Queirós; 430/008).
Alves & Companhia. Lisboa: 11-17. (Biblioteca Eça de
Queirós; 8).
– Crime do Padre Amaro (O). [S.l.]: Glaciar. (Clássicos da literatura contados às crianças; 2).
– Maias (Os): episódios da vida romântica. – Vila Nova da
Barquinha: Livros do Corvo.
– Primo Basílio (O): episódio doméstico. Lisboa: Guerra & Paz.
REIS, Carlos
– A educação em Cabo Verde: um outro olhar. 1.ª edição.
Praia, Cabo Verde: LPC – Livraria Pedro Cardoso.
– [Coord.]. CASTELO BRANCO, Camilo – Vinte horas de liteira. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda. (Biblioteca
fundamental da literatura portuguesa).
– [Coord.]. Dicionário de Personagens da Ficção Portuguesa. [Online]. Disponível em <http://dp.uc. pt/>.
– Emancipatory and critical language education: a plea for
translingual possible selves and worlds [co-aut. com FORMOSINHO, Maria; JESUS, Paulo] . «Critical Studies in Education», vol. 60, n.º 2. United Kingdom: Taylor and Francis
Ltd., p. 168-186.
– “Entre os parágrafos mortos da história”. Sobre a historicidade na ficção Queirosiana. «Revista de Estudos Literários». Coimbra: Imprensa da Universidade, p. 85-113. Disponível em <https:// impactum-journals.uc.pt/rel/article/
view/2183847X_ 9_4/5722>.
– Fernando Pessoa, 12.º ano. Porto: Porto Editora. (Educação literária. Leituras orientadas).
– Intermedialidade: hipóteses de trabalho e casos de estudo. «Revista 2i: Estudos de Identidade e Intermedialidade», vol. 1, n.º especial: Identidade e Retrato: Novos Paradigmas: Novos Media. Minho: Universidade, p. 31-41. Disponível em: <https:// revistas.uminho.pt/index.php/2i/
article/view/2433/2528>.
RESENDE, Nuno
– A Igreja de Trevões: identidade e legado. Trevões: Paróquia de Santa Maria de Trevões.
– A Monarquia do Norte (1919): um ensaio retrato, vol. 188,
n.º 2, p. 283-305; [Colab.], vol. 189, n.º 4, p. 486-489. «Brotéria: cristianismo e cultura». Lisboa: Jesuítas Portugueses.
– [Ed.]. «Revelar: revista de estudos da fotografia e imagem». Porto: FLUP. Departamento de Estudos Portugueses e de Estudos Românicos.
– [Introd., sub-tit., transcrição e notas]. Os dois faladores:
folhetim sobre a história de Cinfães (1898-1899). [S.l.]: SantResende. (Cinfães: documentos; 1).
– Uma diversidade surpreendente: os vasos gregos: the
greek vases, p. 121-129; [Colab.], p. 131-133. In MORAIS,
Rui; GASPAR, Rita; REIS, José da Costa, coords. – Culturas

e geografias: centenário da Faculdade de Letras da Universidade do Porto (1919-2019) = Cultures and geographies: centenary of the Faculty of Arts and Humanities of the University
of Porto (1919-2019). [S.l.]: Arte e Ciência.
– Wine and blood? Dionysus, other gods and heroes in a Catholic Chapel of Britian de (Lamego, Portugal). In MORAIS, Rui,
LEÃO, Delfim, RODRÍGUEZ PÉREZ, Diana, eds. – Greek Art in
Motion: studies in honour of Sir John Boardman on the occasion
of his 90th Birthday. Oxford: Archaeopress, p. 431-440.
RIBEIRO, Joana Almeida
– Eça de Queirós e o caminho de ferro. [Vila Nova de Gaia]:
ASCR-CQ.
ROCHA, Fernando Alberto Nogueira da
– A simple linearization method unveils hidden enzymatic
assay interferences [co-aut. com PINTO, Maria Filipa; RIPOLL-ROZADA, Jorge; et al.]. «Biophysical Chemistry», vol.
252, [article number 106193]. [S.l.]: Elsevier.
– Application of a cyanobacterial extracellular polymeric
substance in the microencapsulation of vitamin B12 [co-aut.
com ESTEVINHO, B.; MOTA, Rita; et al.], vol. 343, p. 644-651;
Characterization of biopolymer-based systems obtained by
spray-drying for retinoic acid controlled delivery [co-aut. com
GONÇALVES, Antónia, ESTEVINHO, Berta N.], vol. 345, p.
758-765. «Powder Technology». [S.l.]: Elsevier Science SA.
– Chemical Kinetic Strategies for High-Throughput Screening
of Protein Aggregation Modulators [co-aut. Com SÁRKÁNY,
Z.; DAMAS, Ana M.; et al.]. «Chemistry – An Asian Journal»,
vol. 14, n.º 4. London: Palgrave Macmillan, p. 500-508.
– Crystal habit modification and polymorphic stability assessment of a long-acting B2-adrenergic agonist [co-aut.
com TULCIDAS, A.; LOURENÇO, Nuno M. T.; et al.]. «CrystEngComm», vol. 21, n.º 22. Cambridge: Royal Society of
Chemistry, p. 3460-3470.
– Formulation approaches for improved retinoids delivery in
the treatment of several pathologies [co-aut. com GONÇALVES, A; ESTEVINHO, B.]. «European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics», vol. 143. [S.l.]: Elsevier, p. 80-90.
– Microencapsulation of polyphenols – The specific case of
the microencapsulation of Sambucus Nigra L. extracts – A
review [co-aut. com RIBEIRO, A.; ESTEVINHO, B.]. «Trends in Food Science & Technology». [S.l.]: Elsevier Ltd.
Doi: 10.1016/ j.tifs.2019.03.011.

– The axial dispersion of liquid solutions and solid suspensions in planar oscillatory flow crystallizers [co-aut. com
FERREIRA, A., CRUZ, P., SILVA, C.]. «Aiche Journal», vol.
65, n.º 9. New York: American Institute of Chemical Engineers, p. 1-13.
– Valorisation of food products by incorporation of microencapsulated active and natural compounds [co-aut. com
ESTEVINHO, Berta N.]. In PETROTOS, K.; LEONTOPOULOS,
S., eds. – Book of Proceedings of 4th I. C. FABE 2019, International Conference of Food and Biosystems Engineering.
Thessaly: University, p. 25-33.
RODRIGUES, Eduardo Vítor
3.ª Bienal Internacional de Arte Gaia 2019 [textos com SANTOS, Agostinho]. Vila Nova de Gaia: Artistas de Gaia Cooperativa Cultural.
– Paula Rego, 1982-2006: uma seleção = a selection [textos com CARREIRAS, Carlos; CARVALHAL, Paula; et al.]. Vila
Nova de Gaia: Câmara Municipal.
SANTOS, Licínio Manuel Moreira
– [Colab.]. In GUIMARÃES, J. A., coord. geral; SOUSA, Gonçalo de Vasconcelos e, coord. de vol. – Património Cultural
de Gaia. Património humano: personalidades gaienses. 2.ª
edição. Vila Nova de Gaia: Câmara Municipal. Solar Condes de Resende: ASCR–Confraria Queirosiana; Porto: Edições Afrontamento.
– O Centro Urbano de Vila Nova de Gaia em finais de oitocentos [co-aut. com TEIXEIRA, Maria de Fátima]. In FERREIRA,
Antero; MARQUES, Alexandra, coords. tecs. – II Congresso
Histórico Internacional “As Cidades na História: Sociedade”,
vol. 3: Cidade Industrial. Guimarães: Câmara Municipal, p.
357-381. Disponível em <https:// ch.guimaraes.pt/static/
uploads/actas/2CHI/vol3/CHIv3art15.pdf>.
SANTOS, Teresa Campos dos
– [Colab.]. In GUIMARÃES, J. A., coord. geral; SOUSA, Gonçalo de Vasconcelos e, coord. de vol. – Património Cultural
de Gaia. Património humano: personalidades gaienses. 2.ª
edição. Vila Nova de Gaia: Câmara Municipal. Solar Condes de Resende: ASCR–Confraria Queirosiana; Porto: Edições Afrontamento.
SILVA, António Manuel S. P.

– Spray drying encapsulation of elderberry extract and evaluating the release and stability of phenolic compounds in
encapsulated powders [co-aut. com RIBEIRO, A.; ESTEVINHO, Berta N.]. «Food and Bioprocess Technology», vol.
12, n.º 8. New York: Springer, p. 1381-1394.

– Algumas notas de leitura à Reforma em Portugal. In CASSELS, Diogo – A Reforma em Portugal. A história resumida
já publicada.... [reed. facsimilada da edição original de
1908]. Vila Nova de Gaia: Estratégias Criativas; Igreja Lusitana, p. IX-XVIII.

– Statistical methodology for scale-up of an anti-solvent
crystallization process in the pharmaceutical industry [co-aut. com TULCIDAS, A.; NASCIMENTO, S.; et al.]. «Separation and Purification Technology», vol. 213. [S.l.]: Elsevier, p. 56-62.

– Cerâmica proto-histórica do povoado de São Julião da
Branca (Albergaria-a-Velha): estudo preliminar [co-aut. com
SILVA, Sara Almeida e; PEREIRA, Gabriel; LEMOS, Paulo].
«Oppidum: revista de Arqueologia, História e Património»,
n.º 11-12. Lousada: Câmara Municipal, p. 9-36.
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– Os espólios arqueológicos regressaram à agenda da comunidade arqueológica. Ou não. [Crónica de Arqueologia
Portuguesa]. «Al-Madan». II série, n.º 22. Almada: Centro
de Arqueologia, p – 8-12..
– [Colab.]. In GUIMARÃES, J. A., coord. geral; SOUSA, Gonçalo de Vasconcelos e, coord. de vol. – Património Cultural
de Gaia. Património humano: personalidades gaienses. 2.ª
edição. Vila Nova de Gaia: Câmara Municipal. Solar Condes de Resende: ASCR–Confraria Queirosiana; Porto: Edições Afrontamento.
– Louça vermelha de Aveiro e de Ovar: ensaio de uma síntese atualizada [textos com GOMES, Paulo Dordio; et al.].
In FRANÇA, António, PEREIRA, Gabriel, ELVAS, Raquel,
coord.. cient.a. – 3.7 Olaria de Ovar: catálogo de exposição.
Ovar: Câmara Municipal.
– Modernidade e minorias religiosas: os arquivos da Igreja
Lusitana (séculos XIX-XX) [co-autoria com AFONSO, José
António]. «Cadernos de História da Educação», vol.18, n.º
1. Brasil: Universidade Federal de Uberlândia (EDUFU), p.
238-265. Disponível em <http://repositorium.sdum.uminho.pt/ bitstream/1822/61913/1/Modernidade%20e%20
minorias%20religiosas_2019.pdf>.
– O Castro de Salreu, um dos povoados proto-históricos
atlânticos do Entre Douro e Vouga [co-aut. com SÁ, Edite
M.; SALVADOR, Jorge F.; LEMOS, Paulo; SILVA, Sara Almeida e]. «Terras de Antuã. Histórias e Memórias do Concelho
de Estarreja», n.º 13. Estarreja: Câmara Municipal, p. 24-44.
– Projeto de valorização do sítio do Alto do Talégre/ São Julião (Branca, Albergaria-a-Velha). Investigar o Passado e (re)
construir memórias [co-aut. com SÁ, Edite M.; LEMOS, Paulo; SILVA, Sara Almeida e]. «Albergue. História e Património do Concelho de Albergaria-a-Velha», n.º 6. Albergaria-a-Velha: Câmara Municipal, p. 23-34.
– Sob o signo da inovação: a presença protestante em Vila
Nova de Gaia (desde 1868) [co-aut. com AFONSO, José António]. In PINTASSILGO; J.; ALVES, L. A. M., coords. – Roteiros da Inovação Pedagógica. Escolas e experiências de
referência em Portugal no século XX. Lisboa: Instituto da
Educação da Universidade de Lisboa, p. 33-65.
– Vestígios de ocupação histórica num sítio pré-histórico:
materiais romanos e tardo-antigos do Castelo Velho de Freixo de Numão. «DigitAR», n.º 1. Coimbra: Imprensa da Universidade, p. 223-249. Disponível em <.https://doi.org/
10.14195/2182-844X _EX1_7>.
SILVA, Francisco Ribeiro da
A luz que mais brilha: custódias de prata da cidade do Porto [co-aut. com BARREIRAS; Aníbal; SOUSA, Gonçalo de
Vasconcelos]. Porto: Santa Casa da Misericórdia.
– Camilo Castelo Branco, Freitas Fortuna e a Irmandade de
Nossa Senhora da Lapa. «A fonte: fonte de estímulo intelectual», n.º 14. Porto: Instituto Cultural D. António Ferreira Gomes, p. 255-265.
– [Colab.]. «O tripeiro», VII série, ano 38, n.º 1 (jan.). Porto:
Associação Comercial.

72

SOUSA, Laura Cristina Peixoto de
[Colab.]. In GUIMARÃES, J. A., coord. geral; SOUSA, Gonçalo
de Vasconcelos e, coord. de vol. – Património Cultural de Gaia.
Património humano: personalidades gaienses. 2.ª edição. Vila
Nova de Gaia: Câmara Municipal. Solar Condes de Resende:
ASCR–Confraria Queirosiana; Porto: Edições Afrontamento.
TEDIM, José Manuel Alves
[Dir. adj.]. «Revista de Portugal». Vila Nova de Gaia: ASCR-Confraria Queirosiana.
TEIXEIRA, Maria de Fátima
[Colab.]. In GUIMARÃES, J. A., coord. geral; SOUSA, Gonçalo de Vasconcelos e, coord. de vol. – Património Cultural de
Gaia. Património humano: personalidades gaienses. 2.ª edição. Vila Nova de Gaia: Câmara Municipal. Solar Condes
de Resende: ASCR–Confraria Queirosiana; Porto: Edições
Afrontamento.
– O Centro Urbano de Vila Nova de Gaia em finais de oitocentos [co-aut. com SANTOS, Licínio]. In FERREIRA, Antero; MARQUES, Alexandra, coord.s. tec.s – II Congresso Histórico Internacional “As Cidades na História: Sociedade”,
vol. 3: Cidade Industrial. Guimarães: Câmara Municipal, p.
357-381. Disponível em <https://ch.guimaraes.pt/static/
uploads/actas/2CHI/vol3/CHIv3art15.pdf>.
– [Capa e org. do catálogo]. Salon d’Automne Queirosiano
2019: exposição de arte: catálogo. Vila Nova de Gaia: ASCR-Confraria Queirosiana.
TRIGO, Salvato Vila Verde Pires
[Dir.]. «Antropológicas». Porto: Universidade Fernando
Pessoa.
VALENTE, Marco
600 numismas da horta da Misericórdia (Faro): escavações
arqueológicas da professora Teresa Júdice Gamito. «Revista
M: Numismática e Medalhística», n.º 2. Lisboa: Imprensa
Nacional-Casa da Moeda. Museu Casa da Moeda, p. 8-33.
From Pias (in Portuguese Lower Alentejo) to India – (Re)
building bridges [co-aut. com BORRALHO, Madalena]. «Arnava», vol. 8, n.º 2. Uttar Pradesh, [India]: Arnava Shodh
Sanstha, p. 101-129.
– Lendas e mitos rurais e urbanos de moçambique (um mundo em extinção?). «O Ideário Patrimonial», n.º 13. Tomar:
Instituto Politécnico. Centro das Arqueologias, p. 49-72.
VIEGAS, Francisco José
A luz de Pequim. 1.ª edição. Porto: Porto Editora. (Obras de
Francisco José Viegas).
Deixar um verso a meio. 1.ª edição. Lisboa: Imprensa Nacional. (Plural. Poesia).
– [Coord.]. HOMERO – Ilíada. 1.ª edição. Lisboa: Quetzal.
Elaboração: Celeste Pinho

Relatório de atividades em 2019 da associação Amigos
do Solar Condes de Resende – Confraria Queirosiana
Movimento de sócios
Anos

2019

Total de sócios desde a fundação

399

Sócios institucionais

21

Confrades

117

Sócios falecidos e ex-sócios

185

Sócios efetivos

193

Situação financeira
Saldo da gerência 2018

302.055,16€

Saldo da gerência 2019

431.160.24€

Cativo projetos em 2020

224.263.92€

Sócios retirados dos ativos
104, 230, 265 e 304
Atividades da ASCR-CQ:
Reuniões dos corpos gerentes: reunião mensal da
direção; fevereiro, segunda-feira 24: reunião do
conselho fiscal; março,segunda-feira 11, assembleia geral ordinária no Solar Condes de Resende.
Reuniões com outras entidades: junho, sexta-feira, 14, reunião da direção com a Vereadora
do Pelouro da Cultura da Câmara Municipal de
Vila Nova de Gaia, Eng.ª Paula Carvalhal na Casa
Museu Teixeira Lopes sobre o projeto dos investigadores-tarefeiros do Solar, o Salon d’ Automne
e as edições da Confraria Queirosiana; novembro, sexta-feira, 22, reunião da direção com o Dr.
Marcelino Silva Malta, sub-prefeito de Satuba,
Alagoas, Brasil, para análise de possibilidades de
intercâmbio cultural com a Confraria Queirosiana
para a criação de um núcleo queirosiano em Alagoas, Brasil.
Projeto de investigadores-tarefeiros, celebrado
entre a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia
e a ASCR-CQ para trabalharem no levantamento
do Património Cultural de Gaia (PACUG), na investigação histórica sobre o Município e a região

envolvente e no apoio às atividades de abertura do Solar a partir das 17,30 até às 19 horas e
sábados, domingos e feriados entre as 9 e as 19
horas, incluindo divulgação dos roteiros queirosianos, visitas guiadas e atendimento e informação aos munícipes; fevereiro, quarta-feira 27,
presença da direção na assinatura de protocolos
entre a Câmara Municipal de Gaia e a associação
Amigos do Solar Condes de Resende – Confraria
Queirosiana no Auditório Municipal; julho, sábado, 20: reunião no Solar Condes de Resende
com investigadores-tarefeiros para reflexão e
atualização do projecto; outubro, segunda-feira
21, assinatura do protocolo com a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia no edifício dos Paços
do Concelho.
Projeto de levantamento, estudo e divulgação do
Património Cultural de Gaia (PACUG) celebrado
entre a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia e a
ASCR-CQ (Gabinete de História, Arqueologia e Património (GHAP) para a produção e edição de 10
volumes; preparação para edição do 2.º e 3.º volumes e trabalhos de levantamento, estudo e redacção de textos ao longo de todo o ano.
Realização de outros trabalhos profissionais:
novembro, sexta-feira, 8, assinatura de protocolo
com a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia e
a Gaiurb para acompanhamento arqueológico na
área do Castelo de Gaia no Centro Histórico pelo
Gabinete de História, Arqueologia e Património;
sábado, 30, deslocação de J. A. Gonçalves Guimarães e de António Manuel S. P. Silva, à Capela do
Senhor d’Além para diagnóstico patrimonial a pedido da Gaiurb.

Atividades regulares no Solar Condes de Resende ao abrigo do Protocolo com a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia:
Gestão do bar do Solar: junho, quarta-feira 12, reunião com Dr.ª Daniela da empresa Ação Contínua;
outubro, terça-feira, 18, auditoria por Mário Feiteira, da empresa Ação Contínua; Jantar de Natal,
sexta-feira 14 de dezembro com a participação de
funcionários do Solar, dirigentes, funcionária e tarefeiros da ASCR-CQ, com a presença da vereadora do pelouro da Cultura da Câmara Municipal de
Vila Nova de Gaia, Eng.ª Paula Carvalha.
Loja de venda de livros e outros, nomeadamente
as edições e produções da ASCR-CQ, distribuição
comercial de publicações própria e em colaboração cm as Edições Afrontamento; vendas online.
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Feira das Novidades aos domingos: janeiro, 06; fevereiro, 03:março, 25 (Domingo de Ramos); maio,
05; junho, 02; julho, 07; agosto, 04, novembro10
(Feira de S. Martinho), dezembro 8 (especial Natal).
Oficina de Pintura: sob a direção da Prof.ª Pintora
Paula Alves, uma vez por semana e participação
no Salon d’ Automne.
Eça Bem Dito: grupo coral que interpreta canções
do tempo de Eça de Queirós, com a pianista Maria
João Ventura, contrabaixista João Santos, vozes
de J. A. Gonçalves Guimarães e Valença Cabral;
ensaios uma vez por semana; atuação em julho,
terça-feira, 23, no Festival Italiano no Centro Histórico de Gaia com canções napolitanas; na Feira
de S. Martinho a 11 de novembro e no capítulo a
23 desse mesmo mês.
Capítulo da Confraria Queirosiana (17.º) – novembro; quarta-feira, 13, reunião preparativa do
Capítulo; dia 23 comemoração do 174.º aniversário de Eça de Queirós com a insigniação de confrades de honra e de número; abertura da exposição
Pratos Souvenir, coleção de Fernando de Oliveira
Pinho (1910-1996).
Colaboração na permuta de publicações do Centro de Documentação do Solar Condes de Resende, com a oferta de publicações da Confraria para
tal, nomeadamente a Revista de Portugal. Estas
publicações seguiram para as seguintes instituições: Academia Romana – Filiala Iasi – Institutut
de Arheologie: Roménia; Arquivo Histórico do
Porto; Associação Cultural Amigos de Gaia; Associação Portuguesa de História da Vinha e do Vinho
(APHVIN/ GEHVID); Biblioteca Municipal Rocha
Peixoto, Póvoa de Varzim; câmaras municipais de
Castelo de Paiva; Faro; Lousada; Murtosa; Póvoa
de Varzim; Santo Tirso. (Museu Municipal Abade
Pedrosa);Silves (Museu Municipal de Arqueologia);
Porto (Divisão Municipal de Museus); CEHA – Centro de Estudos de História do Atlântico, Funchal,
Madeira; Centro Cultural Eça de Queirós, Lisboa;
Centro de Estúdios Vacceos Frederico Wattenberg,
Valladolid; Centro de Estudos Libertários,Lisboa;
CEPESE – Centro de Estudos da População, Economia e Sociedade, Porto; Clube Recreativo Avintense; Crédito Agrícola,Lisboa; Diputacion de Lugo –
Museo Provincial de Lugo, Espanha; Direção Geral
do Património Cultural, Biblioteca de Arqueologia,
Lisboa; DRAC – Direção Regional dos Assuntos Culturais – Madeira; Estado-Maior do Exército, Lisboa;
Faculdade de Letras da Universidade do Porto –
Dep. de Ciências e Técnicas do Património; Faculdade de Teologia do Porto; Facultade de Xeografia
e História, Santiago de Compostela; FAMP – Federação dos Amigos dos Museus de Portugal, Lisboa;
Igreja Lusitana Católica Apostólica Evangélica, Vila
Nova de Gaia; Institut Za Arhelogiju, Croácia; LAF –
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Liga dos Amigos da Feira, Santa Maria da Feira; Museo Provincial de Lugo, Espanha; Museu Municipal
de Penafiel; Narodni Muzej Slovenije, Eslovénia;
Obra Social y Cultural de Caja España, Fundación
Joaquin Diaz, Valladolid; Parque Biológico de Gaia,
Vila Nova de Gaia; Singular Plural, Porto; Sociedad
de Ciencias Aranzadi, Donostia/ San-Sebastian; Sociedade de Geografia de Lisboa; Sociedade Martins
Sarmento; Guimarães.
Exposições: contacto com o Professor Doutor Gonçalo Vasconcelos e Sousa, proprietário da colecção
para a sua cedência e para a elaboração do catálogo da exposição Ephemera da Mesa: menus
e outros Documentos em Portugal e na Europa
(1850-2016) editado pela Câmara Municipal de
Vila Nova de Gaia; esteve patente no Solar Condes
de Resende de 23 de novembro de 2018 a 12 de
outubro de 2019, tendo encerrado com conferência pelo autor e lançamento do respetivo catálogo,
com animação pelo grupo de dança Ritmo Azul e a
presença da Vereadora da Cultura Eng. .ª Paula Carvalhal, tendo estado presentes a direção e diversos
sócios e confrades; Salon d`Automne queirosiano
2019, salão de artes plásticas dos sócios e outros,
inaugurado a 09 de novembro com a presença da
vereadora acima referida, aberto ao público até 31
de dezembro; Pratos-Souvenir, patente no Solar
desde 23 de novembro, coleção de Fernando de
Oliveira Pinho (1910-1996), cedida para o efeito
pela Dr.ª Mafalda Castro Marques.
Palestra das últimas quintas-feiras do mês, organizadas pelo Gabinete de História, Arqueologia e Património em colaboração com o
Solar Condes de Resende: janeiro quinta-feira
31, palestra apresentada pelo Prof. Doutor José
Manuel Tedim sobre «Joaquin Sorolla, pintor espanhol da transição do século XIX para o século
XX»; fevereiro, quinta-feira 28, apresentada por J.
A. Gonçalves Guimarães sobre «Nos 500 anos de
Leonardo da Vinci: Vila Nova de Gaia e os discípulos de Ícaro»; março, quinta-feira 28: palestra
apresentada por J. A. Gonçalves Guimarães sobre
«Fernão de Magalhães e Vila Nova de Gaia»; abril,
quinta-feira 25: palestra apresentada por J. A.
Gonçalves Guimarães sobre o «25 de Abril: documentos para uma quase História»; maio, quinta-feira 30, palestra sobre o «Bonecos de Barro das
Cascatas Sanjoaninas», por J. A. Gonçalves Guimarães; junho, quinta-feira 27, palestra pelo Professor Doutor Jacinto Rodrigues sobre «A Utopia do
Padre Himalaya»; julho, quinta-feira, 25, palestra
pelo Dr. Henrique Guedes sobre o «Senhor da
Pedra: Espaço, Memória, Vivência, Identidade»;
agosto, quinta-feira, 29, palestra por J. A. Gonçalves Guimarães sobre «Os Andersen em Vila Nova
de Gaia»; setembro, quinta-feira, 26, palestra pelo
mestre Dr. Licínio Santos sobre o «Futebol Clube

de Gaia uma Associação Centenária»; outubro,
quinta-feira, 31, palestra pelo Prof. Dr. António
Lima, sobre «O Castelo de Paiva no contexto dos
Castelos da Alta Idade Média no Baixo-Douro»;
novembro, quinta-feira, 28, palestra pelo Mestre
Dr. José Vaz, sobre «100 anos dos Plebeus Avintenses»; dezembro, quinta-feira, 26: palestra pelo
Mestre Joaquim F. Ramos sobre «O Vidro Tardo-romano da Igreja do Bom-Jesus de Gaia».
Cursos livres organizados pela Academia Eça de
Queirós em colaboração com o Solar Condes
de Resende: sobre «Música & Músicos: aspetos
do Património Musical Português», certificado
pelo Centro de Formação de Associação de Escolas Gaia Nascente do Ministério da Educação,
coordenado por J. A. Gonçalves Guimarães, aos
sábados entre as 15 e as 17 horas (continuação): janeiro – sábado 05: quinta sessão com uma
lição pelo Prof. Doutor Jorge Castro Ribeiro sobre
«Cantar os Reis e o Património Cultural Imaterial
em Portugal»; sábado 19: sexta sessão pelo Prof.
Doutor Henrique Luís Gomes de Araújo sobre o
«O Orpheon Portuense»; sábado 26: sétima sessão
pelo Prof. Doutor Mário Mateus sobre «Conservatório Regional de Gaia – 30 anos do Ensino e da
Cultura»; fevereiro, sábado 16, oitava sessão pelo
Prof. Doutor José Manuel Tedim sobre «Scarlatti
e a troca de princesas»; março, sábado 02, nona
sessão pelo Prof. Dr. André Granjo sobre «Bandas
Filarmónicas em Portugal»; sábado, 09, décimasessão pelo Maestro Cesário Costa sobre «O maestro Pedro de Freitas Branco»; sábado, 16, décima
primeira sessão por J. A. Gonçalves Guimarães
sobre «O compositor César Morais»; sábado 23,
décima segunda sessão pela Prof. Doutora Rosário
Pestana sobre «O compositor e folclorista Armando Leça: resgate, criação e disseminação da música portuguesa»; abril, sábado 06, décima terceira
sessão por J. A. Gonçalves Guimarães sobre «Música e Músicos em Gaia», sábado, 13, décima quarta e sessão de encerramento do curso pela Prof.ª
Doutora Elisa Lessa «A Música nos conventos femininos em Portugal (séculos XVII a XIX): o caso do
Mosteiro de Corpus Christi em Vila Nova de Gaia».
Curso livre sobre «Revoluções & Constituições
comemorativo dos 200 Anos da Revolução de
1820», certificado pelo Centro de Formação de
Associação de Escolas Gaia Nascente do Ministério da Educação, coordenado por J. A. Gonçalves Guimarães, aos sábados entre as 15 e as
17 horas (1.ª parte): outubro, sábado, 19, sessão
de abertura com entrega de certificados de frequência do curso anterior e aula pelo Prof. Doutor
Eduardo Vítor Rodrigues intitulada «Revoluções
e mudanças sociais»; sábado, 26, segunda sessão sobre «Da Revolução Americana à Revolução
Francesa» por J. A. Gonçalves Guimarães; novem-

bro, sábado, 9, terceira sessão sobre «Revoluções
do Século XIX» por J. A. Gonçalves Guimarães;
sábado, 30, quarta sessão sobre «Revoluções do
Século XIX», por J. A. Gonçalves Guimarães; sábado 23, quarta sessão sobre «O Cardeal Saraiva – a
Constituição de Cádis de 1812 e o primeiro texto constitucional português» por António Barros
Cardoso; dezembro, sábado, 7, quinta sessão sobre «Da Revolução de 1820 ao triunfo do Liberalismo: a divisão da Igreja», pelo Prof. Doutor José
António Oliveira.

Outras atividades pontuais realizadas pela
ASCR-CQ no Solar Condes de Resende:
Janeiro, quinta-feira 10, inspeção do bar do Solar
pela empresa Ação Contínua; junho, quarta-feira
12, reunião com a empresa Ação Contínua (Bar do
Solar); outubro, sexta-feira, 18, auditoria ao bar do
Solar por Mário Feiteira, da empresa Ação Contínua; sábado, 19,lançamento do livro de poesia
Amor de Mar do Dr. Joaquim Armindo pela Editora Tecto das Nuvens apresentado pelo Prof. Doutor Rogério dos Santos por videoconferência e no
local por J. A. Gonçalves Guimarães, com atuação
musical da pianista Maria João Ventura e da soprano Carla Vioti Cardoso.

Presença da ASCR-CQ em atividades de outras instituições e pessoas:
Janeiro, quinta e sexta-feira 24 e 25, comunicação
ao 3.º Congresso Internacional promovido pela Revista de Psicologia, Educação e Cultura que se realizou no ISPGAYA, sobre «O Solar Condes de Resende, Gaia e o Mundo», por J. A. Gonçalves Guimarães;
quinta-feira, 31, presença da direção no salão nobre
da Câmara Municipal na apresentação da Bienal de
Gaia 2020; fevereiro, sábado 16, presença na sessão
do 107.º aniversário do Centro Recreativo de Mafamude; sexta-feira 22, presença na Biblioteca Municipal de Gaia no colóquio «Contributo do movimento
associativo para o desenvolvimento cultural de Vila
Nova de Gaia e da sua história» com uma comunicação sobre «Confraria Queirosiana – Amigos do Solar
Condes de Resende», por J. A. Gonçalves Guimarães;
domingo 24, por convite da Casa Ramos Pinto, participação de J. A. Gonçalves Guimarães na gravação
de programa no seu Museu para série do Canal História intitulado «A primeira volta ao Mundo» sobre o
vinho do Porto, o Centro Histórico de Gaia e Fernão
Magalhães (na montagem final foram omitidas as
referências feitas às ligações do navegador a Vila
Nova de Gaia e ao Mosteiro de Corpus Christi); quinta-feira, 28, 15 horas, participação do mesmo dirigente num colóquio na Universidade Portucalense
Infante D. Henrique com uma conferência sobre
«Fernão de Magalhães, sua vida, sua obra»; sexta75

-feira, 29, José Manuel Tedim falou no Colégio S.
Gonçalo, em Amarante, sobre «A Confraria Queirosiana e os roteiros queirosianos»; abril, sábado, 13,
palestra no Palacete Conde da Silva Monteiro, no
Porto, sede da Comissão de Vitivinicultura da Região dos Vinhos Verdes, no primeiro Jantar Temático Comemorativo dos 110 Anos da Região dos Vinhos Verdes por J. A. Gonçalves Guimarães sobre «A
atualidade da obra de Eça de Queirós»; terça-feira,
23, palestra por J. A. Gonçalves Guimarães sobre «Figuras ilustres de Canidelo» nos 20 anos da Associação de Solidariedade Social Idosos de Canidelo na
sua sede; presença da direcção na abertura da 3.ª
Bienal Internacional de Arte de Gaia na Companhia
de Fiação de Crestuma, em Lever; quinta-feira, 25,
presença da direcção na Assembleia Municipal de
Gaia nas comemorações do 25 de Abril;maio, sexta-feira, 10, presença de J. A. Gonçalves Guimarães na
sessão de apresentação da exposição itinerante «Arqueologia em Portugal. Recuperar o Passado 2017»
organizado pela DGCN e DGPN no Centro de Visitas
das Caves Croft, seguida da apresentação dos resultados das escavações arqueológicas pelos respectivos arqueólogos na área do futuro empreendimento World of Wine; sábado, 11, presença de J. A. Gonçalves Guimarães numa visita guiada pelo confrade
Dr. Henrique Guedes à Capela do Senhor da Pedra e
área envolvente; sábado, 18: comunicação sobre «O
Património Político como mais-valia do presente: a
propósito dos 200 Anos da Revolução de 1820» proferida por J. A. Gonçalves Guimarães na Biblioteca
Almeida Garrett, Porto, na sessão comemorativa do
10.º aniversário do jornal As Artes Entre As Letras; presença da direcção na gala do jornal “A Melhor Escola” promovido por O Gaiense; quinta-feira, 23, às 11
horas: por J. A. Gonçalves Guimarães no Colégio do
Rosário, Porto, intitulada «Eça de Queiroz e a Geração de 70»; repetida às 18horas, no Arquivo Municipal Alberto Sampaio em Famalicão; sábado, 25, presença da direcção na abertura da exposição de pintura da Prof.ª Pula Alves na galeria Oriental no Porto;
sexta-feira, 31, a direcção fez-se representar pelo
confrade Licínio Santos nas comemorações do Dia
Nacional das Coletividades no Auditório da Junta de
Freguesia de Oliveira do Douro; junho, domingo,
02: presença do presidente da direcção José Manuel
Tedim, do secretário J. A. Gonçalves Guimarães, do
vogal António Pinto Bernardo, e de outros confrades, no Dia de Itália, comemorado no Palácio do
Freixo no Porto, organizado pelo Consulado de Itália e pela Associazione Socio-Culturale Italiana del
Portogallo Dante Alighieri; presença do presidente
José Manuel Tedim no IV capítulo da Confraria do
Pão de Regueifa e do Biscoito de Valongo; quarta-feira, 14, às 18 horas: palestra por J. A. Gonçalves
Guimarães no Auditório Municipal Sophia de Mello
Breyner na abertura da exposição «Um Porto para
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Sofia» comemorativa do seu centésimo aniversário,
intitulada «Os Andersen em Vila Nova de Gaia»;
quinta-feira, 20, presença na comemoração do Dia
do Município de Vila Nova de Gaia; domingo, 23,
presença na abertura da Exposição Prémio Especial
Fernão de Magalhães, Porto Cartoon, no Mosteiro
de Corpus Christi, comemorativa dos 500 anos da
1.ª viagem de circum-navegação; idem no Jantar de
S. João promovido pela Câmara Municipal de Vila
Nova de Gaia; julho, sábado, 06, presença de J. A.
Gonçalves Guimarães no Almoço de Comemoração
dos 100 Anos da FLUP; presença do dirigente António Pinto Bernardo no capítulo da Confraria dos Velhotes, Vila Nova de Gaia; quarta-feira, 17, presença
idem na Câmara Municipal de Castelo de Paiva no
lançamento de um livro do arqueólogo gaiense António Lima sobre O Castelo da ilha do Castelo de
Paiva; sábado, 20, presença de dirigentes e sócios
no encerramento da Bienal de Arte de Gaia na Companhia de Fiação de Crestuma em Lever; terça-feira,
30, presença de J. A. Gonçalves Guimarães em reunião na Junta de Avintes sobre a preparação dos 30
Anos do Fórum de Avintes a realizar em 2020; agosto, sexta-feira, 23, participação da direcção na abertura da 21.ª Feira de Gastronomia de Vila do Conde,
com uma palestra por J. A. Gonçalves Guimarães
sobre a viagem de Fernão de Magalhães e as viagens dos alimentos; setembro, sábado, 07, presença da direcção no lançamento do livro Os dois faladores. Folhetim sobre a História de Cinfães 1898-1899)
transcrito por Nuno Resende e apresentado na Casa
da Granja, em Nespereira de Cinfães; sábado, 21,
participação de J. A. Gonçalves Guimarães, como
moderador, no colóquio «Vila Nova de Gaia no tempo de Fernão de Magalhães», com a presença dos
Professores Doutores Francisco Ribeiro da Silva e
Amândio Barros, no encerramento da Exposição
Prémio Especial «Fernão de Magalhães» do PortoCartoon 2019, no Mosteiro de Corpus Christi, com a
presença da vereadora do pelouro da Cultura, Eng.ª
Paula Carvalhal e o diretor do Museu da Imprensa,
Prof. Doutor Luís Humberto. Na ocasião J. A. Gonçalves Guimarães apresentou os mais recentes dados
sobre as ligações de Fernão de Magalhães a Vila
Nova de Gaia; sexta-feira, 27, presença da direção e
vários sócios no colóquio «1919 no horizonte histórico», comemorativo dos 100 anos da FLUP no Arquivo Histórico Sophia de Mello Breyner; outubro,
terça-feira, 8, comunicação por J. A. Gonçalves Guimarães sobre «A Barra do Douro e a sua Frota Mercantil no Período Constitucional (1818-1825)» apresentada no Workshop Atlantic Connections – Porto,
para alunos de pós-doutoramento, realizado pela
FLUP/CITCEM e pela Universidade alemã de Greifswald na Faculdade de Letras da Universidade do
Porto; quinta-feira, 17, presença na cerimónia de
atribuição da medalha de Honra do Município de

Gaia – Grau Ouro ao Prémio Nobel da Paz, Doutor
José Ramos-Horta no salão nobre dos Paços do
Concelho; sexta-feira, 18, presença de vários sócios
e confrades na Biblioteca Pública Municipal de Gaia
no lançamento do livro Biblioteca Pública Municipal
de Vila Nova de Gaia 85 Anos ao Serviço da Cultura,
coordenado por Francisco Barbosa da Costa; sábado, 26, presença de elementos da direção na gala
Gaia é Fado do jornal O Gaiense; novembro, quinta-feira, 14: presença da direcção e vários confrades
na apresentação do livro O Vinho do Porto e o Douro
no século XX e inícios do século XXI, homenagem a
François Guichard e Fernando Peixoto, no auditório
do IVDP no Porto; sexta-feira, 22, presença de J. A.
Gonçalves Guimarães no Auditório Municipal de
Gaia para balanço do ano da Câmara Municipal,
apresentado pelo presidente Prof. Doutor Eduardo
Vitor Rodrigues; quarta-feira, 27, presença de J. A.
Gonçalves Guimarães na sede da Conferência de S.
Vicente de Paulo nos 50 anos da Obra Vicentina de
Apoio aos Reclusos no Porto; sexta-feira, 29, participação de J. A. Gonçalves Guimarães num colóquio
sobre «Estaleiros do Douro», com o historiador
Amândio Barros, o jornalista Pedro Olavo Simões e o
arqueólogo António Manuel Silva na Casa do Infante, Porto; dezembro, domingo 1, presença da direção e de uma delegação no capítulo da Confraria da
Raça Arouquesa, em Arouca; terça-feira, 10: presença dos dirigentes Luís Manuel de Araújo e J. A. Gonçalves Guimarães, e dos confrades D. Duarte Pio e
Dr. José Luís Carneiro, em Lisboa, Teatro da Trindade, na estreia da longa-metragem «O Nosso Cônsul
em Havana» realizada em parceria com Cabo Verde
e Cuba, e com a presença de atores e técnicos destes países, a convite do realizador e confrade Francisco Manso; sábado, 21, presença da direção e associados no lançamento do livro Retalhos da Minha
Vida do sócio Francisco Barbosa da Costa no auditorio do Solar Condes de Resende.

Edições de textos da ASCR-CQ em 2018 – em
colaboração:
– GUIMARÅES, J. A. Gonçalves; SOUSA, Gonçalo de Vasconcelos e, coordenadores e co-autores (2019) – Património Humano. Personalidades
Gaienses. Vila Nova de Gaia: Câmara Municipal/
Solar Condes de Resende/ ASCR – Confraria Queirosiana/Edições Afrontamento, edição comercial
do 1.º volume do PACUG com início de distribuição emjulho, quinta-feira, 11.

Edições próprias:
– Revista de Portugal, n.º 16. Vila Nova de Gaia: ASCR
– Confraria Queirosiana, 80 p.
– RIBEIRO, Joana Almeida (2019) – Eça de Queirós e

o Caminho-de-Ferro. Vila Nova de Gaia: Confraria
Queirosiana, 158 p.
– TEIXEIRA, Maria de Fátima, organização (2019) –
Salon d’ Automne queirosiano 2019. Vila Nova de
Gaia: Confraria Queirosiana, 20 p.

Aquisição e depósito de obras de Arte e Arqueologia pela ASCR-CQ:
Julho, sexta-feira, 19, depósito de uma ara romana
anepígrafa encontrada no Castelo de Crestuma
pelo arqueólogo António Manuel S. P. Silva.
Setembro, quinta-feira, 26, por diligências do arqueólogo António Manuel S. P. Silva e do Gabinete
de História, Arqueologia e Património da ASCR-CQ foi submetida a tratamento de conservação e
restauro pelo Dr. Vítor Hugo Torres, do Museu de
Arqueologia D. Diogo de Sousa, Braga, a estatueta
em bronze de Osíris, pertencente ao Núcleo Egípcio da Coleção Marciano Azuaga, que nesta data
regressou ao Solar Condes de Resende.
Dezembro, sexta-feira, 27 depósito de fragmento de ara romana anepígrafa encontrada no
Castelo de Crestuma pelo arqueólogo António
Manuel S. P. Silva.

Projetos de investigação que decorrem no
Solar Condes de Resende com o apoio da
ASCR-CQ (GHAP e AEQ):
Amazónia, núcleo da Coleção Marciano Azuaga (CMA); Andresen em Vila Nova de Gaia; Arte
Publicitária do Vinho do Porto; Associativismo,
mutualismo e cooperativismo em Vila Nova de
Gaia; Azulejos (CMA); Barra do Douro e o Brasil;
Castelo de Crestuma; Castelos medievais segundo o Cartulário Baio-Ferrado; Centro Histórico de
Gaia: História, Arqueologia e Património; Coleção
Marciano Azuaga; Egito Antigo (CMA); Ensino
em Vila Nova de Gaia; Espadas e sabres militares
(CMA); Fábrica de Cerâmica Pereira Valente; Fábrica de Material de Guerra da Companhia Geral
da Agricultura das Vinhas do Alto Douro, Lever;
Grupo Musical Lealdade e Mérito dos Carvalhos,
Vila Nova de Gaia; História Naval do Noroeste de
Portugal; Hóquei em patins em Gaia e em Portugal; Hotéis Queirosianos; Indústria Têxtil em Gaia;
Industrialização de Gaia no século XVIII; Indústria
Metalúrgica de Crestuma; J. Rentes de Carvalho,
vida e obra; Monumentos aos Mortos da Grande
Guerra; Museus e Coleções do século XIX; Música
e Músicos de Gaia; Necrópole do Sameiro, Valadares, Vila Nova de Gaia; Núcleo de Arte Sacra cristã
do Solar; Núcleo Documental Irineu Paes; Património Cultural de Vila Nova de Gaia (PACUG): Património de Gaia no Mundo; Património de Gaia
século XX; Património Musical de Vila Nova de
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Gaia; Pratos-Souvenir, estudo de coleção; Professora Dr.ª Júlia Castro, discípula de Teófilo Braga,
vida e obra; Quinta de Mafamude; Rua Rei Ramiro
no Castelo de Gala; Sigillatas da estação arqueológica de Ervamoira, Vale do Côa; Sigillatas tardias
e cerâmicas cinzentas tardias da Igreja do Bom Jesus de Gaia; Travessias do Rio Douro antes da existência de pontes; Vidros romanos das escavações
arqueológicas do Bom Jesus de Gaia; Visconde de
Beire, biografia.

Cooperação direta com outras entidades:
Academia das Coletividades do Distrito do Porto;
Ação Contínua; Artistas de Gaia, Cooperativa; Associação de Amigos de Pereiros, S. João da Pesqueira; Associação de Amizade Portugal-Egipto;
Associação de Solidariedade Social Idosos de
Canidelo; Associação Portuguesa de História da
Vinha e do Vinho APHVIN/GEHVID; Associazione
Socio-Culturale Italiana del Portogallo Dante Alighieri; Câmara Municipal de Castelo de Paiva; Câmara Municipal de Famalicão (Arquivo Municipal
Alberto Sampaio); Câmara Municipal de Vila do
Conde (Feira da Gastronomia); Câmara Municipal
de Vila Nova de Gaia (Arquivo Municipal Sophia
de Mello Breyner; Auditórios Municipais de Gaia;
Biblioteca Municipal; Gabinete da Presidência;
GAIURB; Pelouro da Cultura e da Programação
Cultural; Solar Condes de Resende); Câmara Municipal do Porto (Divisão Municipal de Arquivo
Histórico – Casa do Infante); Canal História; Casa
Ramos Pinto; Centro de Formação de Associação de Escolas Gaia Nascente; Centro Recreativo
de Mafamude; Cerâmica do Douro, Vila Nova de
Gaia; CITCEM/FLUP; Colégio do Rosário, Porto;
Colégio S. Gonçalo, Amarante; Companhia de
Fiação de Crestuma/Sudantex, Lever; Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura,
Recreio e Desporto; Conferência de São Vicente
de Paulo (OVAR), Porto; Confraria da Raça Arouquesa, Arouca; Confraria do Pão de Regueifa e
do Biscoito de Valongo; Confraria dos Velhotes,
Vila Nova de Gaia; Direção Geral de Cultura do
Norte; Direção Geral do Património Cultural, Lisboa; Edições Afrontamento; Escola de Música de
Perosinho; Faculdade de Letras da Universidade
do Porto; Federação das Coletividades de Vila
Nova de Gaia; Federação dos Amigos dos Museus
de Portugal (FAMP); Federação Portuguesa das
Confrarias Gastronómicas (FPCG);Francisco Manso – Produções; ISPGAYA; Instituto dos Vinhos do
Douro e do Porto (IVDP); Jornal As Artes entre as
Letras(Singular/ Plural); Jornal O Gaiense; Junta de
Freguesia de Avintes, Museu de Arqueologia D.
Diogo de Sousa, Braga; Novas Fronteiras Viagens;
PH-TACITUS, Porto; Prefeitura de Satuba, Alagoas,
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Brasil; Vila Nova de Gaia; Junta de Freguesia de
Avintes; Junta de Freguesia de Canelas, Vila Nova
de Gaia; Professor Doutor Gonçalo de Vasconcelos e Sousa; Universidade Portucalense Infante D.
Henrique; Venerável Ordem Terceira de S. Francisco, Porto; Urbiface.

Personalidades e instituições distinguidas
pela ASCR-CQ em 2019:
No capítulo realizado em 2019 (17.º anual) foram
insigniados como confrades de honra:
António Pinto Bernardo, empresário – grau mecenas
Francisco Manso, realizador de cinema – grau louvado

Confrades homenageados por diversas entidades
em 2019
– Março, 8, José Valle de Figueiredo homenageado pela União de Freguesias de Aldoar, Foz do
Douro e Nevogilde e depois em Junho pela Câmara Municipal do Porto com a medalha de mérito municipal;
Maio, 22, Ricardo Charters de Azevedo homenageado pela Câmara Municipal de Leiria com a medalha de mérito municipal;
– Junho, Carlos Reis homenageado com o prémio
Eduardo Lourenço pela Câmara Municipal da
Guarda e as universidades de Coimbra e Salamanca. A 11, Joel Cleto foi homenageado pela Câmara
Municipal de Matosinhos com a medalha de mérito municipal;
Agosto, 29, Mário Cláudio, que já era comendador da
Ordem de Santiago da Espada foi feito Grã-Cruz da
Ordem do Infante D. Henrique nos seus 50 anos de
vida literária; a 11 de dezembro, no salão nobre da
reitoria da Universidade do Porto, no encerramento das comemorações do primeiro centenário da
sua Faculdade de Letras e por proposta desta instituição, foi-lhe outorgado o grau de doutor honoris causa, nos seus 50 anos de vida literária, tendo
estado presente ao ato o presidente da República
Marcelo Rebelo de Sousa.
Outubro, Marcelo da Silva Malta empossado na cadeira literária n.º 1 como membro honorário da Academia de Letras, Artes e Pesquisa de Alagoas Brasil.
Novembro, Sebastião Feyo nomeado reitor e Carlos Brito vice-reitor da Universidade Portucalense Infante D. Henrique. A 26, na aula magna da
Universidade de Sófia Kliment Ohridski (Bulgária), por proposta da sua Faculdade de Filologia
Clássica e Moderna foi distinguida com o grau
de doutora honoris causa, Isabel Pires de Lima,
Professora Emérita da Universidade do Porto e
convidada de diversas outras universidades europeias, africanas, americanas e asiáticas, que no
ato dissertou sobre «O poder das Humanidades:
o lugar da Literatura»;

Dezembro, 10, a Obra Vicentina de Apoio aos Reclusos (OVAR), sediada no Porto e dirigida pelo confrade Eng.º Almeida dos Santos foi recebida na
Assembleia da República para receber o Prémio
Direitos Humanos 2018.
Protocolos de colaboração com diversas entidades
Agência de viagens Novas Fronteiras – roteiros queirosianos
em Portugal e no estrangeiro.
António Emílio Rocha/ Rocha Artes Gráficas – protocolo a
realizar para a inventariação, estudo e divulgação da sua
colecção de cartazes pela ASCR-CQ.
Associação Portuguesa de História da Vinha e do Vinho
APHVIN/GEHVID – colaboração científica e editorial
Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia – projeto dos
investigadores-tarefeiros; projeto PACUG; projectos de
acompanhamento arqueológico e patrimonial no Centro
Histórico de Gaia

Apoios e patrocínios de actividades:

Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia – apoio a diversos
projetos
Disnoral – patrocínio do catálogo do Salon d’ Automne
Sócia identificada – donativo de 340 €
Urbiface – apoio a edições

Algumas presenças os ASCR-CQ na comunicação social:
Todos os meses, dia 25 – «Eça & Outras», blogue da
Confraria Queirosiana, depois publicado no Jornal As Artes Entre as Letras do Porto.
Aspetos mais relevantes realizados em 2020:
Para além das atividades estatutárias regulares, tiveram especial relevo as seguintes atividades: continuação das ações para obter o estatuto de Instituição de utilidade pública; realização de projetos
na área do Património; continuação dos trabalhos
do PACUG e preparação para edição de dois novos
volumes; redições: 1.º volume do PACUG, elaborado pelo Gabinete de História, Arqueologia e Património, com o patrocínio da Câmara Municipal de
Vila Nova de Gaia, intitulado Património Humano.
Personalidades Gaienses; edição de livro sobre Eça
de Queirós e o Caminho de Ferro. Cursos Música &
Músicos e Revoluções & Constituições.

Corpos gerentes 2016-2020:
Mesa da assembleia-geral: presidente, César Fernando Couto Oliveira (sócio n.º 87); secretários,
José António Martin Moreno Afonso (sócio n.º
25); Nuno Miguel Resende Jorge e Mendes (sócio
n.º 101); secretários suplentes, Henrique Manuel
Moreira Guedes (sócio n.º 89); António Manuel Lacerda Vieira (sócio n.º 279);
Direção: presidente, José Manuel Alves Tedim
(sócio n.º 28); vice-presidente, Luís Manuel de
Araújo (sócio n.º 27); secretário, Joaquim Antó-

nio Gonçalves Guimarães (sócio n.º 1); tesoureira, Amélia Maria Gomes Sousa Cabral (sócia n.º
6); vogais, Carlos Alberto Dias de Sousa (sócio
n.º 22); Susana Maia Simões Moncóvio (sócia n.º
298); António Pinto Bernardo (sócio n.º 315); vogais suplentes, José Manuel de Carvalho Ribeiro
(sócio n.º 202); Manuel Guimarães da Fonseca
Nogueira (sócio n.º 314);
Conselho fiscal: presidente, Manuel Filipe Tavares Dias de Sousa (sócio n.º 2); secretário, Pedro
Almiro Neves (sócio n.º 223); relatora, Ilda Maria
Oliveira Pereira de Castro (sócia n.º 256); relatora suplente, Laura Cristina Peixoto de Sousa
(sócia n.º 290);

Funcionária, investigadores tarefeiros e voluntariado:
Maria de Fátima Teixeira, licenciada em Ciências
Históricas – Ramo Património, mestre em História
Contemporânea; investigadora-tarefeira no Solar
Condes de Resende desde março de 2005; técnica superior de História contratada pela Confraria
Queirosiana desde janeiro de 2016; Eva Cristina
Ventura Baptista, licenciada em Ciências Históricas – Ramo Património, doutoranda em História Contemporânea, investigadora-tarefeira no
Solar Condes de Resende desde março de 2005;
Licínio Santos, licenciado em História, mestre em
História Contemporânea, doutorando em História
Contemporânea, investigador – tarefeiro no Solar
Condes de Resende desde 2012; outros investigadores tarefeiros em 2019: Ema Duarte, licenciada
e mestre em História da Arte pela FLUP, retomou
no início de março de 2019; Cristiana Borges,
licenciada em História e mestranda em História
Contemporânea pela FLUP, desde outubro de
2019; João Santos, licenciado em História da Arte,
cantor e músico no coro do Solar (Eça Bem Dito);
João Silva, licenciado e mestre em História pela
FLUP, desde outubro de 2018 até o final de fevereiro de 2019; Joaquim Ramos, licenciado e mestre em Arqueologia, ex-estagiário pela FLUP no
Solar Condes de Resende; Tânia Sofia Ferreira,
licenciada em História e mestre em História Contemporânea pela FLUP, desde outubro de 2019.

Voluntários da ASCR-CQ
Vários membros dos corpos gerentes e sócios.

Programa de atividades dos Corpos Gerentes da ASCR – CQ para 2020-2024:
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Crescimento e consolidação da associação a nível nacional e internacional.
1 – Aumento do número de sócios, diversificação das
comissões de trabalho e implementação dos associados juvenis;
2 – Aumento da capacidade financeira da associação
através da realização de contratos-programa com
entidades públicas, associativas e privadas;
3 – Aceitação de doações e legados desde que não
sejam onerosos para a associação;
4 – Aumento do intercâmbio com entidades nacionais e internacionais que persigam os mesmos fins,
nomeadamente no Brasil e nos PALOP’S
5 – Promoção de estudos sobre a História da Alimentação;
6 – Promoção da obra científica, literária e artística
dos seus associados.
Participação em congressos e outras manifestações sobre os seguintes acontecimentos:
1 – Continuação de participação nas comemorações
da primeira viagem de circum-navegação por Fernão de Magalhães;
2 – Continuação de participação nas comemorações
da Revolução Constitucional de 1820;
3 – Participação nas comemorações do 2.º centenário da extinção da Inquisição.
Programas por protocolos em continuidade e
outros:
1 – Continuação da programação de roteiros queirosianos nacionais e internacionais e de outras ações
de estudo, publicação e divulgação da vida, obra e
época de Eça de Queirós e da Geração de 70;
2 – Continuação do programa dos investigadores-tarefeiros do Solar e de outros apoios a jovens
investigadores nas áreas das Ciências Humanas
através de incentivos ao exercício profissional dos
seus associados;
3 – Edição dos vol.s 2 e 3 do PACUG; reformulação
das equipas dos volumes em elaboração e edição
dos restantes sete volumes e de outras edições;
continuação da edição do blogue Eça & Outras,
republicado no jornal As Artes Entre as Letras; da
Revista de Portugal e reedição da revista Gaya;.
4 – Realização de escavações e acompanhamentos
arqueológicos em várias estações no país.
Programa organizativo:
1 – Obtenção do Estatuto de Utilidade Pública;
2 – Realização do Capítulo anual no dia 25 de no80

vembro ou sábado anterior e de capítulos extraordinários sempre que se justifiquem.
3 – Realização do Salon d’Automne queirosiano anual;
4 – Realização do Salon du Pintemps anual;
Programas pedagógicos no Solar Condes de
Resende e outros locais:
1 – Continuação da realização de cursos livres no
Solar Condes de Resende e em outros locais.
2 – Organização de conferências e palestras no Solar,
em escolas e outras instituições sobre Eça de Queirós, a Geração de 70, e outros temas queirosianos;
3 – Continuação do Curso de Pintura e outras expressões plásticas no Solar Condes de Resende;
4 –Reforço do grupo cantante Eça Bem Dito;
Organizações sociais:
1 – Feira das Novidades do Solar Condes de Resende em ocasiões apropriadas;
2 – Participação em outras feiras.
Presenças e representações:
1 – Nos corpos gerentes da FCVNGaia;
2 – Nas atividades da FPCG;
3 – Nas atividades da FAMP.
4 – Nas atividades de outras associações que potencializem a acção dos ASCR-CQ.
Proposta de Orçamento 2020-2024
Receitas:
– Quotizações 30.000
– Projetos 1000.000
– Protocolos 150.000
– Venda de produtos 10.000
– Doações 50.000
Total 1240.000 €
Despesas:
– Contratações 500.000
– Projetos 400.000
– Edições e produtos 50.000
– Representações 50.000
– Despesas de gestão 100.000
Total 1100.000€
Saldo 140.000

Curso livre sobre o

Antigo Egito

Direção do egiptólogo Prof. Doutor
Luís Manuel de Araújo
OUTUBRO DE 2020 A ABRIL DE 2021
13 SESSÕES > SÁBADOS > 15H-17H

Patrocínio
Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia
Certificação

Centro de Formação de Associação
de Escolas Gaia Nascente (M.E.)
A frequência no curso implica inscrição prévia

