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Ilhas: Cidades, Arquitecturas, Patrimónios
(colectânea de 12 textos sobre as ilhas:
Açores / Madeira / Canárias – 1998-2004)

José Manuel Fernandes
Introdução
Nos mais recentes anos de frequentes visitas às ilhas, entre 1998 e 2005, pude aperceber-me de diversas
questões relativas a aspectos arquitectónicos, urbanísticos e paisagísticos, e sobre elas escrever textos, na sua
maioria destinados ao “Expresso” *.
Revisitá-los como um conjunto ordenado, para poder reflectir de um modo global sobre os problemas e aspectos abordados e analisados, foi o objectivo primeiro desta obra de colectânea, com separata, que agora se publica.
Sem querer ser exaustivo ou sequer sistemático, procurei apresentar escritos que abrangessem um número
significativo de ilhas com as suas cidades e realidades próprias. Pico e Faial, Terceira, Santa Maria, São Miguel,
além naturalmente da Madeira e Canárias (aqui secundariamente apresentadas, mas sem por isso desmerecerem a maior atenção, por representarem realidades urbano-paisagísticas notáveis e inter-relacionadas) são algumas das áreas analisadas. A razão de ser dos textos decorreu diferenciadamente, por via de situações de catástrofe ou emergência (o sismo de 1998), de aspectos polémicos do património histórico arquitectónico (a
reconstrução de Angra, o Coliseu em Ponta Delgada) e de temas do património urbano moderno (as Lajes na
Terceira e a “cidade do Aeroporto” em Santa Maria), além da comemoração de obras de autores e arquitectos
assinaláveis (João Correia Rebelo nos Açores) – ou ainda pelo gosto em divulgar obras recentes de qualidade
(Auditórios da Universidade de Ponta Delgada). Foi ainda razão para textos, a evolução recente do Funchal e
seus arredores, e o legado da arquitectura moderna do século XX, comum a Açores, Madeira e Canárias.
Como conclusões genéricas, podemos afirmar que o território, cidades e povoações Macaronésias constituem uma interessantíssima e diversificada expressão da cultura e civilização europeias no Norte Atlântico,
que reflectem as dinâmicas, contradições e realizações do conjunto euro-atlântico.
Essa participação na evolução e no processo histórico euro-americano (porque estes arquipélagos estão
todos a meio caminho entre os dois continentes) é bem clara e está patente nos vários quadros insulares, com
a atenção dada aos sistemas urbanos, às ideias de recuperação e renovação arquitectónicas, bem como ao
acento colocado na qualidade da arquitectura da Arte Nova, do Ecletismo e do Modernismo, dos anos de
1910-30, da década de 1940, do pós-guerra, e finalmente nas obras mais contemporâneas.
A sequência de textos segue aproximadamente as sucessivas estadas nas ilhas, em campanhas de trabalho: no Pico (em 1998 e 2004), na Terceira (Angra e Lajes, 1999-2000), em Santa Maria (2000), na Madeira
(em 2000 e 2001), em São Miguel (2001 e 2003). Colocou-se como texto final o referente aos arquitectos
modernos das ilhas, já que incide sobre todos os arquipélagos focados nos anteriores textos.
Que esta série de reflexões, imagens e considerações despretensiosas seja interessante e útil para a qualificada evolução actual da abordagem às questões da arquitectura e do urbanismo, é o que mais desejamos.
Fevereiro de 2005
*

Os textos apresentam normalmente duas datas, a da sua redacção e a da sua publicação.
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1. Açores: a terra treme
“Isto aqui não veio para matar, veio para destruir!” – dizia-me o picoense da Criação Velha, freguesia
perto da Madalena, ilha do Pico. Junto à casa desmantelada, lamentava; mas, enérgico, procurava já auxílio
e soluções práticas para o seu problema de reconstrução.
Mais adiante, perto de São Mateus, junto à estrada, um par de homens preparava terreno e materiais
para reerguer a derruída parede da empena, em pedra solta, do seu palheiro: “amanhã, sábado, virão vizinhos ajudar e a parede refaz-se com quase a mesma pedra que lá estava antes, em pouco tempo...”.
Ainda para a Terra do Pão, perto de um belíssimo cais da costa sul do Pico, mesmo “debaixo do vulcão”,
o dono do casarão de fim-de-século, que foi bem “sacudido”, estava desorientado, e desabafava: “vim do Porto,
ver o que aconteceu à casa... não sei o que fazer, como posso pagar isto, ainda há pouco tinha feito obras de
melhoramento... gosto da casa, quero mantê-la como era antigamente, mas agora com esta desgraça?”
O fenómeno telúrico de 9/7/1998 nos Açores foi um sismo violentíssimo, sobretudo se encarado em relação à fragilidade técnica, ao envelhecimento construtivo e aos escassos meios disponíveis na população rural
mais atingida do Pico e do Faial.
Quanto à ilha do Pico (que se sente como “eterna sacrificada” pelo protagonismo do Faial), falou-se
menos dela nos “media”, porque, ao contrário da ilha vizinha, não houve ali mortes; mas a verdade é que,
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atravessando metade da costa sul da ilha, da Terra do Pão à Madalena, não vemos povoado que não tenha
sido atingido, não passamos por núcleo algum sem ver pedaços de empenas, cumeeiras, fachadas rasgadas
ou caídas – por vezes, casas inteiras no chão.
Chegados a Valverde (nos arredores da Madalena), é a imagem pungente e dolorosa da aldeia apressadamente abandonada que nos toca: quase todas as casas estão destruídas, com restos de mobília meio pendurada nos buracos e nos escombros, ninguém aqui ainda voltou, o terror que um sismo intenso inspira é
inenarrável. O silêncio de ruína confirma esta fuga e temor.
Tendas de campismo estão montadas em quase todos os jardins e espaços públicos, ao longo do mesmo
percurso insular. As pessoas voltam às casas de dia, mas de noite não aguentam lá estar. Toda a ilha parece
ter sido sacudida “por ondas”, como um tapete ao ar, para tirar o pó. Mesmo as grandes casas, melhor construídas (como o solar “onde foi feito aquele filme há poucos anos”, na Madalena), apresentam as marcas de
fissuras ou rasgões nas espessas paredes de pedra.
Nos Toledos, mais para norte, a portentosa “Casa dos Jesuítas”, uma adega de qualificado desenho erudito, da época barroca, parece ter sido abanada sem piedade por gigantes – tem o alto portal meio tombado
para um lado, e o volume da residência pendente para o outro – e mesmo assim, não caiu... Ali perto, felizmente, o Museu do Vinho, em plenas obras de recuperação e com alguns edifícios novos, nada sofreu, dando
ao local uma tão necessária nota de optimismo e de esperança no futuro!
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Em paralelo a este cenário, o Governo Regional providencia já a emergente tarefa da reconstrução, como
vem sendo noticiado nos jornais. E, por coincidência, desde Janeiro, com o apoio do mesmo Governo, o
Instituto Açoriano de Cultura vem procedendo ao levantamento sistemático do valioso “Património Imóvel
dos Açores”, com apoio de técnicos e estudiosos açorianos e continentais.
O problema das cíclicas reconstruções da arquitectura tradicional dos Açores, após sismos, não parece
ser tanto a falta de meios – quando a catástrofe se declara, a solidariedade tem sido imensa e eficaz, veja-se
o caso de Angra em 1980 – mas mais a dificuldade em estabelecer atempadamente critérios adequados, patrimoniais, estéticos e funcionais, para que essa mesma e complexa tarefa de reconstrução seja cumprida em
plenitude e com qualidade.
De facto, como refazer casas antigas em pedra, em estado anterior muitas vezes já precário – mas que
constituem belos exemplos “ecológicos” de arquitectura popular, bem integrada em conjuntos, seja no meio
rural ou urbano (e os Açores possuem hoje talvez o melhor e mais rico conjunto de arquitectura vernácula
portuguesa)? Como convencer os proprietários que são subsidiados, de que é possível recuperar a sua casa
de pedra, mantendo-a como tal – quando os novos materiais disponíveis (betão, fibrocimento, etc.) se preparam para, sem projecto novo adequado, facilitar o “massacre” dessa esbelta arquitectura? Como, depois do
terror da pedra-que-cai, conseguir persuadir os habitantes de que o sólido betão pode conviver com a pesada
pedra, sem esta deixar de desempenhar o seu tradicional papel? E como, no meio rural, conseguir planear a
reimplantação de inúmeras habitações – sobretudo nos povoados massivamente destruídos pelo abalo – sem
desfigurar para sempre aquele equilíbrio antigo entre espaços domésticos e ruas, que nos seduz por ser belo,
face às exigências dos regulamentos e posturas urbanísticas actuais (veja-se, passados dezoito anos, o que
sucedeu na expressão urbana das freguesias oeste da Terceira...)?
A resposta parece poder estar em múltiplas e simultâneas acções:
• em primeiro lugar, no conhecer com rigor quais os edifícios espaços a preservar ou recuperar (no Pico
isso é já possível), desenvolvendo para eles actuação cuidadosa, mercê do seu valor local, regional, ou nacional;
• depois, no garantir em pequenas reconstruções parciais subsidiadas (felizmente a maioria) a preservação do aspecto exterior das casas e construções rurais (com apoio das autarquias e Governo), sem prejuízo do novo conforto interior, afinal, a “compensação” por se ter sofrido sismo (não, não é mais caro do
que refazer “em moderno piroso” o exterior, sobretudo se contabilizarmos os custos em termos de degradação de ambiente urbano/rural, do desfigurar da paisagem cultural, etc.);
• finalmente, no saber planear desde já a implantação dos povoados, ou partes deles, que substituirão
os desaparecidos (sobretudo no Faial), ou o novo perfil urbano ou rural nos casos de demolições sequenciais
à beira da estrada (muito frequente), sem deixar ao improviso das instalações de pré-fabricados, ou ao aleatório da auto-reconstrução, a decisão de conjunto que cabe de direito (e pedagogia) aos poderes públicos.
Assim se poderá continuar a usufruir os Açores como uma das mais belas terras portuguesas!
4/8/1998
Publicado no “Expresso” de 14/8/1998.
1. Ruínas de casa.
2. Uma casa e escombros.
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2. Toledos 9950-364, Pico
Há uns vinte e tal anos atrás, a imponente Casa Conventual dos Jesuítas na ilha açoriana do Pico era
ainda imponente e impressiva, pelas suas características arquitectónicas, próprias do chamado “Barroco
Chão” destas ilhas. Situado na Canada do Poço, no Caminho das Almas do lugar de Toledos, arredores da
Madalena, este conjunto rural apresentava as típicas formas com faixas de pedra negra vulcânica, moldurando
as paredes brancas de cal, e definindo um edifício sólido e bem aparelhado, de dois pisos, habitacional, ao qual
se anexavam adega e lagar. Mas o elemento mais marcante era ainda o majestoso portal, de silhueta em curvilíneo basalto, culminando um esplendoroso “sol” raiado em pedra, esculpido bem no centro da composição.
Havia (e ainda há) igualmente várias histórias e lendas associadas ao sítio, as quais lhe adensavam os mistérios, quer sobre as razões da sua origem, quer sobre o destino final de quem o tinha concebido.
Infelizmente, com as últimas décadas, tanto pela falta de uso adequado como pela carência de obras de
manutenção e restauro – mas sobretudo devido ao violento sismo que abalou o Pico e o Faial em Julho de
1998 –, o conjunto rural arruinou-se, apresentando hoje as espessas paredes fissuradas e abauladas, a larga
cisterna rachada. Finalmente, um incêndio muito recente (que dizem ter sido fogo posto) deitou-lhe abaixo
o longo telhado do edifício principal.
Sabemos pouco de exacto sobre esta antiga casa conventual. Diz-se no local que pertence à Igreja – ou
à Misericórdia – e que foi iniciativa dos Jesuítas, datando do século XVIII. Terá sido obra executada no
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quadro das instalações rurais que ocuparam a costa norte da ilha do Pico – ilha tradicionalmente produtora
de alimentos, vinhos e frutas para o Faial – tal como aconteceu com outras ordens religiosas que se instalaram perto da costa e da Madalena (os Carmelitas).
Diz-se também que os padres que construíram a casa conventual eram “gente má e de saber” – recordo que,
há vinte anos, ouvi um habitante da área contar que tinha memória de uma história referida por um seu bisavô
– o terem os seus ocupantes sido levados pelas autoridades, embarcados para o meio do canal, e ali afundados
sem misericórdia... Seriam ainda sequelas da “limpeza étnica” anti-jesuíta, pombalina ou da época liberal?
Outra história curiosa é a que refere terem este edifícios surgido “do dia para a noite”, como que por
obra e graça de engenhos mágicos – e outra ainda, mais detalhada, recontada ainda hoje pelos mais idosos
habitantes de Toledos, menciona que, quando os padres da nova instalação negociaram como os poderes
locais a ocupação dos terrenos agrícolas (sobretudo para a vinha), pediram “apenas” que lhes fosse concedida uma área “com o comprimento do couro de um boi”. Mas arranjaram-se para cortar o dito couro (ou
pele) em tiras muito finas e estreitas: como resultado, ficaram na posse de uma vasta área, desde o sítio da
Barca (costeiro, virado ao mar e à “Casa Mãe” no centro da Horta, do outro lado do canal) até junto da casa
dos Carmelitas (actual Museu do Vinho, no Carmo, outra casa rural qualificada recuperada pelo Governo
Regional com projecto do arquitecto Paulo Gouveia).
Estamos pois, em síntese, perante as ruínas da presença Jesuíta nas ilhas, assente em vestígios de clara
originalidade arquitectónica e paisagística. E mesmo que lhe falte algum pergaminho histórico, basta a qualidade construtiva destes conjuntos (na Barca – apesar da brutal pedreira anexa – e nos Toledos) para merecerem a atenção dos responsáveis pela recuperação do património, visando um estudo sério e a implementação de um bom projecto de restauro, antes que seja tarde...
Pico, 29/7/2004
Inédito.
1. O antigo conjunto Jesuíta, em 1999.
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3. Angra: vinte anos de recuperação
Terão passado dentro de meses vinte anos desde a ocorrência do sismo de 1 de Janeiro de 1980, que
afectou gravemente os Açores, sobretudo a ilha Terceira e em particular a cidade de Angra do Heroísmo.
O tempo já passado permite avaliar os resultados da atitude tomada perante o evento, primeiramente
colectiva e de sentido cívico (a dos habitantes da cidade), e sempre apoiada pelos governos Regional e
Central. Atitude que foi desde o início a de procurar recuperar o espaço urbano e arquitectónico parcialmente destruído ou incapacitado – “refazer a cidade”. Inicialmente traduzindo-se numa reacção de emergência infra-estrutural, técnica e de segurança, e depois, gradualmente, assumindo as mais calmas e lentas
dimensões equipamentais, urbanísticas e culturais.
Ainda recordo a minha primeira visão de Angra, em 1982: via-se em cada esquina a dimensão trágica do
sismo, quer pelo estado ruinoso de muitos imóveis antigos, quer pela ausência destes (demolidos por razões de
segurança), em “vazios” de quarteirões; estava “desdentado” o antes regular e equilibrado tecido urbano que
preenchia o centro da cidade. Aqui e acolá, já então se viam despontar algumas obras de casas reconstruídas;
mas muitos – de facto, a quase totalidade – dos notáveis monumentos da cidade estavam aflitivamente envolvidos por cabos de aço, atestando a sua fragilidade estrutural e construtiva. E ainda a Sé Catedral estava a meio
do seu “drama” – já tinha ardido, mas ainda não tinha ruído o pouco que restava da sua fachada torreada.
Depois da data “heróica” de 1983 – quando a cidade, então corajosamente investida em pleno processo
de reconstrução global, foi classificada pela UNESCO como Património da Humanidade (de novo pela persistência culta de vários dos seus habitantes – e foi a primeira urbe em território nacional a receber este estatuto “planetário”, ainda antes de Évora), pode dizer-se que Angra ganhara a primeira batalha espiritual – a
do reconhecimento do seu valor patrimonial e cultural.
Consolidada a pertinência da atitude de recuperação por via desta nova situação, a restante década de
oitenta foi ocupada com o refazer do tecido habitacional nas suas múltiplas ruas centrais, fazendo pouco a
pouco regressar a vida urbana e colectiva à cidade – dos acampamentos e alojamentos provisórios das cercanias onde se refugiara. Os espaços urbanos, largos, jardins e praças também foram de novo reactivados e
ocupados com o estar e lazer de uma vivência de comunidade, progressivamente normalizada.
Nesta fase, criticou-se muito a disparidade ou a infelicidade dos critérios de reconstrução das casas e dos prédios – hoje há em Angra, a par de obras com claro respeito pela integridade estética e formal das fachadas antigas
(como a época patrimonialista dos anos 80 “mandava”), inúmeros exemplos de “pastiche”, e até de reconstrução
grosseira – mas a conjugação de vários factores (o conjunto diversificado das intervenções; a emergência da situação habitacional a resolver; a força da tradição construtiva local) acabaram por permitir um resultado gradualmente aperfeiçoado e cuidadoso, o qual, agora olhado e vivido no todo, se sente como dominantemente positivo.
Foi também próprio desta fase o avançar para a reconstrução de diversos dos monumentos angrenses
mais significativos, agora com outra preocupação de qualidade técnica e artística, apoiada num mais esmerado trabalho de restauro e reconstituição. Entre várias obras, a Câmara Municipal da Praça Velha, a
Alfândega, o antigo Palácio dos Capitães-Generais e Igreja do Colégio, finalmente a Sé “renascida das cinzas” – foram sucessivamente despontando, e, entre 1987 e 1990, quando os pude observar, enriquecendo o
conjunto urbano e reintegrando uma grandeza urbana que tinha ficado suspensa – é que Angra é uma cidade
de pequena dimensão, mas nem por isso de menos impressiva “monumentalidade paisagística”.
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Equipas de arquitectos, engenheiros, arqueólogos e restauradores foram autenticamente formadas ao
longo destes sucessivos e encadeados trabalhos em monumentos. Recordo como exemplo o notável e inventivo (quase milagroso) “endireitar” de vastas fachadas, mediante cuidadoso mas experimental uso de macacos pneumáticos que as colocava de novo verticais – lenta mas seguramente, poupando o trabalho de desmonte das alvenarias e sua posterior reconstrucão.
Em 1996, Angra já voltava a apresentar as duas lindíssimas torres da Igreja da Misericórdia, à beira do mar
(num diálogo único com as outras duas torres, as da Sé – como sucede com as igrejas no Porto ou em Salvador)
– e em 1997 concluía por assim dizer o ciclo de reconstrução dos seus monumentos, com a inauguração do Museu
de Angra/Igreja de São Francisco e do Solar de N.ª S.ª dos Remédios (Secretaria da Saúde e Segurança Social).
Em 1999 podemos visitar a renascida cidade de Angra já sem a impressão de ser um estaleiro de obras e
reconstruções – a urbe, de novo estabilizada, revive em cada rua e edifício, calmosa e bela (e até alguns edifícios menos felizes da reconstrução inicial já foram “corrigidos”), com destaque aqui e ali para alguns monumentos singelos mas nem por isso menos qualificados (veja-se a lindíssima Igreja da Conceição, no alto da
rua do Galo, com restauro interior e exterior exemplar).
Entretanto surgiu uma polémica, com a construção da marina em curso, localizada em pleno centro da
baía angrense – polémica alimentada por questões de património (náutico submerso e na área portuária) e
com o “fantasma” do receio de tal obra poder ser atentado à nossa “jóia” urbana, classificada pela UNESCO.
Mas vejamos claro: há que entender, pelos angrenses, açorianos e portugueses em geral, a dimensão e valor
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que a cidade conseguiu atingir inegavelmente – o de uma reconstrução global e com qualidade, por força
das circunstâncias é certo, mas também pelo querer da sua comunidade de habitantes. Essa nova grandeza,
que já ninguém lhe tira, e é confirmada ao fim de vinte anos, não deve ser amesquinhada por imobilismos ou
conservacionismos fundamentalistas. Para uma cidade viva, embora histórica – há que avançar, sabendo
modernizar e vivificar tecidos, introduzindo novas funções e actividades atractivas. A marina parece ser uma
delas, à semelhança de Horta ou Ponta Delgada. O que não significa, claro, que se avance de qualquer
maneira sobre os materiais e espaços da cidade existente: uma cidade com um gabinete especialmente dedicado à sua preservação, funcionando há décadas, merece sempre um respeito especial.
Assim outra (ainda mais pequena) urbe, a nostálgica Praia da Vitória, no extremo oposto da ilha, soubesse dignificar e vitalizar o seu património, a começar na arruinada “Casa das Tias” de Vitorino Nemésio –
inexplicavelmente e escandalosamente abandonada e aos poucos caindo, em pleno centro da cidade!
28/5/1999
Publicado no “Expresso” de 5/9/1999.
1. Vista geral da baía de Angra, 1999.
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4. Angra em perigo
Quando, ao longo da década de 1980, a dinâmica da reconstrução de Angra do Heroísmo pós-sismo elevava a preciosa cidade atlântica a Património da Humanidade pela UNESCO, o contexto cultural da época
(o “super-patrimonialismo” dos anos 80), as possibilidades e limitações técnico-estéticas locais e a necessidade de identificação colectiva com uma imagem tradicional da urbe justificaram por inteiro as opções tomadas, quer pelo Gabinete da Cidade, quer pelo seu Município e pelas iniciativas do Governo Regional.
Tratava-se então de reconstruir o danificado património arquitectónico, seguindo “à letra” as formas,
tipologias, materiais e cores que antes da catástrofe existiam. Assim, com a continuidade, coerência e sentido de coesão que se conhecem, foi possível cumprir a enorme tarefa de reedificar toda a área histórica de
Angra, sem que dessa tarefa nos envergonhemos hoje.
Por exemplo, quando a Sé Catedral foi quase totalmente refeita de raiz na sua fachada e torres, com
estrutura de betão armado, isso era (e foi) legítimo, pois conhecia-se com rigor o desenho do edifício, os pormenores dos contornos clássicos das suas cornijas, pilastras e frontões – e era impensável a alternativa (que
na prática teria sido eventualmente até uma solução mais simples e barata) de a substituir por um objecto de
expressão moderna, dada o intenso sentido simbólico e identitário que esse monumento significa para os
angrenses. O mesmo poderíamos dizer de quase todos os monumentos reconstruídos, e, no seu conjunto, dos
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incontáveis prédios de habitação corrente espalhados por toda a área central. Tudo foi reconstruído integralmente, perseguindo a imagem global da cidade pré-existente.
Nos anos 90 esta atitude hiper-tradicionalista começou a ser deslocada, até mesmo contestável, e as suas
limitações ou defeitos começaram a ser mais visíveis: Angra estava já reconstruída no essencial (faltando
apenas aqui ou ali algumas “peças” do conjunto monumental do centro da cidade), no seu perfil e imagem de
conjunto; e os tempos eram também outros na arquitectura internacional de qualidade, que entretanto
aprendera a dialogar com muito mais delicadeza e sentido de integração com os organismos antigos (vejam-se como exemplo as obras das pousadas portuguesas mais recentes). Finalmente, a “ansiedade” de identificação passara, e havia mais e mais bem preparados técnicos, arquitectos e urbanistas disponíveis e trabalhando para a cidade.
Uma nova ânsia, a da modernidade, a da revivificação urbana com novas funções e mais inovadoras formas, assola hoje as áreas principais das cidades europeias, das maiores às mais pequenas – veja-se, salvaguardada a diferença de escala e do sítio, o exemplo universalmente paradigmático do Guggenheim de Bilbau.
Não se trata de “estragar” um equilíbrio tão dura e dificilmente restabelecido (no caso de Angra) entre
o tecido urbano e as suas arquitecturas; mas sim de ter consciência prática de que as cidades não são museus,
nem devem ser por isso imobilizadas; e que para tal, há que, embora com cautelas extremas, introduzir novidades úteis, que contribuam para atrair novas gentes, para fazer das urbes em causa de novo “os centro do
mundo” que gostamos de sentir em qualquer lugar urbano.
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Os núcleos históricos, como quaisquer outras parcelas da cidade, devem ser locais onde temos coisas
interessantes para fazer – utilizáveis correntemente no nosso quotidiano – e onde por isso muitos querem ir,
outros visitar e conhecer… afinal, viver a cidade, no seus lugares centrais, no dealbar do século XXI, há-de
ser por certo algo diferente do que era antes – e há uma regra que não pudemos nem devemos infringir: ser
do nosso tempo nas obras que produzimos, logo na arquitectura que fazemos!
Infelizmente, pela patente evolução dos últimos anos, as instituições responsáveis pela gestão do edificado centro-angrense (Gabinete da Cidade e Câmara Municipal) não se parecem ter apercebido da necessidade destas importantes modificações, estratégicas mesmo, para a boa evolução da sua cidade. Senão vejamos dois casos graves e actuais.
Antes apenas, constatemos que não há em Angra um único edifício ou espaço público de qualificada
arquitectura moderna, em toda a área central e classificada da cidade – embora, paradoxalmente, a maior
parte dos seus edifícios seja de data muito recente, por certo pós sismo de 1980!
A única grande inovação em curso no centro – a construção da nova marina náutica – está envolvida por
querelas e discussões sobre a sua oportunidade, localização e adequabilidade – quando o mais essencial seria
a execução de um cuidado plano de articulação com as suas margens, os delicados espaços da histórica
Alfândega e a entrada da Rua Direita. E o que vemos no local? Uma pavimentação vulgar e uma lixeira
envolta em tapumes, que foi aquilo em que se transformou, mercê de hesitações e reacções provincianas, ou
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ignorantes, a descoberta de duas preciosas relíquias do cais: as fundações das Portas do Mar, quinhentistas;
e as lajes originais da dupla escadaria pombalina, antigamente rematada por elegantes arcos em pedra.
Parece que aguardam algo, há anos, que não se sabe bem o que será.
Caros responsáveis pela gestão urbana desta preciosa cidade: foi feito um levantamento original da escadaria setecentista, com base nos vestígios em pedra escavados, obtendo-se o seu traçado e geometria exacta:
é pois possível, e por certo desejável, reconstruí-la, com o mesmo rigor utilizado na reconstrução da Sé;
quanto às ruínas arqueológicas, das Portas do Mar, património de todos os angrenses agora incompreensivelmente escondido por cimento, é por demais evidente que será adequado e urgente proceder a um arranjo
novo e global, estudado por técnico urbanista competente, dos vestígios, que permita o seu usufruto,
preferencialmente no local, com recurso a técnicas modernas de transparência, à imaginação, à capacidade
de integrar o antigo e delicado com o ousado e moderno.
O outro caso grave detectado é o da notável Praça Velha, cuja envolvente necessita ampla requalificação.
O caso actual é gritante: há ali o imóvel do Hotel de Angra (que era um volume de sóbria arquitectura dos
anos 60) desfigurado há meses por uma cosmética kitsch em gosto tradicional português, resultando num
incrível pastiche indigno de uma urbe civilizada e responsável; há um lote de esquina, do lado norte, vazio há
quase um quarto de século, com restos de muros em ruína – oportunidade exemplar (e ao que parece perdida) para introduzir em Angra uma obra arquitectónica de qualidade, moderna e inovadora, sem deixar de respeitar a sua envolvente; e há ainda um edifício da Caixa Geral de Depósitos, recente mas sem
qualidade arquitectónica relevante, para o qual se prepara outra cosmética do tipo “transformar a fachada
em algo pseudo século XVIII”, à semelhança do hotel. Caros angrenses, por este caminho, a vossa Praça
Velha arrisca-se a tornar-se a “Angra dos Pequenitos”: tudo a fingir ser antigo, uma anedota, uma caricatura
da arquitectura portuguesa tradicional, que será a chacota de qualquer visitante!
É isto que querem, quando é tão fácil resolver correctamente este e outros problemas semelhantes? É
que basta ter a coragem de encarar o assunto de frente: 1 – convidar, por concurso ou não, dois ou três
arquitectos de reconhecida capacidade criativa, experimentados na recuperação e modernização de espaços
históricos (de novo dou o exemplo dos autores das mais recentes Pousadas de Portugal, entre vários possíveis); 2 – propor-lhes projectar o estudo de conjunto das frentes da Praça Velha, redignificando-a e aos
edifícios que a constituem, (e conseguindo assim de uma assentada recuperar o pobre hotel, o imóvel da
CGD e estudar a obra nova para o lote vazio).
E obtém-se tudo isto apenas pela observância de três princípios simples: convidar quem é o técnico e
especialista desta coisas, ou seja, o arquitecto – sem querer ser decisor em causa que se ignora (e as questões
do gosto podem ser politicamente fatais); querer obra do nosso tempo, sem fingir ser do passado, sem medo
da modernidade; e perceber que os problemas urbano-arquitectónicos só se resolvem hoje, cada vez mais,
numa perspectiva integrada e global. Boa sorte, Angra do Heroísmo!
Publicado no “Expresso” de 18/11/2000.
1. Pastiche aplicado sobre o Hotel Angra, que desfigurou o edifício existente, dos anos 1960.
2. Ruínas na Praça Velha de Angra, oportunidade para se introduzir a modernidade arquitectónica na cidade.
3. As antigas escadarias pombalinas, nas Portas do Mar: vestígios arqueológicos maltratados.
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5. “Mistérios” das Lajes
Constituindo lugares especiais, pela geografia e pela história, as Ilhas Atlânticas incluem alguns segredos
arquitectónicos e urbanísticos, só pouco a pouco revelados.
Muito falada a propósito da base aérea utilizada pelos Estados Unidos da América, a povoação das Lajes
(um topónimo muito açórico, que também ocorre no sul brasileiro colonizado por ilhéus, e cuja grafia vem
“saltitando” entre “Lajens” e “Lages”) é das mais significativas na tradição do povoamento da ilha Terceira.
Por um lado, as freguesias (digam assim, pois nos Açores não se usa dizer aldeias) desta área da ilha são
das que mais mantêm a persistente religiosidade açoriana, expressa nas festividades saborosamente vernáculas dos Impérios do Espírito Santo – com destaque para os festejos primaveris no notável espaço público
do largo central da freguesia das Lajes.
Aqui, o tríptico habitual da igrejinha, do império e da despensa – os três edifícios primordiais da religiosidade festiva açórica – dialogam entre si de modo muito equilibrado, com relevo para a original expressão
arquitectónica e decorativa da construção que alberga a despensa (com o deliciosos pães e vinhos locais a
serem servidos, numa generosidade antiga e ritual, aos visitantes). Pena é que tenham pintado as três edificações na mesma cor cinzentona, quando a vibração desta arquitectura, a um tempo sacra e popular, passa
muito pelas cores garridas dos amarelos, vermelhos e azuis...
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Por outro lado, sente-se a força da ruralidade das Lajes, que prespassa ainda pelo largos espaços planos
e extensos que divisamos – embora hoje esta força seja mais igualizada a outras áreas das ilhas, quer pela
ocupação comum das pastagens, quer pelos mais abandonados campos de anterior vocação agrícola.
É que esta é a famosa sub-região do Ramo Grande (palavra misteriosa mas com que todos os habitantes locais se identificam, dando para a sua origem as mais diversas explicações). Vitorino Nemésio, natural
destas paragens (nasceu na vizinha cidade da Praia da Vitória), muito cantou o verdadeiro celeiro agrícola
que estas extensões planas representavam, apoiadas nas explorações promovidas por uma verdadeira “classe
média lavradora”, construtora de belíssimas casas rurais, sobretudo no século XIX (de uma arquitectura de
“basalto e cal”, a “preto e branco” – muito sóbria mas bem desenhada). O Professor Pereira da Costa, que
participou no recente V Encontro de História das Ilhas Atlânticas (foi em Maio em Angra e na Praia, oportunamente organizado à volta do tema “as ilhas e o século XIX”, com relação às influências inglesas e americanas), deu-me uma explicação possível para a expressão Ramo Grande: na tradição medieval, nas feiras
agrícolas, quando se arrematavam os géneros “verdes”, punha-se um ramo na mesa aquando da licitação; talvez o Ramo “Grande” seja um indicador do poder da referida classe agrícola local, expressa nessa prática dos
mercados rurais...
Mas talvez o segredo, ou “mistério”, mais recente destas paragens seja mesmo o da base americana, para
regressar ao início do texto. Segredo urbanístico e arquitectónico, eis o que aqui nos interessa: é que, pouco
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conhecida nos seus espaços de equipamentos e de habitar – pois é com se calcula um espaço vedado, para
aceder ao qual é necessário pedir autorização –, a Base da Lajes apresenta-se afinal ao visitante pontual
como um coerente e qualificado exemplo de pequena cidade-jardim, “garden-city” criada ao gosto anglosaxónico, mas certamente com significativa interferência lusitana, ao longo das décadas de 1940 e 50-60. Um
inesperado resultado estético de uma combinada mestiçagem militar que ainda hoje prossegue...
Veja-se, para começar, o edifício do Terminal Militar (a antiga gare aeroportuária local), na mais pura
arquitectura do Estado Novo, de gosto historicista, nos seus vão solenes e tradicionais em basalto negro: foi
projectada pelo capitão-engenheiro Gabriel Constante Júnior, em 1947. Num tempo que parece suspenso,
veja-se a impressivo salão de espera, com os azulejos, o candelabro, o varandim e os maples, num ambiente
que respira em absoluto a época do Leão da Estrela!, mas, logo ao lado, uma ampliação modernizadora exibe
um excelente painel cerâmico polícromo, por Querubim Lapa (ass. 1962).
Prossiga-se com a visita à igrejinha de arcaria e beiral (de 1951), num largo mais amplo e ajardinado,
seguindo-se a antiga torre de controle, desactivada e substituída (a recordar um pouco a da Portela – poderia dar um museu do ar açórico), o edifício da “Rádio Lajes” e a imprescindível escola primária; e, finalmente, a parte civil dos bairros residenciais: as casas dos comandantes militares (no mais intacto gosto de
“Casa Portuguesa” regional, com arcos, beirais e alpendres); as sequências mais simples de casas “para os
sargentos”; e até as casas térreas, onde ainda assim uma volutazinha recorda este gosto tradicionalista que
imperou no Portugal meio-secular.
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Envolvendo e qualificando todo o conjunto – que se implanta na suave e panorâmica encosta fronteira à
pista de aviação – um bem estudado tratamento paisagístico, articulando arruamentos em curvas suaves, com
relvados, campos de jogos, miradouros e arborização, cria um ambiente que parece adequado ao programa
em presença (lusos e americanos, em espaços complementares aos de uma base militar). Esta arquitectura,
que tem ainda alguns exemplos modernistas notáveis nas infra-estruturas (edifício da antiga central termo-eléctrica e pequenas construções envolventes), parece mesmo influenciar a arquitectura dos arredores da
base, já no seu exterior: percorra-se a curiosa rua 25 de Abril, que liga a Base à Praia, e vejam-se os blocos
residenciais muitíssimo “anos 50”, inventivos e um pouco decadentes, que a povoam ao longo de um ou dois
quilómetros...
Finalizemos com uma curiosidade: num dos extremos do plano urbanístico da base, uma série de casinhas pré-fabricadas, de forma cilíndrica e chapa ondulada, constituem ainda o vestígio derradeiro das ocupações mais iniciais, na emergência da plena guerra (como existem em Santa Maria). Trata-se, quanto a nós,
de um precioso testemunho histórico, que bem merecia uma recuperação com fins pedagógicos (hoje é um
bairro degradado).
3/6/99
Publicado no “Expresso” de 11/6/1999.
1. Terminal aéreo da Base das Lajes na Terceira: um exemplo de arquitectura neo-tradicional do pós-guerra.
2. Antigas habitações metálicas pré-fabricadas, do tempo da 2.ª Guerra Mundial: um valor a recuperar.
3. O diálogo arquitectónico e urbano entre igreja e império, no largo das Lajes, na Terceira.
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6. Santa Maria: preciosa e esquecida
De todas as ilhas dos Açores, a de Santa Maria talvez seja a de que menos se fala – discreção que não
faz justiça à qualidade notável deste pequeno pedaço de terra a meio do Atlântico.
No desenvolvimento do Inventário do Património Imóvel do arquipélago, presentemente a cargo do
Instituto Açoriano de Cultura, foi-nos mais uma vez possível percorrer a mítica “ilha de Gonçalo Velho” –
colonizada por portugueses a partir dos meados do século XV, na sequência pioneira do povoamento madeirense. Comparando impressões e análises fruto de visitas separadas por quase vinte anos, é-nos possível estabelecer algumas noções de permanências e mudanças, com o objectivo de melhor conhecer e entender o passado, o presente e o possível futuro desta belíssima ilha.
Assim, podem referir-se desde já algumas originalidades de Santa Maria, aspectos que são de facto únicos
no arquipélago: situando-se no extremo oriental dos Açores, mais próxima por isso do “continente”, foi a primeira a ser descoberta e ocupada; no seu relevo suave e na sua geo-morfologia, é a ilha açórica que apresenta
mais semelhanças com a terra e a paisagem natural do Portugal Ibérico (possui sedimentos calcários, produz
cal e barro, ao contrários das outras ilhas); sendo a mais antiga formação insular, geologicamente falando, é por
isso a mais estável, com poucos sismos e quase nula actividade eruptiva – do que resulta uma persistência material, longa e histórica, das obras edificadas, por comparação com a instabilidade das restantes ilhas.
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Além destes aspectos, é notória e graciosamente equilibrada a dispersão do povoamento rural mariense
(que nas outras é linear ou concentrado), com a presença “salpicada na paisagem” – e quase obcessiva – da
pequena e singela casa mariense, de tipologia repetitiva e fixa, com as suas silhuetas brancas pontuadas pelo
grandioso conglomerado das “formações volumétricas” dos fornos-chaminés-lareiras, as quais pelo seu
purismo formal e cromático encantariam por certo Le Corbusier.
De facto, em todas (mesmo todas) as casas rurais, a caixa cúbica da lareira salienta-se exteriormente da
cozinha (iluminada pela minúscula “janela da gateira”), dela transbordando por sua vez o corpo semi-cilíndrico do forno (o “cu do forno”, na gíria açórica), aberto para dentro da casa; sobre aquele “cubo” implanta-se ainda a enorme chaminé, de base rectangular ou tronco-cilíndrica, conforme seja mais antiga ou recente
(esta é a “de vapor”). Muitos querem ver aqui origens minhotas ou algarvias, mas parece-nos antes que esta
casa é um verdadeiro e interessante fruto da criatividade e originalidade arquitectónica das ilhas (como a
obra “Arquitectura Popular dos Açores”, editada este mês pela Ordem dos Arquitectos, vem explicitar e
defender).
Finalmente, reconheça-se o valor especial, mesmo no quadro açoriano, da povoação mais antiga, Vila
do Porto, com os monumentos mais ancestrais do arquipélago (porque como se disse há poucos sismos, conservaram-se) inseridos num tecido urbano verdadeiramente medievo-renascentista, implantado no cimo de
uma colina alongada, entre duas ribeiras e o mar – quase como se fosse um povoado medieval ibérico, do
qual se tivessem retirado misteriosamente as muralhas envolventes.
Deste modo, podemos abordar a milagrosamente
intacta Santa Maria de vários pontos de vista.
Em primeiro lugar, pela vertente da paisagem
edificada, rural e urbana, e da sua cultura construída: neste aspecto, há que considerar os vestígios
da actividade cerâmica, com raríssimos fornos, únicos
no Atlântico, como bem salientou o antropólogo Rui
Sousa Martins (cilíndricos, de duas câmaras e abó-
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bada redonda, mas em ruínas e envolvidos por sucata) e a fábrica em Vila do Porto (construída com os seus
próprios tijolos e telhas, hoje abandonada) – vestígios porém escandalosamente desprezados pelas autoridades
culturais, pois bem poderiam facilmente constituir um “Museu da Vida Produtiva” da ilha; há que atender aos
abundantes fornos de cal, e sobretudo aos raros moinhos de vento (de “chapéu” em madeira, rotativo, como
uma cúpula bolbosa de aparente origem dita “holandesa”, estudados por Veiga de Oliveira, Fernando Galhano
e Benjamim Pereira no belíssimo “Sistemas de Moagem”, ed. INIC, 1983) – ironicamente classificados pelo
Governo Regional, mas todos em ruínas!
Finalmente, há que “proteger” a preciosa e delicada casa mariense (sugerindo soluções estudadas e qualificadas para as necessidades actuais de conforto, sem destruir o seu alto valor estético – um desafio aos
arquitectos das ilhas, que se pode colocar por exemplo na mais simples e prosaica construção de um WC!);
entender e encaminhar a maravilha paisagística que constituem as vinhas socalcadas da Maia e da “meia-cratera-baía” de São Lourenço (porque não propôr a Maia para Património da Humanidade, a par das vinhas
do Pico?); finalmente recuperar a memória mítica da presença de Cristóvão Colombo nos Anjos (hoje apresentada na ilha de forma ingénua e kitsch); e saber usar a baía da Praia (única nos Açores com areias brancas), com a sua antiquíssima “casa de janela de avental e bico” – isto além da reutilização das quintas de
Almagreira e São Pedro, tão adaptáveis ao crescente turismo da eco-habitação rural.
Outra vertente é certamente a do chamado “Centro Histórico de Vila do Porto”: mete dó ver este conjunto
respeitavel (e classificado pelo Governo como “Valor
Regional” em 1992, com plano de salvaguarda e regulamentação em 1993) abandonado e miseravelmente transformado num “caco”, sobretudo do lado do mar, o mais
antigo, pois não recebeu um único investimento governamental ou municipal digno desse nome. Que diabo, é uma
vila medieva, ensaiada pela primeira vez fora da Europa
nos idos de 1450, aventurosamente sem a muralha habitual – que singrou e persistiu até hoje; e não se “protege”
legalmente sem depois fazer algo de valor público se sirva
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como exemplo – se tal acontece, como é o caso, a protecção resulta ao contrário, pelo abandono das poucas
vivências locais, dada a dificuldade dos proprietários em fazer obras em áreas classificadas.
E não há aqui poucos monumentos importantes a necessitar de ajuda: a fortaleza, com o monumento de
Raul Lino (de 1929) e as duas capelas setecentistas a par; a Casa do Capitão Brás Soares de Sousa, notável
solar de resquício medieval, com a capela do Livramento (tudo caiu em ruína nos últimos 20 anos), o conjunto que nos dizem ser para o futuro museu (uma série de fachadas com ruínas por detrás); e a fachada da
Casa do Donatário, com arcos góticos e manuelinos – outro caco.
Obras de restauro, já feitas, claro, também há: a Matriz, o Recolhimento de S.ª M.ª Madalena, a Câmara
(antigo convento franciscano – com altares de talha em precioso “estilo nacional”), a biblioteca (antigo convento de S.to António). Mas são poucas, falta-lhes orientação técnico-artística e sentido de acção de conjunto.
Finalmente ainda, há em Santa Maria uma inesperadamente poderosa vertente moderna, com obras
de arquitectura dos últimos 50 anos, de grande qualidade ou significado: as fortificações do Pico Alto (um
vestígio do pós 2.ª Guerra Mundial); o elegante edifício dos Serviços Florestais (muito “anos 50” nas suas
palas e envidraçados); a chamada “Estação Loran” (conjunto de uma base edificada, nos anos 1960, a Norte
da ilha, para observação de satélites, hoje brutalmente vandalizada e abandonada, que pertence à autarquia
e bem poderia servir um novo uso turístico); e ainda as obras recentes em Vila do Porto (a sede da Polícia,
por Kol de Carvalho, muito “Aldo Rossi”, de 1995, e o Centro de Segurança Social, de 1999).
Mas é sobretudo o Bairro do Aeroporto que impressiona pela qualidade, diversidade e extensão do seu
conjunto: trata-se de uma pequena “cidade jardim”, edificada pelos norte-americanos na 2.ª Guerra Mundial
(desde 1944), retomada pela Aeronáutica Portuguesa em Junho de 1946, e com uma intervenção de desenho moderno por Keil do Amaral (em 1950) – no plano geral (com a rede viária e as suas placas de sinalização de trânsito, idênticas na forma e no lettering às do Parque do Monsanto, em Lisboa, do mesmo autor),
na adaptação da Aerogare a uso civil, na habitação do director e na fiada de habitações contíguas, tudo dentro da estética dos anos 1950.
Este conjunto inclui vários núcleos que constituem um raro exemplo de “cidade pré-fabricada”, em
módulos de chapa industrial, trazida pelos americanos nos anos 40 – com a sua posterior adaptação e aformoseamento pelos portugueses – pois não haverá uma verba para pintar, tratar, cuidar de tudo isto?
Publicado no “Expresso” de 10/6/2000.

1. As casinhas marienses na paisagem rural na Malbusca.
2. Vista de casas rurais na Malbusca.
3. Sistema de lar-forno-chaminé, numa casa mariense.
4. Habitações da “cidade do aeroporto” em Vila do Porto.
5. Edifício moderno dos Serviços Florestais, dos anos 1950-60.
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7. Novidades do Funchal
Depois de três ou quatro anos sem a visitar, a capital madeirense apresenta-nos uma impressionante série
de obras recentes, quer nas infra-estruturas, quer nos equipamentos, quer no seu centro histórico e área de
expansão urbana – que apontam para uma subida evidente da qualidade da sua vida material e citadina.
Obras monumentais e paisagísticas a um tempo, como a via rápida desde o renovado aeroporto (sem
esquecer a sua nova e vasta aerogare) até à cidade, que permitem ligar os dois locais em menos de 15 minutos; a variadíssima qualidade e quantidade de novos hotéis colocados no mercado de consumo turístico internacional; a série de espaços públicos e culturais de que o Funchal ora dispõe – tudo isto nos leva a constatar um progresso e modernização evidentes, sobretudo se os equacionarmos na dimensão do último quatro
de século – que é o tempo ao longo do qual fomos conhecendo este arquipélago.
E, no entanto, nem tudo vai bem na actualidade desta urbe, que foi a primeira na história atlântica da
Europa – do ponto de vista arquitectónico e sobretudo urbanístico. Procuremos demonstrar e exemplificar a
questão.
Um dos marcos do Funchal, pelo menos desde o advento do seu turismo de fama mundial, é o dos bons
hotéis. O Reids matém-se sabiamente como um marco especial, do início do século, com o seu charme e
patine. Mas nos anos 1960 o Quinta do Sol tornou-se paradigma do pequeno hotel moderno de qualidade
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(obra por Raul Chorão Ramalho, com Santiago Pinto, de 1965-67), e mantém-se como tal, apesar de tudo,
com os seus excelentes interiores em madeira polida e o ambiente intimista cuidadosamente obtido pela
impecável integração e envolvente vegetal.
Também o antigo Casino Parque Hotel, hoje do grupo Pestana (por Niemeyer e Viana de Lima, de 1969-74) marcou sem apelo a imagem da hotelaria luxuosa dos anos 1970 em Portugal, como uma obra potente
e inigualável, com o seu longo corpo curvo, pesado mas elegantemente suspenso sobre o parque de Santa
Catarina, apontado ao mar (recordo o atravessamento do longo hall “gulbenkiano”, em penumbra, silencioso
e fofo de alcatifas, desembocando na abertura gradual e espectacular em rampa sobre a sala de refeições e a
luz atlântica). Hoje os seus interiores constituem mais uma lamentável feira kitsch, mármores, luz a rodos,
máquinas falantes e demasiados turistas demasiado idosos. Dizem-me até que o design único dos quartos (à
Corbusier, minimalistas) terá sido desfigurado, por via da introdução de “barrocos” mais à moda do gosto
comum. Mas não quero acreditar nestes exageros.
Claro que, além destas excepções, também houve e há o “hotel de massas”, internacional, de cadeia,
“igual” em toda a parte, preparado para ensacar gente, tipo Sheraton, Carlton, Hilton, e outros a dar o “ton”.
Mas eles não são propriamente arquitectura, pelo que não valerá a pena aqui falar deles.
Então que hotéis temos, já dos anos 90, que constituam novos marcos nesta evolução dentro do mundo
turístico? Segundo um breve inquérito, há três unidades de que os funchalenses hoje falam, que consideram
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mais inovadores ou interessantes: o Ocean Park (ao Cais do Carvão, a seguir ao Lido), os gémeos Crown
Plaza (no Lido), e o ressuscitado Miramar (perto do Reids). Todos eles são porém, quanto a mim, criticáveis
e lamentavelmente negativos para o Funchal e para a Madeira. Os dois primeiros, pelo gigantismo e anónimo internacionalismo – mais tipo “Cancoon” mexicano o primeiro (dois gigantescos braços em “U”, com
os pisos dos quartos em socalco, em pirâmide apontada ao mar, para ficar mais “integrado”); mais do género
“Miami”-modernaço o segundo, virando a mar os dois enormes volumes em bloco. Finalmente, o Miramar é
um supra-sumo do piroso, constituindo a pretexto de “recuperação” do existente, um amontoado de “casinhas” à madeirense tradicional, de um mau gosto, grosseria arquitectónica e até ingenuidade pacóvia, que
mete dó.
Se se continuar por este caminho, com mais umas quantas unidades de hotéis gigantes, e mais outras tantas de super-kitsch, teremos a bela Madeira transformada ou em “Madeira-Las Palmas”, ou na ”Madeira dos
Pequeninos”. Explorar a vertente turística, em 700 Km2 de ilha, não poderá certamente ser, numa atitude
lúcida e com futuro, matar a galinha dos ovos de ouro – ou não é isto verdade?
Por ser exemplar, na procura de uma qualidade singela e do seu tempo, preferimos antes o pequeno hotel
da Quinta da Casa Branca, numa verdejante encosta da cidade (pelos arqs. João Favila Meneses, Luís
Rosário e Teresa Goes Ferreira) – trata-se de uma suave fiada de 30 quartos, em linha horizontal, com a
recepção em vidro e aço sobre a cobertura, e que recuperou a antiga casa da quinta para refeições – a recor-
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dar um pouco o nosso Hotel do Mar. Recebeu o prémio de arquitectura municipal do Funchal em 1998, o
que é de louvar. Simples e elegante, prova que fazer arquitectura com menos “tralha” é conseguir muito – e
torna-se exemplar neste deserto de boa arquitectura de hotéis.
Outra nota pesadamente negativa, porque gritante no seu desarranjo, fruto de uma desgovernada “fúria
urbanizadora”, tem sido toda a vasta área de expansão da cidade a oeste, depois de passada a área do Lido.
Colinas, vales e litorais, antes de preciosa qualidade paisagística (recordo-os há quatro anos, numa intocada
paisagem rural), são agora suporte de desencontrados blocos de habitação, de incertos volumes de “espaços
comerciais” e turísticos. Tome-se a vista desde a Escola de Hotelaria e Turismo, que fica (simbolicamente
até), bem no coração desta catástrofe edificada: ao longe, vemos clandestinos e blocos de casinhas subido o
monte; abaixo, amontoados de apartamentos que nos recordam a pior Cascais ou o mais descontrolado
Queluz subúrbico. É a imagem do desordenamento mais completo.
Preservar uma belíssima cidade histórica como o Funchal terá que ter obrigatoriamente o preço de hipotecar toda a cidade do presente? Porque não há que escamotear: deixar criminosamente descontrolar a expansão urbana é sempre criar graves problemas de infra-estruturas, de poluição (no sentido amplo do termo), de
circulação e trânsito, em suma de baixa de qualidade de vida. Não chega fazer uma “promenade-passeio da
orla marítima”, com Clube Naval, Estação de Biologia Marinha (um desacompanhado volume moderno por
Gonçalo Byrne) e palmeiras, ligando hotéis monstruosos e blocos mongolóides, para resolver o problema.
Voltemos à “nossa” cidade, e evidenciemos também, para uma visão global e justa, o que há de bom e
recente no conjunto de equipamentos da cidade central e histórica: uma série de novos museus (a “Casa da
Luz”, que recupera a antiga central térmica, ampla e demonstrativa da gesta de produção de energia na ilha;
a “Casa dos Azulejos”, anexa e actualizando a Casa-Museu Frederico de Freitas, com esplêndido recheio
cerâmico; e o “Núcleo Museológico do Açúcar”, um pouco mais antigo mas com dimensão e intervenção no
espaço público. A estes pólos há que juntar o Museu de Arte Contemporânea (num antigo forte), a casa de
Francisco Franco (numa delicada “casinha portuguesa”) e o “clássico” Museu do Vinho. Refira-se ainda o
vasto conjunto do “Tecnopólo”, um enorme espaço polivalente de feira, exposições e auditórios, agregado às
novas instalações da Universidade; e o previsto, necessário e vasto Parque da Cidade, central, a erigir no
local das actuais ruínas da Fábrica do Açúcar. O contraste na gestão de toda esta cidade, “cidade central” e
antiga, com a da área moderna, é gritante e dá que pensar.
Esperemos pois que esta cidade tão notável saiba gerir igualmente bem tanto o seu espaço futuro – urbanístico e arquitectónico – como tem sabido recuperar os preciosos elementos do passado.
5/10/2000
Publicado no “Expresso” de 4/11/2000.
1. O Hotel Ocean Park (com o edifício projectado por Gonçalo Byrne na baía): o problema do gigantismo.
2. O Hotel Miramar: o kitsch não é solução.
3. O Hotel da Quinta da Casa Branca: boa arquitectura contemporânea ao serviço do turismo.
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8. O erro da Madeira
Entendamo-nos: o desenvolvimento da “civilização urbana” no arquipélago da Madeira no último quarto
de século, depois do 25 de Abril, é real, impressivo e claramente com sentido positivo, para a comunidade
que vive naquelas ilhas.
Foram anos a fio de investimento em infra-estruturas, no saneamento, na rede viária, em equipamentos
de assistência e de educação, em espaços públicos, de cultura e de lazer. Estas foram e são “frentes” onde a
evolução na Madeira e no Porto Santo se sentiu e sente – fazendo um contraste brutal, para quem conheceu
as ilhas em 1974-75 e se recorda de uma paisagem sub-desenvolvida, quase de terceiro mundo, com patente
“miséria e pé-descalço”, com centros urbanos cujas áreas históricas estavam decadentes, onde inúmeros edifícios se encontravam maltratados, mesmo abandonados, nomeadamente no Funchal. Recordo o Bairro de
Santa Maria, ou o quarteirão ardido junto ao prédio de João Esmeraldo – entre outras zonas aflitivamente
maltratadas – em contraste com o fortíssimo desenvolvimento da área turística a poente.
Eram quase duas cidades distintas, cuja população – turistas de um lado e locais do outro – estabelecia
o contraste próprio das comunidades social e culturalmente tratadas de foram desigual e injusta.
Já antes o escrevi: o Funchal é hoje, entre as cidades portuguesas, das que detém uma das áreas centrais
históricas mais cuidadas e acarinhadas, considerando as várias urbes de dimensão média do nosso país. E
embora sofresse com a decadência do seu centro antigo (na fase dos anos 70 que mencionei) as maleitas inevitáveis, manteve ao longo do século transacto uma escala de edificado adequada e delicada, até apoiada conjunturalmente num certo acompanhamento com planeamento (nos anos 1960) e numa gestão local que lhe
assegurou a estabilidade edílica e funcional.
Estes antecedentes foram bem entendidos e transformados pela gestão urbana e regional na fase recente
de afirmação da Região Autónoma, e não só no Funchal como em outras áreas (por exemplo, na Ribeira
Brava ou em São Vicente, menos no Machico). As acessibilidades gerais do território ao exterior e internamente são aceitáveis ou boas, os sistemas infra-estruturais básicos e a rede de equipamentos sociais parece
estar já na maior parte executada e distribuída.
Mesmo várias estruturas culturais e museológicas funcionam em espaços recentemente modernizados e
equipados, na capital como noutros centros urbanos. Pense-se como exemplo, para além do Museu da Cidade,
do Museu do Açúcar, do Museu da Electricidade ou das casas-museu já existentes, no nascente Museu de Arte
Contemporânea, e na sua potencial articulação com a Escola de Artes local, e com as mais qualificadas galerias
de artes plásticas do Funchal: é uma área onde um investimento sério e adequado pode engrandecer o valor
internacional do turismo cultural do território de um modo assinalável (a “síndrome Guggenheim/Bilbao”).
Mas sabemos que nem tudo vai bem no melhor dos mundos – e a Madeira não é excepção: ao referido equilíbrio da área central teremos inevitavelmente que contrapor a brutal expansão urbana das periferias, nomeadamente
a estranha “mélange desurbanística” que se vem estabelecendo na área chamada “do Lido” e “depois do Lido”: os
gigantescos hotéis e apartamentos, em misturada confusa e (pelo menos aparentemente) desordenada com centros
comerciais, prédios e blocos de habitação colectiva, moradias, equipamentos, espaços públicos e jardins.
Tão hiperdensa como feia, e em permanente crescimento triturador do belíssimo território rural madeirense, a área em questão coloca-nos com força o problema da possibilidade de expansão equilibrada e controlada nas novas áreas das cidades actuais.
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Pensar que uma cidade pode sê-lo de forma correcta apenas regulando o seu centro e área consolidada,
e deixando “fazer tudo” na sua envolvente, é um tema grave, um mal-entendido, infelizmente patente em inúmeras urbes actuais, como no caso funchalense. Porque se por um lado as cidades de hoje têm um espaço
diversificado, que se alimenta de vários tipos de tecido urbano e de diversos tipos de funcionalidades (o mais
central, “histórico” e denso, ou o envolvente, mais aberto e “moderno”; o mais institucional e “diurno”, e o
mais lúdico e “nocturno”), por outro lado, todas elas, sem excepção, devem conter, proporcionar e alimentar
uma qualidade de vida equivalente, em todas as suas áreas urbanas, sob pena de se gerarem cancerígenas
partes “más” a par das partes “boas”, numa mesma cidade.
Cabe pois aqui, quanto a nós, uma chamada de atenção para a necessidade de repensar as características, o tipo, o modelo, mesmo todo o sistema de crescimento do Funchal, bem como o de outras localidades urbanas do arquipélago que apresentem já um ritmo de expansão assinalável.
Esta questão relaciona-se (sobretudo
no que toca aos giga-hotéis, mas não só)
com outra, a que sugeriria designar por
“erro da Madeira” – o facto de que, por
causa do turismo de massas ter sido até
hoje a alavanca essencial do motor urbanizador do Funchal, e a sua patente base económica, se inferir daí que esse deverá ser o
mesmo modelo para hoje – e sobretudo
para o futuro.
Há anos que os mais conscientes e críticos do desenvolvimento turístico das ilhas
Canárias vêm alertando para este facto, do
qual estão agora a pagar a elevada factura:
o avassalador turismo de massas é gerador
– a par do emprego e do investimento imediatos que geram – de fenómenos de catástrofe ecológica a prazo; de processos de
pesada desagregação social e cultural das
comunidades; e de génese de meios urbanos e arquitectónicos brutais e desqualificadores do modo de vida colectiva.
Se actualmente os mais responsáveis
daquela região espanhola tentam inverter
ou pelo menos repensar este processo e as
suas nefastas consequências, também é verdade que já há inúmeros indícios de outras
1
alternativas ao desenvolvimento, de algum
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modo mais sustentáveis e humanizadoras. Ainda há meses, num congresso sobre turismo promovido nos
Açores, se defendia (e quem o defendia mais, pasme-se, eram os canarinos que nele participaram) a alternativa do turismo rural, do turismo de habitação, do turismo ecológico/cultural e do turismo de pequeno e
médio hotel, como forma transicional de se chegar a um desenvolvimento correctamente orientado e mais
respeitador do modo de vida dos habitantes e do valioso território destas delicadas e frágeis ilhas atlânticas
– crescimento mais racional e mais digno, em suma.
Mesmo na Madeira, algumas tentativas de mudança de “modo” começam, aqui e acolá, a despontar – mas
ainda muito tímidas e escassas. O Hotel da Casa Branca, no Funchal, na sua aposta na qualificação de um sítio,
em vez da sua brutalização; na sua contribuição para recuperar espaços de paisagem e de arquitectura tradicional, em vez de os arrasar ou demolir; e no seu entendimento de uma escala intermédia de ocupação em termos
de proporção quantidade/qualidade – é um exemplo paradigmático, que de excepção devia passar a regra. E
como é possível que não haja praticamente turismo de meio rural e de habitação (e não haja incentivos a isso
pelo Governo Regional), num fabuloso espaço insular de feição micro-agrária e hiper-tradicionalista como é o da
Madeira? Pois não é um processo que garante, com total eficácia, uma forma de disseminação da “riqueza turística” internacional, totalmente democrático e distributivo dessa mesma riqueza (directamente a cada família)?
Mas atrevamo-nos mesmo a pensar em termos de mercado: não será cada vez mais valioso, para o típico
turista internacional, a oferta de um local psicologicamente mais “seguro” (uma pequena casa com quintal e
“terra”, ou um quarto de pequeno hotel), mais tradicionalmente “ecológico/cultural” (uma casa típica, mas
com todas as comodidades) e mais individualizado e bem integrado no território (uma “casa no campo”) – e,
para o mesmo turista, não será cada vez menos interessante, ofertar um anónimo e massificado quarto de um
qualquer vigésimo piso, num hotel construído em altura? Veremos, com o tempo, qual vence...
Para finalizar, não nos esqueçamos de Porto Santo – o que descontroladamente se deixa construir na
Madeira, para o gozo do geronte turista internacional, tem o seu equivalente nessa pequeníssima ilha, onde
horríveis povoados novos, com dez anos ou menos, crescem descontroladamente junto ao aeroporto ou ao
longo da antes intocada faixa marítimo-balnear.
E neste caso, é o próprio madeirense o agente prevaricador: invadindo o Porto Santo no Verão, com o
seu cortejo absurdo de automóveis e de casas de Verão, contribui de modo diria inconscientemente criminoso
para a destruição rápida deste pequeno paraíso.
Há sem dúvida – antes que seja tarde – que repensar a Madeira e o seu desenvolvimento urbano e turístico.
12/11/2001
Publicado no “Expresso” de 24/11/2001.
1. Funchal: uma rua do núcleo antigo da cidade.
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9. João Correia Rebelo: um arquitecto moderno nos Açores
Pequena introdução

Sendo um dos menos conhecidos autores portugueses de arquitectura moderna do século XX, sobretudo
nos Açores mas também em Portugal Continental, João Correia Rebelo realizou ao longo das década de
1950 e 1960 uma obra de qualidade notável, bem representativa da melhor arquitectura contemporânea no
nosso país.
Nascido em 18/7/1923, em São Miguel, nos Açores, e residente actualmente em Montreal, no Canadá,
João Correia Rebelo desenhou e construiu uma diversidade de obras nas áreas de equipamentos, infra-estruturas e habitação, entre 1950 – quando se formou como arquitecto na Escola de Belas Artes de Lisboa
– e 1969, quando de fixou no Canadá.
Pertencendo a família ligada às artes e à cultura açórica, é filho de Domingos Rebelo, o mais reconhecido dos pintores das ilhas no início do século (cujo quadro sobre os emigrantes, com as famílias aguardando
o embarque no cais de Ponta Delgada, se tornou emblemático de uma atmosfera de “açorianeidade”), e é pai
do artista plástico Miguel Rebelo.
João Rebelo frequentou o Liceu Antero de Quental, em Ponta Delgada, em 1933, indo cursar arquitectura em Lisboa em 1942. Depois de diplomado exerceu arquitectura em diversos ateliers desta cidade, e
entre 1956 e 1959 foi arquitecto da Junta Geral do Distrito Autónomo de Ponta Delgada. Trabalhou também por conta própria em São Miguel, entre 1959 e 1961.
Um contexto e um percurso

É nesta fase, na segunda metade dos anos 1950, que João Rebelo inicia e realiza as suas obras mais marcantes nas ilhas, as quais, podemos dizer, introduziram coerentemente no arquipélago uma arquitectura
moderna qualificada e qualificadora, característica do período do pós-guerra.
Esta arquitectura estava associada aos novos programas, traduzindo estes uma maior consciência social
e cariz colectivo, e exprimia-se, enquanto linguagem, de forma patentemente inovadora: quer pela espacialidade aberta que propunha, quer na geometria abstracta dos seus volumes, quer ainda nas formas puras do
betão aparente utilizadas. E João Rebelo praticou-a nos Açores, em exemplos de diversificadas tipologias e
com implantações em contextos plurais – um pouco como o fez Raul Chorão Ramalho na Madeira, contemporaneamente.
É igualmente nos anos da década de 1950 que João Rebelo, micaelense convicto e culto, toma corajosa
atitude cultural e política, combatendo, com um original e gráfico “manifesto” escrito e impresso (“Senhor
Ministro! Esta arquitectura É. Esta Arquitectura Não É!”, concebido ao gosto das intervenções panfletárias
de Le Corbusier, em 1953), a obra de pastiche revivalista que estava em curso, por iniciativa oficial, na nova
frente marginal de Ponta Delgada. Efectivamente, naquela que era a sua cidade, João Rebelo não queria ver
a área central conspurcada por uma nova edificação de desenho retrógrado e caricato (com acabou desgraçadamente por ficar: vejam-se a praça de Gonçalo Velho / Portas da Cidade, os Correios, a Alfândega, a
Capitania, etc., num “Português Suave” em versão insular e de escala fruste). Para esta área, Rebelo preconizava no seu manifesto a “verdadeira arquitectura, a do nosso tempo”. Mas poucos o ouviram.
Depois de 1962 e até 1969, Rebelo trabalhou em Lisboa em contacto estreito com outros colegas (nomeadamente com Nuno Teotónio Pereira, a quem o ligam laços familiares), sendo então arquitecto do Ministério
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das Corporações / Federação das Caixas de Previdência na execução dos programas de Habitação de
Rendas Económicas – área onde participou, embora de modo mais anónimo, na concepção de inúmeros bairros sociais da modalidade.
Ligado à arquitectura religiosa católica, foi um dos arquitectos dentro da sensibilidade do “Movimento de
Renovação da Arte Religiosa” – o “MRAR” (que ajudou a fundar), grupo dinâmico que muito pugnou pela
afirmação da moderna arquitectura sacra em Portugal nos inícios dos anos 1960 – Rebelo foi mesmo premiado
em concurso de projectos para construção de uma das novas igrejas no país (Sagrado Coração de Jesus?).
Depois de 1969, o seu trabalho no Canadá (onde por opção se fixou com a família) foi sobretudo enquadrado dentro das grandes empresas de arquitectura (primeiro com a Longpré/Marchand/Goudreau, onde
projectou uma escola de línguas na base militar de St. Jean d’Iberville e a renovação da igreja de St. Gaetan;
depois com a Papineau/Gérin/Lajoie, onde participou nos projectos do novo aeroporto de Mirabel, da estação do metro de Radisson, do desenho de duas torres no centro urbano e ainda da estação de purificação de
águas, todas estas obras para Montreal). Mesmo assim, João Rebelo desenhou ainda por conta própria,
nomeadamente uma residência e uma igreja para a comunidade portuguesa de Montreal.
Uma obra: os exemplos mais significativos

Em São Miguel as suas obras revelam uma versatilidade de domínios, com intervenções desde a grande
escala edificatória, até à pequena intervenção na densa malha urbana histórica da cidade; e isto, igualmente,
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no quadro de uma diversidade de programas, e com um claro sentido pragmático, o de construir adaptadamente às circunstâncias locais, sociais, materiais e tecnológicas.
Três grandes estruturas edificadas marcaram indelevelmente Ponta Delgada e os seus arredores: o vasto
Colégio de São José de Cluny, para 300 alunas (ainda hoje a funcionar), alongadamente disposto pela
encosta abaixo, perpendicular ao mar e sobranceiro à cidade – como foi o caso de uma obra ainda maior, o
Seminário Diocesano, para 400 alunos e 1000 externos, constituindo uma macro-estrutura sobreelevada,
também disposta sobre a encosta acima da cidade, com longo desenho de corpos horizontais sobrepostos e
capela anexa (recentemente demolido parcialmente e transformado em hotel, por outro arquitecto – mas
mesmo assim conseguindo manter muito do carácter e escala da obra original). A outra grande obra, de
cunho industrial ou infra-estrutural, foi a Central Térmica do Caminho da Levada, na Fajã de Cima, com
os seus pujantes volumes encastrados, em betão aparente, paredes brancas e vidro, obra vibrante na eficácia
da produção eléctrica, com um corpo de escritórios de ambiente interno quase “luxuoso” (foi recentemente
ampliada, dentro de uma diferente expressão formal; espera-se que a parte original possa condignamente ser
adaptada a museu da electricidade, como sucedeu no Funchal).
João Rebelo trabalhou nalgumas das obras para entidades religiosas com o colega Alzina de Menezes.
Para além destes projectos, porém, há obras suas de escala ou dimensão média, que revelam igual capacidade
de entendimento dos sítios urbanos e de segurança no desenho e no uso dos materiais: vejam-se por exem-
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plo o prédio do Centro Médico Rosa, em plena avenida marginal de Ponta Delgada, de equilibrada e dinâmica expressão horizontal – dando um sentido arquitectónico moderno àquela artéria; ou a habitação na rua
central da cidade da Ribeira Grande, onde serenamente soube inserir uma obra tão consistentemente
moderna como bem integrada entre os volumes setecentistas que a envolvem. Obra maior, pela qualidade,
soberba dimensão paisagística e significado histórico, foi sem dúvida a da Estalagem da Serreta, na
Terceira – onde Pompidou pernoitou quando se encontrou com Nixon na década de 1970 (hoje, intacta no
exterior, está totalmente vandalizada por dentro, abandonada – quando poderia ser claramente um hotel de
luxo excepcional e “requintado design”, para convidados do Governo Regional!). Na discreta mas eficaz
intervenção no interior da igrejinha dos Biscoitos, na costa norte terceirense, conseguiu a hábil captação de
luz zenital e o desenho de um cuidado mobiliário de madeira (em 1960-1965).
Voltando a Ponta Delgada – sua terra de origem e dedicação projectual com mais alguma continuidade
– anote-se que a quantidade e qualidade das pequenas ou mesmo “micro” intervenções, concentradas na prática de alguns anos, fazem de João Rebelo, na transição de 1950-1960, o autêntico “arquitecto da cidade”,
no sentido de afirmação da contemporaneidade e modernidade. Foi um típico caso do “país de um só
homem” que é Portugal: o facto de, quase sempre, para cada actividade concreta, não haver senão uma única
personalidade a ela dedicada; e, para a construção moderna da cidade açórica, foi João Rebelo o único.
Nesse contexto praticou e construiu residências, equipamentos e lojas, sem quaisquer preconceitos, das
mais sofisticadas às mais humildes. Refiram-se, a este propósito, três exemplos bem significativos, pela sua
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simplicidade e eficácia, ainda hoje legíveis (pois infelizmente muitos outros foram nas últimas décadas “apagados” ou desfigurados): a Ourivesaria Rubi, em arruamento próximo da matriz, pequena loja assinalada
pelo lettering atrevido muito próprio da época (um anúncio luminoso, de forma oval, saliente da fachada),
com um desenho imaginoso das suas montras (procurando a transparência do interior), reforçado pela vibração obtida através dos panos de parede curvos revestidos a mosaico vidrado; a simplicíssima habitação de
dois pisos, na Calheta, edificada na sequência da malha urbana da rua principal (numa tradicional zona
popular-piscatória da cidade), onde a varanda saliente e rectilínea, coberta pela correspondente pala rectangular, instaura de modo quase esquemático mas muito claro o programa espacial e abstracto da arquitectura
moderna; e, finalmente, a Casa do Povo dos Arrifes (na extensa freguesia rural a noroeste de Ponta
Delgada), que, assumindo as características de um pavilhão em materiais frágeis (madeira e tijolo), não
deixa por isso de lhe acrescentar uma serena lógica construtiva (visível na correcta distribuição das asnas de
suporte dos tectos e no desenho das águas da cobertura) e uma elegante teoria de iluminação interna
(patente nos lindíssimos candeeiros de secção cilíndrica).
Autor de uma obra que constitui lição para os nossos actuais e futuros arquitectos – e sinal ímpar de uma
honesta, digna e qualificada via para a expressão arquitectónica das cidades insulares, nos meados do século
XX – João Rebelo bem merece a justiça de um reconhecimento e a homenagem, tardia embora, que a exposição preparada pelo Instituto Açoriano de Cultura finalmente organiza.
11/4/2002
Inédito; desenvolvimento de texto escrito em 8/4/2001 para o “Expresso”, e publicado em 28/4/2001.
1. Estalagem da Serreta na Terceira: uma obra notável criminosamente abandonada.
2. O edifício do Centro Médico Rosa, na marginal de Ponta Delgada, definidor de um padrão urbano qualificado (ao centro da imagem).
3. Habitação moderna na rua principal da Ribeira Grande: a rotura moderna, inovadora para a cidade.
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10. Ponta Delgada: o Coliseu e a cidade
Se foi possível recuperar e modernizar recentemente o Coliseu de Lisboa (a propósito da Lisboa 94), e o
Coliseu do Porto (aquando da “investida” para compra destinando-o a outros fins), não se conseguirá agora salvar e recuperar o belíssimo salão do Coliseu do Ponta Delgada, uma respeitável obra dos inícios do século XX ?
Sala maior e mais memorável desta cidade, o Coliseu Micaelense foi inicialmente designado por “Coliseu
Avenida”, e, tendo sido inaugurado em 10 de Maio de 1917, foi restaurado em 1949. Caso venha a ter o seu
futuro assegurado, com todos desejamos, o Coliseu será, a par do também assinalável Teatro Micaelense
(projecto por Rodrigues Lima, de 1951, actualmente com recuperação já em princípio garantida, segundo me
informam), a maior, mais original e mais grandiosa sala de espectáculos das ilhas.
Como quase sempre acontece, os factores em “palco” nestas situações de “perigo patrimonial” são: uma
comunidade urbana identificada com, e consciente do valor do edifício em causa, organizada e activamente
defendendo a sua preservação – mas carecendo dos meios financeiros necessários; um município motivado
para a questão mas espartilhado entre as disputas e concorrências partidário-eleitorais e a dificuldade de congregar as verbas suficientes para uma possível aquisição do imóvel; uns proprietários despertos para o valor
cultural do seu edifício, mas também naturalmente interessados na rentabilização de um terreno urbano cada
vez mais valorizado; e um governo regional, possivelmente mais distante dos aspectos concretos do problema,
mas com a obrigação moral e social de tudo fazer para ajudar a resolver a questão da melhor forma.
Ponta Delgada, urbe insular de traçado característica e tradicionalmente português, fez há pouco 450 anos
como cidade: com uma estrutura alongadamente disposta em paralelo ao oceano, possui uma coesa área central,
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que vai expondo, de poente para nascente, monumentos e espaços como o Terreiro de São Francisco (e os seus
conventos), os largos da Câmara, da Matriz e do antigo Colégio (hoje biblioteca), Santo André (com o Museu),
São Pedro (com o original hotelzinho), e a final Calheta (com a nova Marina e algumas áreas em renovação).
À volta deste conjunto cresceu o tecido urbano mais recente, ao longo dos séculos XIX e XX, com os lindíssimos e exóticos parques e jardins, a Universidade e os modernos colégios religiosos, finalmente os centros comerciais e os bairros peri-urbanos, estes últimos já mais recentemente.
Entre estas várias áreas envolventes, um foco industrial oitocentista foi implantado segundo o rumo
leste-oeste, acompanhando e moldurando a rua de Lisboa. Foi na esquina desta rua, no gaveto com a via de
ligação norte-sul ao Terreiro de São Francisco e ao antigo Hospital (que funcionava no ex-convento franciscano), que se edificou a grandiosa mole, a um tempo pesada e funcional, do Coliseu.
Como actuar perante a questão da sua preservação? Como saber e poder redinamizar o uso de um importante edifício de expressão original e única, com amplo significado numa cidade principal dos Açores?
Certamente repensando a questão em termos da estratégia funcional e do espaço alargado da cidade: uma das
coisas que pode fortalecer a importância do “tema Coliseu” é a sua articulação futura com as áreas urbanas
anexas, e poder transformar deste modo o que seria apenas o restauro de um objecto edificado na recuperação
de todo um quarteirão – associado por sua vez a melhores arruamentos e seus respectivos espaços públicos.
Vejamos o que se passa à volta do Coliseu de Ponta Delgada: há a sul a vastíssima construção do antigo
hospital velho/São Francisco – desactivado há pouco e agora carente de novos usos e de um restauro condigno
(constitui provavelmente o maior edifício histórico da ilha); adjacente a este, e entre o ex-hospital e o Coliseu
moribundo, situa-se o elegante e delicado balneário público, de gosto Art Deco e revestimento cerâmico; atrás
do vasto lote hospitalar, há uma rua triste e feia (a do Hotel de Ponta Delgada), à qual urge dar vida e sentido.
Porque não agregar numa poderosa área única de planeamento, com uma clara vocação para cultura-espectáculos-congressos, os núcleos São Francisco / Coliseu / espaço envolvente – atitude essa que, além do mais,
induziria benefício, progresso e revitalização à área urbana mais central da cidade, tão apregoadamente carente de
uma animação rejuvenescedora (e com o consequente e desejado aumento da hoje ameaçada segurança nocturna)?
Teríamos assim, num futuro breve, um núcleo marcante, renovado e de cariz monumental, logo à entrada
da cidade, para quem vem do aeroporto visitá-la – núcleo este finalmente digno e grandioso, com vários serviços de dominante comercial e cultural. Teríamos também um espaço mais agradável na envolvente actual
do referido hotel, quiçá até atraindo mais área de hotelaria para esta zona central (tão importante para a vida
urbana dos centros de cidade). E teríamos ainda (e afinal) um renovado Coliseu; um possível equipamento
de recepção turística no ex-balneário reconvertido; e um majestoso centro de encontros, exposições e cultura
no Convento de São Francisco. E então o seu vasto terreiro, hoje servido apenas por empredrado e coreto,
laguinho e bancos – mas constituindo um verdadeiro palco popular da cidade, aberto ao porto, ao cais e ao
mar –, ganharia uma dinâmica e uma escala verdadeiramente à altura desta cidade insular.
22/4/01
Publicado no “Expresso” de 12/5/2001.
1. Vista do volume edificado do Coliseu: uma oportunidade para recuperar uma parcela da cidade, em conjunto com o antigo
hospital e o interior do quarteirão comum a ambos.
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11. Universidade de Ponta Delgada: anfiteatros, praças e jardins
É conhecida a característica organização dos lotes urbanos tradicionais na área histórica da cidade de
Ponta Delgada: sendo muito estreitos e alongados, estendendo-se no sentido norte-sul em faixas justapostas,
estes lotes adquirem ainda mais expressão e dimensão no caso dos espaços que receberam os palacetes do
período romântico, servindo complementarmente de suporte a vastos e preciosos jardins “à inglesa”, que
envolviam essas construções servindo os mais abastados micaelenses de Oitocentos.
Um dos jardins românticos mais pujantes e qualificados da cidade alberga desde há décadas a
Universidade dos Açores, cuja reitoria se instalou exactamente no palacete central desse espaço.
Progressivamente, e à medida que a instituição ia crescendo, fomos assistindo à construção de espaços de
aulas, cantinas e outros equipamentos ao longo do espaço disponível – um dos tais longos e estreitos lotes de
terreno, a que o jardim dava apesar de tudo alguma variedade formal e ambiente próprio.
Naturalmente, as implantações dos novos edifícios, independentemente da sua qualidade arquitectónica,
tiveram de se sujeitar a esta obrigatória disposição norte-sul, todos “em comboio”, descendo a encosta e a par
de árvores, canteiros e lagos. Com a sucessiva edificação dos volumes, a longa e refrescante alameda foi-se
tornando progressivamente mais “estreita” e visualmente desagradável, pois as proporções de todo o espaço
como que foram sufocadas pelo condicionamento das áreas livres de construção.
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Para edificar mais uma obra entre dois desses “comboios arquitectónicos”, a Universidade lançou em
1997 um concurso de arquitectura com o programa de um conjunto de anfiteatros de apoio ao conjunto da
instituição.
Ganho pelos arquitectos Inês Lobo e Pedro Domingos, o concurso deu lugar a uma obra notável, que
finalmente foi completada e inaugurada há poucos meses, em 2003.
O projecto vencedor (publicado no Jornal dos Arquitectos n.º 195 de 3/4/2000) entendeu muito bem as
limitações existentes no terreno, as desagradáveis proporções resultantes da forma do espaço disponível e a
necessidade de contrariar, ou pelo menos de atenuar, esses aspectos negativos.
A opção é fácil de explicar: no terreno designado – um intervalo sito entre dois longos “comboios de
construção” (densa e com vários pisos) – houve que introduzir um espaço de três pequenas praças, abertas
e livres de edificação, logo criando uma respiração, um intervalo na sequência obsessiva dos volumes já existentes; por outro lado, e como que “puxando” deliberadamente as proporções para baixo e para cima, optou-se por enterrar o grande volume do anfiteatro principal e nobre (que se situa sob a praça central), e por
colocar os outros dois anfiteatros mais pequenos “soltos” das três praças, suspensos em pórtico acima dos
espaços livres, e precisamente servindo para delimitar e ritmar essas três áreas públicas.
O resultado, elegante e sereno, ajuda a “devolver proporção” ao local, também através de vários dispositivos formais e materiais que sabiamente se articulam: por um lado, a transparência conseguida ao nível da
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praça térrea central, com o corpo envidraçado do átrio de acesso, que no sentido poente-nascente propicia e
valoriza a leitura do Relvão, ou seja, do espaço amplamente arborizado e ajardinado que se situa logo contíguo ao terreno da Universidade; por outro, os dois auditórios-pórticos, também eles com os dois topos, nascente e poente, totalmente em vidro, que ainda ampliam mais esta sensação de visibilidade dos dois jardins,
ligando-os num todo perceptivo, para além de serem ou não dois terrenos distintos (o paisagismo deste projecto contou com a autoria de João Gomes da Silva); finalmente, o facto destes dois topos, laterais de facto
no corpo do edifício, se assumirem visualmente como “fachada” do mesmo – e olhando o visitante, suspensos sobre o negro basalto que reveste as suas bases, têm um desenho de geometria perfeitamente quadrada,
que garante e acentua a simplicidade estética do conjunto.
Na verdade, a presença deste Corpo de Anfiteatros da Universidade dos Açores inscreve-se como um
verdadeiro ponto focal de uma nova geometria, integradora, para todo o conjunto da área envolvente: na
direcção norte-sul, ele reduz as distâncias, cria espaços colectivos de estar para os estudantes, insere situações potenciais que propiciam a calma, a contemplação; no sentido poente-nascente, ele cria transparências,
ajudando a articular dois extensos talhões paisagísticos – o campus universitário e ex-jardim privado, com o
Relvão oitocentista – contíguos mas vivendo há demasiado tempo em divórcio.
No restante (e sem abordarmos as áreas internas), os espaços exteriores do edifício relevam a sobriedade
e contenção expressiva da obra, toda “a preto e branco” (rebocos brancos e revestimentos a pedra basáltica
negra), para além do vidro – tudo condimentos essenciais para deixar viver ainda mais as cores e os aromas
locais, e ajudar a “restaurar a calma aparente que inquieta desde o início” (no dizer poético dos autores do
projecto), dos açóricos jardins envolventes.
12/4/2003
Publicado no “Expresso” de 31/5/2003.
1. Edifício dos Auditórios da Universidade dos Açores, definidor de um espaço e urbanidade dentro do jardim da Universidade.
2. Outra vista do edifício dos Auditórios da Universidade dos Açores.
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12. Arquitectos modernos nas ilhas
Recebendo os influxos da arquitecturas ibéricas, de Portugal e Espanha, os arquipélagos da “Macaronésia
Atlântica”, da Madeira, Açores e Canárias, souberam erguer e desenvolver ao longo do século XX uma arquitectura com bons exemplos modernos e de qualidade (“parentes pobres” deste mundo arquipelágico, Cabo
Verde e São Tomé e Príncipe possuem mesmo assim obras de relevo, como o novo Comando Naval do Mindelo,
do arquitecto Lucínio Cruz, ou os correios centrais, na cidade de São Tomé, ambos dos anos de 1960).
Falemos primeiro da Madeira, que, embora quase de uma “ilha só”, reúne alguns exemplos assinaláveis
da produção urbano-arquitectónica, nos diferentes tempos históricos da fase referida.
De um plano de urbanização por Ventura Terra, de cerca de 1913-15, que previa a “modernização” global da cidade do Funchal segundo o modelo dos grandes “boulevards”, das rotundas e dos parques (caso talvez único no panorama das cidades históricas portuguesas da época), ficou-nos “no terreno” a generosa avenida do Mar, marginal, a sua doca-cais, bem como o sentido de “passeio público” das avenidas envolventes.
O plano não foi completamente aplicado, e talvez ainda bem – sobreviveu deste modo uma parte preciosa da
cidade que hoje conhecemos.
Carlos Ramos, famoso autor modernista, desenhou uma série de estudos de reformulação da mesma
cidade, cerca de 1930, que abriu caminho para as redes de abastecimento de água (chafarizes) e de infra-estruturas (o sanatório). Edmundo Tavares fará duas obras capitais da cidade, no final da década, cerca de
1940 – o Mercado dos Lavradores e o Liceu Jaime Moniz – duas “peças” de desenho “modernista-tradicional” que ainda hoje defrontam solidamente o tempo.
Nas décadas de 1950-60, é a vez de Raul Chorão Ramalho se dedicar à arquitectura madeirense. Já descrevemos, em outro texto, as várias obras com que qualificou o Funchal (hotéis, prédios de habitação, moradias, edifícios industriais, escritórios), e também muitos lugares rurais da ilha (com as centrais hidro-eléctricas e termo-eléctricas, e seus equipamentos de apoio, residências, etc.) – sem esquecer as obras para Porto
Santo, como o arranjo da área litoral de Vila Baleira.
Também Manuel Vicente teve uma fugaz passagem pela ilha, mesmo assim com obras assinaláveis (edifício de gaveto à avenida Zarco e conjunto de habitação social nos arredores do Funchal). E, embora no
domínio do planeamento, menos “visível” enquanto obra, a presença do trabalho de Rafael Botelho (com
equipa que incluía Pitum Keil Amaral) também garantiu uma consistência urbanística e volumétrica à cidade
funchalense dos anos 1960-70.
A obra esparsa, discreta mas original de Marcelo Costa não deve igualmente ser esquecida – desde a
sede do Comércio do Funchal, inserindo-se ironicamente na convencional avenida Ornellas, ao “pop” hotel
do Navio Azul (anos 1970-80).
Já nos anos 1970, a grande obra do casino, hotel e parque envolvente, por Óscar Niemeyer e Viana de
Lima, marca um padrão renovado de qualidade plástica (hoje ao que parece em plena destruição dos interiores,
ou pelo menos desfigurada e kitschizada pelos próprios donos!!). Mais recentemente, obras de autores locais,
como João Caires (as lojas comerciais do centro do Funchal nos anos 1980), ou de Lisboa, como Marques
Miguel (armazéns de Câmara de Lobos, a Quinta das Angústias, o Golden Gate), também nessa década.
Nos Açores a diversidade de contributos é menor, para o conjunto das nove ilhas – mas mesmo assim há
que recordar a obra singular do engenheiro-arquitecto micaelense Manuel António de Vasconcelos, dos anos
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1930-40, com relevo para o esplêndido Hotel Terra Nostra (reconstruído/remodelado em 1995-96), nas
Furnas, o casino das mesmas (redesenhado em gosto Art Deco pelos anos 1930), a original Barbearia Gil e
a moradia própria na avenida Gaspar Frutuoso, ambas em Ponta Delgada, além do edifício de gaveto na rua
da Sé, para o Montepio (hoje Banco Português do Atlântico), em Angra do Heroísmo.
Nos anos de 1950/60, é também para Ponta Delgada que devemos olhar: à obra extensa mas revivalista
da nova avenida marginal, com a praça central das arcadas (a imitar “em pequeno” a praça do Comércio lisboeta), opõe-se publicamente, através do impressivo manifesto “Senhor Ministro! Esta Arquitectura É. Esta
Arquitectura Não É!”, o arquitecto João Correia Rebelo, que fará depois a interessante Estalagem da
Serreta, na Terceira – (pernoita de Pompidou quando se encontrou com Nixon em histórico encontro), obra
de betão aparente muito dentro da escola de Nuno Teotónio Pereira. A “new-town” de Vila do Porto, do
tempo da 2.ª Guerra Mundial, é outra obra tipicamente insular – plantada de um jacto, fruto de influências,
tecnologias e razões exteriores à pequena ilha de Santa Maria.
Nos anos 1970-80 há a salientar a diversificação de intervenções, com obras originais por Luís Cunha (o
Auditório conventual de Ponta Delgada, o prédio junto à Alfândega), Maia Macedo (o edifício do “Canto da
Fontinha”, em Ponta Delgada), Correia Fernandes (a Assembleia Legislativa Regional na Horta), Kol de
Carvalho (Marina de Ponta Delgada).
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Nas Canárias há um nome que se levanta sobre as décadas de 1930-40: o de Miguel Martín Fernández
de la Torre, com o notável edifício de gaveto em Las Palmas, o Cabildo Insular (recentemente restaurado).
Como o “nosso” micaelense engenheiro Vasconcelos, é um autor isolado que atinge uma qualidade invulgar
no contexto do arquipélago. Em Santa Cruz de Tenerife, refira-se a obra modernista de José Henrique
Marrero Regalado, dos anos 1930-40.
Outras obras decorreram sobretudo na área de serviços e de turismo internacional, que foi crescendo
nesta ilhas pelas décadas de 1960-70: Manuel de la Peña (Colegio Arinaga de Las Palmas), Llanos La Roche
e Saavedra Martínez (Colégio de Arquitectos de Santa Cruz de Tenerife), etc.
Nas décadas mais recentes, uma “explosão” de arquitectura moderna de qualidade desenrolou-se nas
Canárias, acompanhando idêntico processo na Península: o Centro Atlântico de Arte Moderno (por Sáenz
de Oíza, 1989), ou o Palácio de Desportos de Santa Cruz de Tenerife (por Rufino, Menis e Pastrana, 1993),
são dois exemplos.
Por longos anos apartados cultural e socio-economicamente, estes arquipélagos apresentam afinal, nos
tempos de aproximação que se vivem entre regiões europeias que constituem, um conjunto com laços
comuns no urbanismo e na arquitectura modernos. Que esse legado sirva para aproximá-los.
Publicado no “Expresso” de 20/12/1997, e posteriormente alterado.
1. Hotel Quinta do Sol, no Funchal, por Chorão Ramalho.
2. Assembleia Legislativa Regional dos Açores, na Horta, por Manuel Correia Fernandes.
3. Cabildo Insular, em Las Palmas, por Miguel Martin Fernandes de la Torre.

51

Vol. L 2005

50 ANOS ATLÂNTIDA

Modernidade chocante, sistemas neurasténicos
e corpos aborrecidos
Verónica Metello
O que o ser humano significa não é mais um estado emerso em memória genética
mas antes um ser reconfigurado no campo electromagnético do circuito – no reino da imagem.
Sterlarc

I
A modernidade tecnológica impôs – segundo Walter Benjamin – ao corpo (biológico) o choque, à
experiência o fim da narrativa e à arte a perda da aura.
À investida da técnica sobre as condições de vida que presenciaram os alvores e a maturação do processo histórico no qual a noção de capitalismo se desenhou de mão dada com a industrialização e com um
crescimento demográfico sem precedentes, presenciando a proliferação dos meios de transporte e a explosão da cultura de massas 1, corresponderam mutações profundas – na experiência das imagens e no corpo
orgânico, no corpo das imagens e nas imagens do corpo.
E como consequências delimitadas num tempo outro onde o capitalismo perde terreno face a globalização, à incapacidade da transparência dos medium 2 corresponde a mitologia nascida em torno das
máquinas que geram imagens traçadas a código por zeros e uns – códigos algorítmicos de programação,
sustentadas a luz, disponíveis ao click de um on/of, que corre lado a lado da imagem de um corpo que
depois de ter sido declarado obsoleto 3 aspira à síntese limite em código-sensação, ao adoptá-las enquanto
próteses. Mitologia que, mais do que reiterar a promessa de uma unidade primordial restabelecida – de um
corpo liberto da dor e da morte que lhe são impostas enquanto entidade separada (como o aborda no
artigo Ficções artístico-científicas José Júlio Lopes, recorrendo à narrativa de Aristófanes no Simposium,

1

Ben Singer, “ Modernidade, hiperestimulo....” in O cinema e a invenção da vida moderna, 2001.
À transparência dos medium corresponde o modo como deixam de ser considerados enquanto tal, por terem deixado de
oferecer qualquer resistência ao processo comunicacional, segundo a definição de Eduardo Esperança, no seu artigo “ o Medium e
a sua performance”, in Margem, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas – PUC, São Paulo, 1999. Disponível também em
www.bocc.ubi.pt. Referimo-nos aqui à incapacidade de transparência dos média digitais, nomeadamente o computador em virtude da constante presença e polo de referencialidade que assumem ao ponto de gerarem mitologias relativamente à potencialidade dos desempenhos e correlativas consequências.
3 Deve-se ao artista australiano Sterlarc a declaração do estado obsoleto do corpo: o corpo deixou de corresponder ao
desempenho que dele é solicitado na relação com o meio, torna-se por isso premente optimizá-lo. Neste sentido, Sterlarc trabalha no desenvolvimento de próteses mecânicas do corpo biológico, das quais é particularmente conhecido o seu Terceiro Braço.
Estão disponíveis à consulta vídeos e fotos dos trabalhos de Sterlarc no lugar: http://www.sterlarc.va.com.au.
2
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segundo a qual os mortais teriam sido fragmentados em partes separadas, em consequência da sua ambição de
ascenderem ao lugar dos deuses 4), implica a definição de um corpo protésico – mecânico ou biotecnológico
– acrescentado enquanto medium-gerador das sensações escolhidas pelo corpo biológico. Mais do que a
aspiração a um ser sem corpo 5, está implicada a aspiração da posse de um corpo, totalmente e irredutivelmente, dominado pela vontade, escolhido pelo que é em virtude de ser por meio de um corpo biológico,
de um corpo outro que a este se sobrepõe ou acrescenta, controlável.
Sob o denominador da conquista dos seus territórios específicos pela técnica que opera ao ritmo do
hiperestímulo dos sistemas do corpo biológico, a par de uma arte que perde a aura, nasce – gerada de um
corpo que em função da sujeição ao choque dispensou a narrativa, a imagem de um corpo biológico sobre-estimulado, consequentemente anestesiado, expectante pelo próximo imput tecnológico para sentir e ser.
Walter Benjamin, no seu ensaio A obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica 6, escreveu sobre
o papel das novas formas de arte geradas do cruzamento da imagem com a técnica, atribuindo à crescente
intervenção dos meios técnicos no processo de produção e recepção das obras de arte, a responsabilidade
pelo forte abalo e consequente destruição das estruturas tradicionais da arte burguesa.
Aos valores que pautam a arte burguesa, a arte mediada tecnologicamente – particularmente o filme,
veio impôr uma deslocação radical com simultâneas consequências e paralelismos no domínio sociológico.
Como consequência radical desse cruzamento da técnica com a arte, a culpa de uma crise da arte em geral 7,
acarreta-a o filme – num mundo moderno cujo modo de civilização característico se opõe ao modo da tradição – todas as culturas anteriores ou tradicionais 8, numa realidade cujos parâmetros ideológicos se enquadram entre o pós-feudal e o pós-sagrado 9, onde a arte sofre o declíneo da aura. O que murcha na era da
reprodutibilidade da obra é a sua aura. O processo é sintomático, o seu significado ultrapassa o domínio da
arte 10. Significando mais do que um forte abalo dos alicerces e fundamentos tradicionais da arte burguesa
(noções de unicidade, singularidade e autenticidade), o cruzamento da arte com a técnica é tido como
potencial território para uma renovação da humanidade 11.
4

José Júlio Lopes, “ Ficções artístico-científicas – modos de resistência e alguns re-sentimentos da actualidade: electricidade-estética, a mística do digital, a técnica sensível e a segunda humanidade”, texto apresentado na ICNC’2001 – Conferência internacional sobre cultura de redes, UNL, 2001, disponível em www.bocc.ubi.pt.
5 José Júlio Lopes, no seu “ Ficções artístico-científicas – modos de resistência e alguns re-sentimentos da actualidade: electricidade-estética, a mística do digital, a técnica sensível e a segunda humanidade”, texto apresentado na ICNC’2001 –
Conferência internacional sobre cultura de redes, UNL, 2001, disponível em www.bocc.ubi.pt forja o conceito ser-sem-corpo defendendo que a aspiração contemporânea a um ser-sem-corpo caminha em paralelo com os esforços de apropriação protésica e mecânica
do corpo, com a conquista do corpo pela técnica.
6 O ensaio consultado inclui-se na edição Sobre arte, técnica, linguagem e política, Relógio de Água, Lisboa, 1992.
7 Rainer Rochlitz, Le Désenchentement de l’art- la philosophie de Walter Benjamin, s.l., 1992, p. 174.
8 Jean Braudillard, “Modernité”, in Encyclopaedia universalis, vol. XII, Paris, s.d., p. 552.
9 Cf. Ben Singer, “Modernidade, hiperestimulo…”, in O cinema e a invenção da vida moderna, 2001, p.116.
10 Walter Benjamin, “A obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica” in Sobre arte, técnica, Linguagem e política, s.l.,
1992, p. 79.
11 Benjamin diz-nos que a multiplicação do reproduzido tem como consequência a ocupação do lugar da coisa única pela
ocorrência em massa. O profundo abalo que este fenómeno e correlativa recepção exercem sobre a tradição é o reverso da crise
actual e a renovação da humanidade, id., ibid., p. 79, pois, como afirma antes, relativamente à decadência da aura em virtude da
reprodutibilidade, o processo é sintomático, o seu significado ultrapassa o domínio da arte.
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Por aura, Walter Benjamin define uma noção de inacessibilidade: a aura essa manifestação de lonjura,
por mais próximo que se esteja 12 – onde a autenticidade enquanto unicidade é a condição da sua artísticidade: o domínio global da autenticidade subtrai-se à reprodutibilidade técnica 13. Ao processo de declínio da
condição de aqui e agora da obra de arte 14 – uma singularidade no tempo e no espaço que é o certificado da
sua autenticidade 15 – posto em curso pela reprodutibilidade, corresponde à libertação do objecto do campo
da tradição.
Esse é o processo de des-auratização da arte.
A pluralidade da cópia é o fenómeno responsável pela destruição das bases de produção das obras auráticas, bem como dos valores que haviam enquadrado a sua recepção. A reprodução massiva liberta-a do
valor de originalidade e individualidade, isentando-a, consequentemente, dos valores rituais ou de culto
que antes exigira para enquadrarem a sua recepção.
O valor da ocorrência em massa toma o lugar antes reservado ao fenómeno de ocorrência única 16. O
domínio cultual próprio da recepção obra de arte é, e continuamos com Benjamin – a partir do momento
que priva com os meios técnicos da modernidade – destronado pelo valor de exibição. E esta tomada de
lugar que acarreta um conjunto de expectativas revolucionárias, renovadoras/regeneradoras e com uma
extensão capaz de se alargar à escala da humanidade – é colectiva, é pautada pelo choque. Do cruzamento
das forças técnicas no âmago da produção artística são geradas mudanças históricas sem precedentes no conceito de arte gradualmente arrancado às suas qualidades estéticas tradicionais (unicidade aurática e autenticidade) e se torna, em vez disso, um veículo de comunicação (política) 17. Correlativamente, novas condições
enformam a vida e a experiência da modernidade, como o definiu Baudelaire (lembremos o spleen de
Paris). Afinal, lembra Benjamin, foi este o poeta quem descreveu esse preço que o homem moderno deve pagar
pela sua sensação: o afundamento da aura na experiência vivida do choque 18.
Trazendo para o campo da recepção o que a linha de montagem e a industrialização haviam imposto
ao corpo no domínio da produção, o filme traduz, por meio do princípio da montagem, a experiência
quotidiana da modernidade: o choque.
E voltamos ao filme.
É em virtude do movimento, da intermitência sequencial das imagens – da sua estrutura técnica – que
o choque penetra na arte, liberto já do o efeito do choque físico do invólucro moral em que o dadaísmo ainda

12

W. Benjamin, “A obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica”, in Sobre arte, técnica, linguagem e política, Lisboa,
1992, p. 81.
13 W. Benjamin, “A obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica”, in Sobre arte, técnica, linguagem e politica, Lisboa,
1992, p. 77.
14 O aqui e agora da obra de arte, segundo Benjamin falta mesmo na reprodução mais perfeita, é a sua existência única no
lugar em que se encontra, “A obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica” in Sobre arte, técnica, linguagem e política, s.l.,
1992, p. 77.
15 R. Wolin, Walter Benjamin – an aesthetic….., 1994, p. 86.
16 Cf. id., ibid., p. 79.
17 R. Wolin, op. cit., p. 191.
18 Walter Benjamin, Charles Baudelaire – um poéte lyrique à l’apogé du capitalism, s.l., 1979, p. 207.
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o mantinha de certo modo envolvido 19. No filme, segundo Benjamim 20, podemos encontrar a tradução do
ritmo da vida na modernidade tecnológica – sendo que este médium concorre, ele próprio, para a sua definição. É responsável e agente no poderoso abalo dos fundamentos da tradição. A tecnologia submeteu o
sistema sensorial humano a um treino complexo e por isso, a hora estava madura para o cinema que corresponde a uma necessidade nova e premente de estímulos, com este a percepção traumatizante adquiriu o valor de
um principio formal. O princípio que determina na linha de montagem o ritmo da produção, está na base do
modo de recepção próprio aos espectadores de cinema 21.
A intimidade com o choque não foi, no entanto, na modernidade, um exclusivo da arte mediada tecnologicamente. O momento do cruzamento da arte com a técnica, da fotografia ao filme e a consequente
perda da aura em função da experiência do choque, é contemporâneo da definição e empreendimento
levado a cabo pelas Vanguardas Históricas, designação na qual se inclui o dadaísmo.
Estas introduzem, de igual modo, mas fora do domínio mecânico, o choque na experiência da arte.
Ao estudar os movimentos históricos de vanguarda artística (futurismo, dadaísmo, primeiro surrealismo) Peter Burger, na sua obra A Teoria da Vanguarda 22, define a vanguarda enquanto um projecto cuja
intenção fundamental é a destruição da instituição arte – aquela na qual de funda uma noção tradicional e
burguesa de autonomia da arte – no sentido de uma posterior integração da arte na praxis vital.
Não obstante a especificidade das particularidades de que se revestem as experiências enquadradas no
âmbito da designação vanguardas históricas, aglutina-as, sublinha Pierre Cabanne, a partilha, sob o signo
da destruição das formas tradicionais, de um compromisso definido no sentido de uma renovação dialéctica da linguagem artística 23. Sob o signo dessa renovação é determinada uma nova lógica interna à obra de
arte – à obra de arte tradicionalmente definida no sentido da unidade – quando o sentido das partes só
pode ser revelado pelo todo e este só entendido no conjunto das partes, contrapõe uma obra onde não
existe nenhum todo que se sobreponha às partes, numa negação de sentido geradora de choque. Estamos
pois no domínio da abordagem que Walter Benjamin faz da arte de vanguarda, à luz do conceito por si
definido na análise da literatura barroca: o conceito de alegoria 24. Seguindo Peter Burger, na obra citada,
a possibilidade de estender a definição do conceito de alegoria ao domínio da arte de vanguarda, permite
estabelecer a distinção entre esta, a obra de arte tradicional (orgânica) – na qual as partes estão subjugadas
a uma lógica de conjunto, ao serem organizadas segundo uma lógica de organicidade –, e a obra de arte de
vanguarda (inorgânica), onde o artista reúne fragmentos. Onde a obra já não é definida sob a lógica de um
todo orgânico mas montada sob fragmentos, dispensando qualquer tentativa para ocultar o artifício da
técnica aplicada, oferecendo-se como um artefacto 25.
19

Walter Benjamin, “A obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica”, in op. cit., p. 108.
Cf. Walter Benjamin, “A obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica”, in op. cit., p. 79.
21 W. Benjamim, Charles Baudelaire – un poéte lyrique à l’apoge du capitalism, s.l., 1979, p. 178.
22 Peter Burger, Teoria da Vanguarda, Vega, Lisboa, 1993.
23 Cf. Pierre Cabanne in Pierre Cabanne e Pierre Restany, L’avant gard au XX siécle, 1969, p. 7.
24 Cf. Rainer Rochlitz, Le désenchantement de l’art, la philosophie de Walter Benjamin, s.l., 1992, p. 257, este autor tem também
a perspectiva de Benjamin sobre a arte de vanguarda à noção definida por este relativamente à literatura barroca de alegoria.
25 Cf. Peter Buger, op. cit., p.117-123.
20
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À obra de arte orgânica corresponde uma construção definida apartir de um modelo estrutural sintagmático: as partes e o todo formam uma unidade dialéctica 26, do qual resulta uma interpretação das partes regida
pela interpretação antecipada do todo, exigindo a harmonia da articulação. Por outro lado, a obra de arte
inorgânica que não produz uma impressão geral do todo – tendo particular apreço pelo fragmentado, pela
carência de sentido e pela ausência da harmonia entre o todos e as partes (lembremos as soirés dadaistas, a
poesia futurista ou as assemblages surrealistas) – tende a impossibilitar de uma interpretação geral primeira,
desveladora de um sentido.
É a tal negação de sentido que produz o choque no receptor 27.
O choque gerado do inesperado ou da impossibilidade de construção de sentido, no domínio específico da arte, é de uma ordem distinta do choque gerado no movimento mecânico das imagens no cinema,
ou do choque produzido pela aceleração da vida moderna industrial.
E, essa distinção poder-se-á situar perto do domínio moral a que se referia Benjamin. No entanto, as
vanguardas artísticas trouxerem para o domínio da linguagem artística a experiência do choque, implicando um estímulo instrumentalizado ao serviço dos seus propósitos utópico-regeneradores: como um estímulo para uma alteração de comportamento; é o meio indicado para acabar com a imanência estética e iniciar
uma transformação da praxis vital dos receptores 28. E o choque, independentemente do domínio em que é
gerado, articula particularidades e desenha factores constantes. Tende, em virtude da repetição, para a sua
institucionalização e consequente anulação dos seus efeitos. A partir do momento em que um choque se
repete, é esperado. Perdendo o seu efeito, anulando, anestesiando sobre a repetição, aquilo sobre o qual
deve agir. E esse fenómeno funda um dos mais prolíferos debates em torno da arte contemporânea.
É assim que, numa primeira incursão ao domínio da experiência do choque ao domínio do cruzamento
da arte com as forças técnicas, enformadoras da experiência moderna, podemos verificar, se atendermos aos
conceitos que nos propõe Benjamin, que não só o discurso acerca da experiência estética da modernidade
a estende para lá dos limites exclusivos da reflexão em torno da arte, mas que a própria arte, em virtude
das profundas alterações que sofreu é catalisadora desse deslocamento: a experiência do choque trazida para
o domínio da arte devolve, aparentemente, a partir do seu território tradicional, a estética ao seu discurso
inicial. A estética nasceu como um discurso do corpo 29, lembra Terry Eagleton. Era inicialmente, como a forjou nas teias dos últimos anos de setecentos, Alexander Baumgarten – um discurso acerca de todo o domínio da percepção humana, da sensação.
Entendendo-o enquanto experiência traumática de sobrecarga dos sentidos e consequente sobre-estimulação nervosa, cujas consequências se traduzem por uma adaptação do sistema preceptivo, reflectir
sobre o choque implica pensar o corpo e o conhecimento nesse território inicial da estética, o que é nada
mais do que toda a nossa vida. As questões das afecções ou aversões, como o mundo afecta o corpo nas suas superfícies sensoriais… 30.
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Peter Burger, op. cit., p. 130.
Id., ibid., p. 131.
28 Peter Burger, op. cit., p. 131.
29 Terry Eagleton, The ideology of aesthetic, Oxford, 1991, p. 13.
30 Id., ibid., p. 13.
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E se um discurso acerca da experiência preceptiva da modernidade tecnológica não pode excluir a
noção de choque, a reflexão em torno deste não pode excluir um aprofundamento dos seus mecanismos e
consequências. Reflectir em torno da noção de choque enquanto essência da experiência moderna, como
o propuseram segundo Walter Benjamin, Georg Simmel ou S. Kracauer, significa reflectir (e só por meio
dessa reflexão entender a sua definição no domínio da arte), acerca do modo com o meio tecnologicamente
alterado expôs o sensorium humano a choques físicos que têm a sua correspondência no domínio psíquico 31.
Trata-se, simultânea e consequentemente de um alargamento da concepção e entendimento de modernidade ao que Ben Singer chamou domínio neurológico. Pela definição do modo como essas transformações
tecnológicas, económicas e demográficas do capitalismo avançado alteraram a estrutura da experiência 32;
como enformaram e transformaram os domínios da percepção, dos sentidos e das sensações e, no limite a
noção de identidade 33.
No limite, trata-se do entendimento de como não é ao nível das ideias e dos conceitos que a tecnologia
tem os seus efeitos; são as relações dos sentidos e os modelos de percepção que ela muda 34, de que efectivamente,
o médium é a mensagem. Porque a mensagem, diz-nos Mcluhan não é o conteúdo de cada médium – é o
modo como a tecnologia redefine e reestrutura todos os padrões de interdependência social, todos os
aspectos da nossa vida pessoal 35 e da nossa relação, do nosso corpo, com o meio. Das imagens sobre as
quais se articula a relação com o mundo.
II
Ao universo fenomenal urbano, caótico, acelerado da modernidade tecnológica corresponde a noção de
hiperestímulo – correlativo do choque, responsável pela fragmentação da experiência.
A descontinuidade da experiência pautada pelo choque – experiência traumatizante de sobrecarga dos
sentidos e sobre estimulação nervosa 36 – a norma da vida moderna antagónica dos ritmos e princípios tradicionais da continuidade e ciclicidade tradicionais, traduz-se pela fragmentação do continuum da experiência dotada de conteúdo. Na medida em que o domínio fenomenal não pode ser dissociado do processo da
percepção sensorial, na medida em que o sistema nervoso não está contido dentro dos limites do corpo, o circuito desde a percepção sensorial até à resposta motora começa e acaba no mundo 37, e na medida em que o sis-
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Susan Buck-Morss, “Aesthetics and anaesthetics……” in October – the seconde decade, 1986-96, Cambridge,
Massachussetts , Londres, s.d., p. 388.
32 Cf. Ben Singer, “ Modernidade, hiperestímulo e o início do sensacionalismo popular” in O cinema e a invenção da vida
moderna, s.l., 2001, p. 16.
33 Naquilo que Celia Lury define como consequência da passagem de uma sociedade plural para uma sociedade prótesica in
Prosthetic culture – photography, memory and identity, Londres, 1998.
34 M. Mc Luhan, Pour comprendre les media,…, s.l., 1968, p. 37.
35 M. Mc Luhan, The medium is the massage…., s.l., 2001.
36 Diz-nos Ben Singer que um dos aspectos que a modernidade foi em resumo, concebida como um bombardeamento de estímulos. Como afirmou Simmel no seu ensaio de 1903 “A metrópole e a vida mental” (…), (que) a modernidade envolveu uma “intensificação da estimulação nervosa”, p. 116.
37 S. Buck-Morrs, op. cit., p. 384.
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tema nervoso é assim parte – na qual se integra o cérebro – de um sistema de complementaridade entre
corpo e meio o campo do circuito sensorial corresponde ao da “experiência” no sentido clássico filosófico da
mediação entre o sujeito e o objecto e, contudo, a sua própria composição determina a cisão entre sujeito e
objecto 38, define-se um sistema sinestésico.
Se, a impossibilidade de separarmos as respostas motoras e choques físicos de consequências no domínio psíquico determinam a essência e consequências da experiência do choque, a modernidade tecnológica
define-se como o território de uma violentação do sistema sinestésico, do sistema nervoso.
A tecnologização do meio, a orquestração da experiência, a sujeição da vida a horários isentos de relação com os ritmos da natureza, a compartimentação dos espaços, a burocratização do sistemas, a sujeição
do corpo a ritmos repetidos e aleatórios são os agentes do exercício dessa violência.
O carácter aleatório da linha de montagem, diz Benjamim, onde a peça para ser trabalhada entra no raio
de acção do trabalhador independentemente da sua vontade, sendo também arbitrariamente que lhe escapa 39,
torna igual o gesto do operário ao do jogador, automatizado, uma estrita repetição do mesmo 40. O vazio
automático de conteúdo do gesto traduz a extensão das consequências da violentação do sistema sinestésico, e neurológico, numa estrutura social pontuada pelo choque.
E as consequências são extremas, traduzíveis numa inversão das próprias estruturas-base da experiência.
Se no inicio do século XX, a neurastenia – patologia do foro psiquiátrico – foi tida como característica da modernidade e consequência do hiperestímulo, outros chamaram-lhe aborrecimento 41. Mas tanto
a neurastenia como o aborrecimento não são mais do um mesmo aspecto desse processo de inversão,
enquadrável no processo de fragmentação da experiência, de que nos fala Benjamin. A incapacidade e inabilidade dos homens e mulheres modernos trocarem experiências pessoais – a perda dos sinais da narrativa,
é a sua tradução – indício de decadência do valor da própria experiência.
O choque, em virtude das suas consequências, opera um tal estreitamento da experiência que, no
limite o que resta é uma experiência reduzida ao mínimo essencial, uma experiência apenas necessária para
sobreviver 42. Benjamin não poderia ter presente que a própria técnica viria a fornecer para os sistemas neurasténicos e para os corpos aborrecidos uma linha de fuga, um novo território para a definição da experiência mediada, na realidade virtual, na internet.
De sinestésico, diz-nos Susan Buck-Morss 43, o sistema cognitivo passou, em virtude da experiência do
choque, a anestésico.
Trata-se da consequência do traumatismo provocado pela sobrecarga dos sentidos e pelo hiperestímulo
nervoso que requer uma resposta adaptativa ao meio, formulada no plano neurológico, como o explicou
38

S. Buck-Morrs, op. cit, p. 384.
W. Benjamin, Charles Baudelaire, s.l., 1979, p. 180.
40 Id. ibid., p. 197.
41 No seu texto After shock, between boredom and history…., Patrice Pietro fala da noção de aborrecimento enquanto esse
bloqueio de energias e prevenção resultantes da sobrecarga sensorial e do sobre-estímulo nervoso, citando Fredric Jameson
segundo o qual a questão do aborrecimento é uma resposta estética a um problema fenomenológico, esta autora define o aborrecimento como a consequência do choque.
42 R. Wolin, op. cit., p. 228.
43 S. Buck- Morss, op. cit., p. 390.
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Benjamim. Trata-se, efectivamente dos sintomas dessa patologia própria da modernidade traduzida na
desintegração da capacidade para a experiência, numa incapacidade de reacção definida em função de uma
sobrecarga, uma debilidade dos nervos 44 ou neurastenia – de privação da capacidade de resposta ao estímulo.
No texto Charles Baudelaire – um poeta lírico no apogeu do capitalismo, Benjamin segue de perto as conclusões a que havia chegado Freud, no ensaio de 1921 Para lá do princípio do prazer, procurando assim, por
meio de noções como memória e consciência, definir o papel da consciência na experiência do choque.
Neste, procura também indagar a frutuosidade da hipótese de Freud de que a consciência absorve o choque evitando que este penetre suficientemente fundo para deixar um rasto na memória 45.
Seguindo de perto a proposta freudiana, Benjamin conclui que o choque se define como a ameaça às
energias vitais do organismo, sendo que aquando da ruptura da barreira de protecção do órgão psíquico se
define o choque traumatizante – um estado de desequilibro, de sobrecarga. Sendo a função da consciência
proteger o órgão psíquico das sensações traumatizantes, de modo a manter o seu equilíbrio, o treino traduz a possibilidade da sua atenuação. Ou seja, o treino ou habituação às situações traumatizantes permite
que a consciência, por meio desse processo, potencie a sua eficácia e capacidade de protecção do organismo
contra o trauma.
Na experiência do choque físico ou psíquico, pois existe um estreito paralelo nas formas de reacção a
ambos, o choque produz um torpor generalizado, ou um aumento do seuil de todos os géneros de sensação. A
vítima parece imunizada contra a dor e contra a sensação 46. Reversão do sistema. O corpo define um estado
compensatório – a anestesia do sistema.
A adaptação do sistema sinestésico à experiência vivida do choque, como a da transeunte no meio da
multidão corresponde à do trabalhador com a sua máquina, determina uma exclusão da experiência em si
– o fim da narrativa. A memória é substituída pela resposta condicionada, o aprender pelo treino e a destreza
pela repetição 47. Ser e corpo condensam-se num servomecanismo 48. Ser posto fora da experiência tornou-se
um estado geral, enquanto o sistema sinestésico bloqueia os estímulos tecnológicos no sentido de proteger tanto o
corpo do trauma do acidente como a psyche do trauma do choque perceptual. Como resultado o sistema reverte
o seu papel. O seu objectivo é entorpecer o organismo, os sentidos, reprimir a memória 49.
A teoria aplicada por Marchal McLuhan aos média enquanto prolongamentos de determinada função
do corpo (a roda … é um prolongamento do pé, o livro uma extensão do olho … o vestuário, uma extensão da
pele, o circuito eléctrico uma extensão do sistema nervoso central 50), enquanto teria avançada para o porquê
de não os reconhecermos enquanto tal – de explicar a sua transparência, permite-nos estabelecer um paralelo entre o conceito de amputação e o de anestesia.
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61

ATLÂNTIDA

Segundo McLuhan – à luz das teorias de pesquisadores como Hans Selye e Adolphe Jonas no domínio da doença – podemos entender qual o processo que nos leva, ao modo do mito de Narciso, a não reconhecermos extensões do nosso próprio corpo.
Amputação é a palavra chave – na medida em que em função do stress físico e da sobre-estimulação, o
sistema nervoso reage no sentido da protecção da sua integridade por meio de uma estratégia de isolamento ou autoamputação da área afectada – do sentido ou da função sobre-estimulada, o resultado deste
processo é um estado de dormência, de entorpecimento ou mesmo, como afirma Mc Luhan, de narcose.
Na medida em que o prolongamento do pé pela roda, enquanto agente de uma reposição do equilíbrio numa situação provocada pelo aumento do peso das cargas ou pela aceleração do ritmo, geradas da
invenção do médium da escrita, implicou uma sobrecarga demasiado forte para que o sistema nervoso
pudesse suportar, em virtude da intensificação que fez de outra função distinta, este procedeu ao isolamento e amputação.
Consequentemente, o bloqueio da sensação ou percepção, que implica a amputação, é o que impede o
reconhecimento, que opera a cisão entre o eu e o prolongamento de mim, defende McLuhan.
A roda, prolongamento criado no sentido de uma reposição de equilíbrio, é simultaneamente agente
anti-inflamatório e causa de outro desequilibro, noutra função.
Neste sentido podemos estabelecer o paralelo, seguindo de perto Ben Singer, segundo o qual, na medida
em que a necessidade e a procura da sujeição do indivíduo moderno ao choque, depois do contínuo da linha
de montagem, no cinema, na emersão nas multidões anónimas ou nos espectáculos sensacionalistas, na violência televisiva e publicitária, não se trata mais do que uma consequência de um prolongamento do corpo
– na indústria, em resposta aos desequilíbrios provocados pela aceleração do ritmo imposto pela revolução
industrial e sociedade capitalista, este é, por sua vez, tal como a roda, gerador de um desequilíbrio no sistema sinestésco, de uma sobrecarga. Nesta medida este não age somente no sentido da amputação – ou
anestesia dos sentidos e funções afectados. A anestesia não é só um anti-inflamatório – é também um agente
protector, gerador de uma situação activa de exclusão, responsável pela definição de um estado alternativo.
Este estado exige, ele mesmo enquanto gerador de outro desequilíbrio outro tipo de prolongamento ou anti-inflamatório – próteses preceptivas ou fontes de sobre-estímulo como as experiências violentas e de sobre-estímulo de origem tecnológica em contextos lúdicos (violência nos média de comunicação, divertimentos
e espectáculos sensacionalistas e de risco físico, fantasmagorias dos mais diversos tipos).
Em função do entorpecimento dos sentidos correlativo à experiência do choque moderno – de origem
tecnológica, a orientação da cultura enformada por esses prolongamentos tecnológicos do homem – que é
também a do choque, é essencialmente narcótica 51.
Estratégia evasiva de filtração e resposta a situações ou realidades traumáticas, a anestesia, traduz um
processo de amortização do impacto dos estímulos vindos do exterior, e não se trata, senão, de uma forma
de narcose dos sentidos 52. Um anti-inflamatório que simultaneamente, inflama outro domínio.
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No seu Civilisation and its contents Freud determina como processo paralelo ao da definição da estratégia evasiva e da protecção dos sentidos pela consciência que filtra experiências dolorosas. Outras estratégias
evasivas em que em alternativa, põe a trabalhar no sentido da transformação ou substituição da realidade 53,
são definidas.
Partilhando com a anestesia o estabelecimento de estados alternativos à realidade – de exclusão através
da alteração sensorial, podemos encontrar estratégias paralelas de narcose, com papel anti-inflamatório,
definidas como realidades compensatórias delimitadas em função da manipulação do sistema sinestésico
por meio do controlo dos estímulos do meio. De próteses dirigidas ao sistema sensorial, de modo a fazer
sentir o que já não sente, a proteger o que sente, a sentir de um modo diferente.
As estratégias evasivas definidas em função do estabelecimento de um equilíbrio posto em causa, por
meio da criação de realidades alternativas, como as fantasmagorias, a droga e o sensacionalismo diferem da
anestesia enquanto amputação, porque agem a partir do meio, como próteses, num mesmo sentido da alteração sensorial em termos de narcose. Porque têm o efeito de anestesiar o organismo não através do adormecimento gerado do choque, mas por meio da inundação dos sentidos pela intoxicação. Mas as próteses
– extensões anti-inflamatórias – substituições de partes perdidas por outras artificiais, são fenómenos que
traduzem a resposta a um processo de alteração dos sentidos e dos sistema cognitivo, em consequência do
entorpecimento gerado pelo choque a que a modernidade tecnológica os sujeitou.
III
Enquanto experiência própria da modernidade, o choque alterou os domínios da percepção e da experiência – deslocou o corpo para domínio da narcose, do entorpecimento – da exclusão do corpo a uma correspondência com a experiência definida segundo os moldes naturais, anteriores ao confronto com a técnica (nomeadamente enquanto medium entre uma realidade fenomenal não virtual e um corpo biológico)
por meio da alteração da função do sistema cognitivo. Mas as consequências desta alteração não são senão
repetições da mesma estrutura das suas causas: a sobre-estimulação, a experiência da alteração das sensações
por meio do hiper-estímulo, intoxicação.
Anestesiado, analisado do prisma de uma performance da qual se esperam resultados óptimos e nunca
falhas, o corpo dos sistemas neurasténicos e aborrecidos, aspira, herdeiro da experiência chocante imposta
pela modernidade tecnológica, à incorporação constante de próteses perceptuais ou mecânicas.
E deixa de importar o preço que se paga por sentir e pelo poder de se escolher o que se sente – mesmo
que seja esta a perda da coincidência exclusiva de um corpo, tradução de uma combinatória genética única,
com uma experiência na sua relação com a fenomenalidade. Seja esta a criação de uma identidade que já
não é definida pelo penso logo existo mas constituído pela relação penso, logo sou 54.
Próteses preceptivas ou mecânicas definem-se não só como geradoras de uma memória que exclui a
necessidade de experiência, como o explica Celia Lury relativamente à fotografia, mas também como possibilidade de definir a identidade relativa a um corpo biológico enquanto um domínio experimental – pas53
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sível de ser conjugada e reconjugada. Mas adoptar uma prótese significa não só a dependência relativamente a um sistema exterior que detém consequentemente a possibilidade de exercer influência sobre
aquele que se prolonga artificialmente, ou seja de submete-lo 55. E significa também a uniformização.
Contraditória imagem de poder sobre o corpo – o corpo que não sente já ou que deseja o controlo do
que sente, o corpo que se esquiva à dor à desagregação biológica, paga o preço da dependência total, da
mecânica e do desempenho optimizado, do campo electromagnético do circuito – no reino da imagem.
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A mediologia e a situação pósmoderna da música
Jorge Lima Barreto

Os media tornaram-se um factor omnipresente ambiental. Já não precisamos de ir ter com a música,
ela vem ter connosco. O consumo e a fruição da música acontece em lugares cada vez mais íntimos – o
mass medium não apenas reflecte como refracta; o espaço íntimo é invadido e assaltado pelos objectos da
tecnologia musical – e.g. o CD, o CD ROM, o CDI, o walkman ou instrumentos electrónicos sob a forma
de design optimal de produção e consumo. Este é o novo papel dos media como poder alternativo às salas
de concerto ou outros proscénios da criação in presentia.
Depois de gravada, a música pode ser ouvida em quaisquer lugar e altura, por qualquer ouvinte, torna-se deslocada e fragmentária. A comunicação convencional da música através da obra expressiva deu lugar
a um envolvimento sonoro construído por estratégias de manipulação dos media e à restruturação contínua dum espaço sonoro móvel, integração rápida de tecnologias e capilaridade dos diversos domínios artísticos (e.g. a improvisação pósmoderna).
A improvisação musical multimedia compreende a expressa combinação de diversas formas de arte.
Casos do mixed media com zonas de dependência entre essas artes ou do intermedia em que as artes são
completamente dependentes umas das outras.
Muito útil para o estudo em questão é a classificação dos meios de emissão musical: primo, a partitura,
que hoje pode ser digitalizada ou transformada em diversos formatos (e.g. microfilme, videograma) e
enviada electronicamente, o que permite uma cooperação de vários compositores e executantes – sendo
que a partitura é um patchwork de diferentes esboços gráficos e que no seu contexto telemático é geograficamente variável; secundo, a amostra sonora, já que o som pode ser gravado e enviado para todo o mundo
em banda sonora, emitido por rádio, TV, satélite ou registado em memórias de sintetizadores ou sampler,
amostra em disquete, disco rígido, disco compacto, DAT, etc.; tertio, a troca de estrutura sonora, pois a
nova notação estipula-se em várias linguagens próprias para a descrição dos processos musicais (e.g. a notação digital no computador, códigos no sequenciador, unidades MIDI, listas informáticas); um robot pode
produzir esses sons enviados de algures através dessas linguagens e desses dispositivos mediáticos.
A música surge não só em novos suportes de impressão (e.g. xerogravura, printer, fax, fotocópia, fotografia ); fixada no cinema, no gravador, no disco, no computador e numa geração de tecnologias digitais que
incluam um componente acústico. Toda a concepção musical está relacionada com a lógica intrínseca aos
materiais e às técnicas; enquanto a supremacia da técnica é refutada pela música, não pode, no entanto, ser
negada uma profunda influência da técnica sobre a música (e.g. a tecnologia audiovisual do cinema sugeriu
novas matérias musicais, estruturas, texturas, instrumentações e parafernálias). Variadas expressões e estilos
heterogéneos coabitam no multimedia. O real é gerado por modelos sem origem ou realidade – assim no
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processo digital – esses modelos são apenas matrizes, bancos de memória ou comandos e podem
ser reproduzidos uma infinidade de vezes via rádio ou satélite, na workstation ou no computador.
Na arte do envolvimento e da participação considera-se um espaço a três dimensões onde
se criam obras do imaginário artístico; praxis espacial autónoma que convida o espectador a
um paradigma crítico – estas propostas do foro do conceptualismo são a emanação do indivíduo idealista sobre as actividades em que o conceito é o primado da ideia sobre o objecto. As
instalações (e.g. megaconcerto) são montagens multimedia, plurais, com recursos semióticos
da fotografia, da escultura, da pintura, do filme, do vídeo, do computador; com duas vertentes: a minimal, estética economicamente despojada, e a barroca, luxuriante e de tipo afluente.
A instalação musical multimedia é afuncional, prescreve apenas uma democracia dos materiais,
atende à percepção multi-sensorial, formaliza estruturas combinatórias e a reunião de elementos. Os seus executantes são supervisores e controladores tecnológicos. As suas relações são
morfológicas, sintácticas e polilógicas, labirintos, interferência constante de varias versões.
O megaconcerto, dirigido para um imenso auditório promove a estética da heteronomia
porque o sentimento experimentado não pertence de imediato à forma musical ou a qualquer
outra forma estética a que a instalação recorre. Os mais recentes shows multimedia (ao vivo,
ou na TV, ou na Net) são apresentados como reencontros do estético e do antropológico e
focaliza-se sobre temas como “arte universal”, “artes de todas a s culturas”, “criação transcultural”, “eficácia estética e valor económico”, “ritualização e mostra”. Na interacção tornamo-nos
extensões da tecnologia; introdução de materiais polissensoriais (e.g. fumos, raios laser, luzes
estroboscópicas) incita-nos a outros domínios das artes plásticas e à experimentação de correntes híbridas da música, da dança, da performarte, da poesia, da vídeoarte, etc. Na música
massmediatizada a mistura de elementos tão heterogéneos como géneros, objectos e materiais,
viola a pureza da obra de arte musical no seu sentido modernista.
O espectáculo musical multimedia, que envolve a música com mais de um medium, é uma
prática discursiva que implica a selecção e a organização (e.g. show dum solista ou agrupamento, tema duma instalação) mas que dispõe ainda de certo tipo de instituições e locais de
realização (e.g. salas de concerto, museus, galerias de arte, grandes proscénios para megaconcertos) e é preservado por definidas técnicas materiais (e.g. catálogo, disco, livro, revista,
arquivo computacional ) – numa disposição espacial e temporal onde o músico ( e.g. compositor-intérprete ou executante ) é mais que o sujeito da acção musical stricto sensu, já que responsável pela formulação do espectáculo. No espectáculo multimedia o estilo é tão-somente a intercomunicabilidade da obra musical.
A enumeração de algumas redes de conexão entre os media e a música suscita o controverso
termo “pósmodernismo” sobre o qual podemos lançar alguma luz.
A pósmodernidade mantém à distância toda a especulação conciliadora – não uma orelha
natural e imediata mas dotada de próteses que são os media. No pósmodernismo abandonou-se a ideia central do significado, a obra de arte musical tornou-se metonímica, diz uma coisa
por outra (e.g. no sampler o som real do violoncelo foi substituído pelo seu espectro acústico
digitalizado).
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Associações, contiguidades, referências cruzadas, pluralidade, explosão e disseminação
polissémica – coincide com a libertação da energia simbólica.
A música na pósmodernidade realiza-se em espaços alternativos, formas mediáticas
diversas, muitas vezes dispersas e efémeras (caso do concerto via satélite), realizando obras
desconstrutivas, não-teleológicas, multidimensionais, onde o signo não é estável. No
mosaico da composição e da execução musical pósmoderna, devido às redundância e inflação de valores operadas pelos media, há a coexistência das tecnologias de ponta e das primitivas, nos seus valores estruturais, etnológicos e electrónicos, conceptuais e espectaculares. Por isto mesmo os media transformam expressão musical colectiva num mercado
consumista, como no movimento new age.
A música pósmoderna encontra-se submersa nos media, nos novíssimos instrumentos
e dispositivos tecnológicos e na museomorfose das práticas e dos meios antigos; tem a
habilidade de dispor de todos os estilos tradicionais e formas estéticas (e.g. a ópera dita
pósmoderna).
Os termos culturais como “ plagiarismo” ou “ falso” e outros valores concomitantes
entram em conflito nos media, desenvolvidos especificamente para a cópia rápida e precisa
e, para a transmissão sonora.
Na situação pósmoderna, na música massmediatizada os sons são híbridos de ruídos e
timbres musicais; hoje a linguagem tornou-se mais táctil e propôs nova terminologia (e.g.
aspereza, grão, relevo, superfície, elasticidade, pressão, etc.). A sua proliferação estética
exalta o neologismo e a redefinição; antro de siglas (e.g. pós, neo, hiper, sub, super, anti)
indica o final da trajectória de outras estéticas.
Para esta actualização estética, a música formulou várias estratégias (e.g. dispersão, marginalização, paródia, inovação, transgressão, desconstrução – sobretudo a fragmentação, a
criação de estruturas sequenciais e as múltiplas sínteses audiovisuais ou polissensoriais –
que num certo sentido definem o seu equívoco estético pósmoderno.
A experiência pósmoderna é mais real que a própria realidade, é hiper-real; o referente
é arbitrário, subsumido no poder da recombinação e da recontextualização. Assim, o
hiper-realismo e a simulação são os valores essenciais do encontro entre a música e a tecnologia mediática.
Para Baudrillard o simulacro não é imitação, nem reiteração, nem paródia, mas
uma suplantação do real por signos do real – onde o individualismo se radicaliza fora
duma colectivização anteriormente dirigida pela estética da modernidade – video game,
CD ROM, microprocessador, minicomputador, karaoke – actividade bem diferente da
colectivização dirigida na modernidade pela partitura, uma aventura lúdica experimentada solitariamente pelo compositor dando nascimento a uma infinidade de mundos
individuais do intérprete; no pósmodernismo a música surge sem referente fixo, num
onanismo executante. O simulacro apareceu como a última palavra no refinamento do
hiper-real, o plagiador vê os objectos como iguais, contra a tirania dos paradigmas, a sua
estratégia é panóptica, técnica pósmoderna intensiva que subdivide, escrute, onde a hete67
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rarquia substituiu a hierarquia. O referente é arbitrário, subsumido no poder de recombinação e recontextualização.
O simbólico como parte do alegórico – e sirva de exemplo a nova notação gráfica – é uma sinédoque,
a parte representa o todo; na música pósmoderna associa-se o símbolo com a intuição estética e a alegoria
com a convenção prática inerente ao uso de instrumentos tradicionais como o piano, ele próprio afirmativo duma gramática.
Os velhos avatares (e.g. artistas criativos, música séria, arte autêntica voltam mistificados no consumismo dos programas massmediáticos.
Os signos genéricos e tipologias (e.g. minimalismo, serialismo, concretismo, jazz, rock) colidem em
diversos impulsos e níveis de representação; signos de impermanência, acumulação, discursividade derivativa, expansão, simbiose – que são apenas algumas das estratégias da criação musical pósmodernista. Como
na gramatologia de J. Derrida onde o signo já foi sempre qualquer coisa e é agora articulado por outro
signo; esta ilegibilidade, este regime alegórico é um campo esquizofrénico, como G. Deleuze e F. Guattari
assim o entenderam na sua esquizo-análise. A associação do acústico e do electrónico expande-se numa
mais-valia, é sempre excesso, é a reformulação e a representação complexificada pelos media. A categoria
alegórica da música pósmoderna prescreve a direcção do seu próprio comentário, é metatextual, gera imagens/figuras através da reprodução doutras imagens – a alegoria é constantemente atraída para o fragmentário, o imperfeito, o incompleto, encontra a sua mais compreensiva expressão de ruína que W. Benjamin
identificou como emblema da pósmodernidade.
O pósmodernismo musical é uma escrita centáurea, não é mera interdisciplinaridade antes reflexão crítica e interpretação da realidade histórico-dialéctica; é interactividade, distribuição múltipla e instantânea,
efemeridade e, os media são por excelência a ratio fractal da situação pósmoderna da música.
A música massmediatizada na sua situação pósmoderna desencarna o intérprete e projecta-se em diversos espaços, descorporaliza a voz, o signo mais humano da música. Na pluralidade dos media, e pela infinidade das informações, as acções dispersam progressivamente a vinculação ao denotatum escrito da composição que é estável – então a música na pósmodernidade surge como uma ruptura epistemológica que os
media e sua proliferação causaram na estética musical, isto é, a decomposição da experiência provocada
pelos meios de reprodução da música.
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Arte, sagrado e felicidade
António Neves Leal *
A importância da arte
Desde tempos imemoriais, o Homem procurou representar os mais variados aspectos da sua vivência e
traduzir os seus sentimentos mais íntimos. Para comprová-lo bastaria recordar as pinturas rupestres, os
monumentos e sarcófagos do antigo Egipto em honra dos mortos, as belas estátuas dos Gregos e Romanos,
as catedrais medievais, sobretudo as góticas, os palácios e monumentos que se construíram nos cinco continentes, com especial incidência, na Europa, Ásia e América pré-colombiana.
Todas essas manifestações artísticas, no fundo, procuraram imortalizar eventos e pessoas que se destacaram nas sociedades e comunidades em que viveram. Revelam, igualmente, o pendor do ser humano para
se questionar filosoficamente sobre as razões do nascer, viver e morrer, e para a beleza cósmica que o desperta para os segredos da Natureza e o guinda para o que está para além do que ele percepciona através dos
sentidos – o domínio da metafísica, ou das essências donde descendemos, como afirmava o filósofo grego
Platão, um dos espíritos mais argutos e férteis de todos os tempos.
Para melhor assinalar a sua efémera passagem pelo mundo, e impelido pela observação das mutações
ou metamorfoses dos restantes seres que o rodeiam (animais, vegetais e minerais), o homem depressa descobriu que a arte e o sagrado – os dois andam frequentemente irmanados –, poderiam contribuir para responder à pergunta crucial: donde venho, o que faço aqui e para onde vou?
Não é, pois, de estranhar que filósofos, artistas, escritores, historiadores, tenham feito da arte um
manancial inesgotável de teorias interpretativas, uma religião, uma metafísica, uma autêntica obsessão para
inúmeros estudiosos da criação artística. Durante séculos, pensou-se que a inspiração dos poetas, músicos,
pintores, escultores, era mesmo de origem divina. Ainda nos anos sessenta do século XX, Pierre Clarac,
meu mestre de Ciências Pedagógicas, frisava que um poema devia ser venerado e lido de joelhos. É uma
figura de estilo que tem um fundamento de verdade.
São aos milhares os livros que têm sido escritos sobre a natureza da arte e a sua fundamental importância. Aristóteles, S. Tomás de Aquino, Kant, Hegel, Nietzsche, José Régio, Umberto Eco, foram, em
tempos diferentes, figuras incontornáveis, referências obrigatórias para a compreensão da arte. Academias,
salões de arte, bienais, concertos, têm sido espaços-pretexto para as mais desencontradas teorias e estilos.
Contudo, a maior parte das vezes, essas discussões cingem-se ao estudo da criatividade artística e raramente
se aborda uma questão fundamental para a sobrevivência da própria arte – a problemática do público a
quem se destina. É o que vamos tentar fazer com “o engenho e arte “ de que formos capazes.
*

Conferência proferida no dia 24 de Abril de 2005 na Vila das Velas, Ilha de São Jorge.
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O público e a arte
Nos nossos dias, não se pode compreender a essência da técnica nem do comércio, nem da realidade
desportiva, nem das coisas triviais do nosso quotidiano enquanto nos faltar a chave para isso. Não há, nem
pode haver, progresso que possa perdurar sem aquela voz superior e “sui-generis” que se chama Arte.
Toda a obra de arte destina-se a um público largo ou restrito, individual ou colectivo, culto ou pouco
esclarecido. A escrita exige a leitura, o quadro o olhar, a música a escuta. Qualquer obra de arte cria uma
mediação entre duas subjectividades: a do artista, autor ou emissor e a do destinatário, receptor ou público.
Esta relação triangular obra-autor-público levanta, actualmente, inúmeras polémicas, como já sucedera
com a Querela dos Iconoclastas (séc. VIII), dos Antigos e dos Modernos (séc. XVII) e, mais próximo de nós,
com a do Bom senso-Bom gosto (1865) em que interveio, como figura de proa, no seu entusiasmo irreverente e juvenil Antero de Quental, o grande poeta açoriano, um dos maiores da literatura portuguesa e
Teófilo Braga, outra figura sonante.
Essa relação tripolar tem originado ainda inúmeros colóquios, ensaios, tratados estéticos, entrevistas e
artigos nas revistas da especialidade e nas páginas culturais dos jornais de todos os países.
Ao longo dos tempos, o público tem vindo a fragmentar-se, a especializar-se cada vez mais, atingindo,
nos nossos dias, a maior diferenciação com o desenvolvimento dos poderosos recursos técnicos de difusão
das obras, mormente com a televisão por cabo e via-satélite e com a Internet, o que implica novos desafios, novas exigências e novos comportamentos dos interessados pela arte e pela cultura em geral.
J. Leenhardt distingue três épocas na diferenciação do público fruidor das artes. Numa primeira fase,
ele estender-se-ia ao conjunto da comunidade social, depois a produção artística é confiscada por classes ou
diferentes grupos sociais, e por fim ficaria sob a égide da tecnologia e à mercê dos detentores dos grandes
meios de reprodução e dos órgãos de informação, cada vez mais concentrados nas mãos de poucos.
A estas três épocas correspondem funções diferentes da Arte, que é primeiro figurativa, depois representativa e por fim distintiva do poder económico. Isto pressupõe, também, públicos cada vez mais heterogéneos, dependentes das conjunturas culturais, dos hábitos sociais e das práticas artísticas.
Para o amante de Arte (melómano, cinéfilo, coleccionador), o saber e o poder descodificar uma
escultura, pintura, poema ou partitura implica encontrar a obra de arte e iniciar-se na sua atenta e exigente
interpretação. A Arte frui-se, mas também se aprende e cultiva. É uma tarefa que exige sensibilidade,
minúcia e subtileza na observação. A série de vinte e dois artigos do Pe. Manuel Garcia da Silveira, que
tivemos o prazer de ler e reler para a feitura deste trabalho, são uma boa síntese do que acabamos de afirmar.
Outro aspecto a ter em conta é o gosto pessoal e o juízo estético que, por mais livres e lúcidos que
sejam, sofrem sempre o influxo da sociedade, da educação, da ideologia ou da moda. Há filtros institucionais pelos quais a obra de arte passa antes de chegar aos destinatários: consultores, editores, programadores, directores de museus ou galerias, críticos, cuja opinião precede e orienta ou condiciona a do público,
universidades, academias. É de referir, também, os níveis etários dos fruidores dos artefactos artísticos que
influenciam os interesses e os próprios gostos, o estatuto familiar e a estratificação social.
Os comportamentos do público diferem consoante as artes e os meios de difusão das mesmas. Sobre este
último aspecto, muito haveria a dizer acerca do que se passa, entre nós, ao nível dos apoios oficiais e à publicitação dos eventos artísticos. Veja-se o montante das verbas destinadas às modalidades desportivas (entre
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elas o régio futebol) e a penúria das mesmas dedicadas aos agrupamentos artístico-culturais das nossas ilhas.
Os órgãos ditos de comunicação social, ingloriamente, afinam pelo mesmo diapasão. José Martins Garcia,
ao escrever, em 1987, sobre os limites e barreiras à actividade artística nos Açores, na revista Arquipélago
(Línguas e Literaturas) da Universidade açoriana, aponta entre outros a hipertrofia politiqueira, a hipertrofia
da notícia desportiva, as telenovelas brasileiras, o secular provincianismo, a escassa ou nula influência da
crítica sobre a opinião pública. (Ensaio integrado no Projecto nº10 do Conselho da Europa.)
Ressalve-se o persistente labor dos poetas Emanuel Félix, Álamo Oliveira e mais alguns (poucos). Onde
param os antigos suplementos de Artes e Letras dos jornais açorianos? A revista Atlântida do Instituto
Açoriano de Cultura é quase uma excepção para o que deveria ser regra em todas as publicações.
Exige-se que as artes tenham uma presença viva nos “media” de serviço público e privados. Quer gostem quer não, a importância da Arte suplanta de longe a importância das modalidades desportivas. Estas
não podem prescindir da própria Arte se quiserem atingir elevados patamares de execução.
A proverbial sabedoria clássica, já há mais de dois milénios, defendia como princípio a “mens sana in
corpore sano”, ou seja, um equilíbrio entre o espiritual e o corporal. Pelos vistos, temos sido, incompreensivelmente, maus alunos dos antigos sábios greco-latinos que com os doutrinadores do cristianismo enformaram a nossa cultura ocidental. E já que falámos de alunos convém entrar no sistema escolar que temos tido.
O papel da escola e a arte
É fundamental frisar a acção educativa para a formação do gosto, pois que só a Escola através de um
ensino metódico e progressivo é capaz de fornecer os conhecimentos necessários e as atitudes adequadas à
percepção estética. Infelizmente os nossos ensinos básicos e secundário que deveriam constituir o grosso do
recrutamento dos apreciadores das artes e dos frequentadores de exposições e concertos, descura a formação artística. Nem sequer o tão famoso livro de Herbert Read – Education through Art, muito comentado
nos meios pedagógicos dos anos sessenta e setenta do passado século, conseguiu erradicar a doentia insensibilidade à Arte, a qual também possui poderes profilácticos, como se vê na musicoterapia e na contemplação estética, ambas recomendadas contra doenças do foro neurológico e como antídoto nos casos de
stress, de rotina e de infelicidade individual. Recorde-se o título do recente livro de Dalaï-Lama The Art of
Happiness, que vai muito na esteira destas afirmações.
O prazer estético é, além disso, um detonador de emoções, sentimentos inesperados e volições, muitas
vezes de sinais opostos. A Arte tem sido, por vezes, até arma de contestação e de revolta como no nazismo,
no fascismo e comunismo, nomeadamente a pintura, a arquitectura e a música. Atente-se na obra de Pablo
Picasso Guernica (1937), ou em Fernando Lopes Graça, José Afonso, Leo Ferré e Jean Ferrat. Mas também
tem incrementado elevados sentimentos de profunda solidariedade em prol de causas nobres e na defesa
dos oprimidos, dos excluídos, dos idosos e dos atribulados, de todos os quadrantes e estratos sociais ajudando-os em momentos difíceis.
Todos estes contributos são importantíssimos, porque fomentam o contacto com os grandes públicos
da nossa “aldeia global” e o desenvolvimento integral do indivíduo que, assim, fica mais enriquecido.
Os artistas, porém, frequentemente são responsáveis pelo divórcio ou fosso existente entre eles e as pessoas que buscam prazer, felicidade, refrigério, beleza ou simples evasão no fruir das obras artísticas. A eles,
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imputa-se egocentrismo e complexidade da linguagem das formas, a qual não é compreendida pela generalidade dos espectadores, dos públicos.
Ora o artista precisa deles para artisticamente se realizar. Uma partitura que não é tocada, uma prosa
que não é lida, uma tela que não é vista são fantasmas ou miragens, é como se não existissem. Só têm existência quando atingem a sensibilidade daqueles que as admiram e fruem.
A luta contra a insensibilidade, que não é uma característica de classe, nacionalidade ou raça, deve ser
assumida também pelos artistas, pois estes para viverem necessitam do público. Também precisam de ser
apoiados pelos espectadores e apreciados no seu trabalho que resulta, tantas vezes, dum combate amoroso
com a obra. Ou pelo menos, se tal não é possível, que os espectadores reconheçam a qualidade maior ou
menor da sua obra. E, mais uma vez, deve sublinhar-se o papel da Escola e a função da crítica especializada perante a diversidade das teorias sobre o fenómeno artístico.
Segundo alguns, a obra de arte deve ser interpretada somente em si mesma e na sua relação sincrónica
e diacrónica com outras, no interior dum conjunto ou corpus determinado, isto é, o sentido da obra é
independente das intenções do autor e das circunstâncias da sua criação. Não se deve fazer alusão ao
mundo exterior, real ou imaginário que a obra revelaria (desvendaria). Tudo residiria na estruturação dos
significantes. O público, esse, não é tido nem achado.
Outra corrente de opinião, preconiza que o artista é mais importante do que a obra. Esta fornece-lhe
apenas o meio para ele se exprimir. É um espelho onde, narcisísticamente, ele se mira até ao acabamento
da mesma. Também aqui, o público é esquecido. Os artistas têm a primazia, dialogam entre si e a Arte
torna-se um assunto só deles, exclusivo, tão sério como a ciência e a filosofia. Reclamam para eles até a função do crítico e do sábio.
Finalmente, uma teoria corrente que advoga a supremacia do público. Segundo ela, o artista deve
renunciar aos seus privilégios e não impor a um público um objecto que se pretenda acabado. A obra de
arte deve sair dos ateliers, dos salões, do museu, descer à rua e ser acontecimento. Festa de todos e da
cidade como no teatro grego ou no jardim citadino. Aqui liberta-se e exalta-se o poder criativo do público
através do riso, do aplauso ou da pateada, e da violência algumas vezes. Agora a relação autor/público já
não será em sentido único, isto é, de subordinação, porque o público, individual ou colectivamente, será
autor ele próprio, e não ficará divorciado da Arte. Todavia, a relação da obra com o seu destinatário, essa,
não mudará na sua essência.
Apesar da diversidade de opiniões aqui expressas, o público, com laivos elitistas ou vanguardistas, mais
ou menos esclarecido, é um dos vértices da relação triangular de que a obra e o autor são os dois outros vértices. A experiência estética e o julgamento do gosto, o sentir prazer e o apreciar a beleza, são traços marcantes para a formação e personalidade do público que devem ser alicerçados em pressupostos intrínsecos e
não de ordem exterior, como sucede amiúde, e pouco ou nada têm a ver com os artefactos artísticos.
A Arte não é, pois, ouropel, verniz estaladiço, snobismo social, flor na lapela, mas sim uma excepcional
forma de enriquecimento pessoal, um refúgio contra a mesquinhez, a superficialidade, a poluição verbal
vazia de conteúdo. Não é uma mera mercadoria como se verifica pela especulação financeira das telas, das
estátuas, das peças musicais e pela pirataria de reproduções, fugindo ao pagamento de direitos autorais e à
garantia de autenticidade das obras. É antes um meio aliciante e extraordinário para o Homem encontrar-se
consigo próprio, ser feliz, e interpelar o universo que o rodeia e transcende, e cuja cosmogonia conduz a um
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ente superior – Deus, Supremo Arquitecto. E, assim, chegamos à arte do
sagrado (tão ricamente representada nesta bela Matriz de S. Jorge).
A arte sacra
Numa época como a nossa de secularização, materialismo e consumismo exacerbados, quando as igrejas estão, cada vez mais, esvaziadas
de fiéis, quando o ser humano tem à mão fenomenais descobertas científicas e recursos técnicos portentosos, quando há tanto progresso
ostentado, nalgumas regiões do nosso planeta, valerá a pena e fará sentido, ainda, dissertar acerca de arte sacra e de ritos litúrgicos? Terá sentido também falar daquilo que não vemos? Pessoalmente, penso que o
transcendente só se apreende pela fé, a razão e o coração. Com este
último vemos melhor até certas realidades inacessíveis aparentemente.
Pascal opinava frequentemente: «le coeur a des raisons que la Raison ne
connaît pas».
S. Jorge, padroeiro de Velas
A humanidade hodierna é herdeira duma longa tradição do sagrado
Matriz de Velas – S. Jorge
que inspirou e engendrou obras-primas de arte como as catedrais góticas medievais e alimentou receios vãos ou infundados, não raras vezes. Uma coisa parece irrefutável: apesar do progresso material, o ser humano tem sede de transcendência. O homem moderno sem ela, é um
ser sem bússola, a quem falta uma profunda razão para a sua efémera e fugaz existência. “Sem o sagrado,
o homem moderno fica deste modo, simultaneamente, autónomo e solitário, liberto e desencantado, soberano e impotente” – advoga A. Dumas, professor de Teologia da Universidade de Paris. Em suma, não se
realiza verdadeiramente, vive angustiado e instável.
Ora, como esta caminhada para Deus é difícil, por vezes, espinhosa, impõe-se o recurso à arte sacra.
Aqui, cada objecto é um signo: a sua imagem remete-nos não só para ele, mas também para o que ele
aponta. Por exemplo, a gruta e o rochedo até ao Renascimento representavam, para além do seu significado normal, o lugar de encontro entre o visível e o invisível, entre o Bem e o Mal. A gruta é um dos acessórios principais de teatro medieval, como um dia pudemos ver na grandiosa tela do pintor italiano de
Florença Paolo Uccello (séc. XV), onde S. Jorge aparece a cavalo combatendo o dragão, isto é, o mal, como
é do conhecimento de nós todos.
Outros grandes artistas quinhentistas versaram sobre a vida de S. Jorge, a saber, António Pisano
(Pisanello) autor dos frescos da Igreja de Santa Anastácia (Verona, Itália), nos quais o santo aparece libertando a princesa de Trebizonda e de uma tela mostrando S. Jorge e Sto. António, que se pode ver em
Londres, na National Gallery. Também merece destaque o trabalho do pintor espanhol Bernardo Martorel,
em que aparece a habitual cena de S. Jorge matando o dragão. Pode ser visto, hoje, no Instituto de Arte de
Chicago (U. S. A.). No séc. XVI merece ainda menção o escultor francês Michel Colombe com o seu
baixo-relevo proveniente do castelo de Gaillon. Hoje, encontra-se no Museu do Louvre, em Paris.
A principal função da arte sacra é a pedagógica. No dizer do nosso homenageado visa “criar condições
para o belo, expressão máxima de Deus, na elevação e contemplação do Deus vivo, do espírito humano”.
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É certo que, como repete frequentemente o Pe. Manuel da Silveira, pedagogo, crítico, estudioso e frequentador dos espaços artísticos: “Deus não precisa de coisas belas, mas merece-as”. É óbvio que nós é que
necessitamos das coisas belas para viver e chegar até Ele, ao seu “assento etéreo”. E é por isso que a Arte e
a Religião muito ficam a dever à obstinada, esclarecida e metódica acção deste sacerdote-artista, lutador
incansável, sonhador, criterioso e exigente no que planeia e executa.
Conheci e convivi, no Seminário de Angra, três anos e três meses, com o Pe. Manuel. Já, então, ele se
destacava dos colegas pelo seu porte distinto e pela sua maturidade. Reencontrei-o somente há seis anos,
quando aqui vim às comemorações dos 500 anos da fundação desta Matriz como elemento do Orfeão da
Praia da Vitória. Rejubilei pelo que observei e verifiquei quão grande era o seu dinamismo e entusiasmo.
Entretanto, a minha estima e o apreço pela sua obra que eu desconhecia, foram aumentando através da leitura dos artigos bem burilados sobre o património religioso da sua Matriz, aureolados por uma forte e
indesmentível afeição pela Ilha de São Jorge.
Escrevia ele, no primeiro artigo, Velas – Redescobrindo o Património, a 26 de Junho de 1998:
“Esta ilha de S. Jorge a que nos reportamos, também teve, e tem ainda felizmente, um variado como expressivo
espólio patrimonial que muito a honra. São prova disto as quatro igrejas mais notáveis desta ilha onde se encontra a
maioria desse acervo documental e histórico.
Infelizmente, muito desse património, e dizemo-lo com profunda mágoa, foi destruído, ou simplesmente alienado, tendo atravessado o “canal”, para finalmente, ir parar às mãos de certos oportunistas de ocasião…”

Depois, prosseguiram os restantes (23) numa linguagem de fino recorte literário, concisa, tecnicamente
correcta, subtil na descrição das peças trazidas como ilustração, a maioria delas dos séculos XVII e XVIII.
Quatro eram imagens de Nossa Senhora: Srª da Graça (séc XVI); Srª da Conceição, do século XVII, adqui-

Urna de cedro, séc. XVII
Matriz de Velas – S. Jorge

Sacrário rocócó em castanho, séc. XVIII
Matriz de Velas – S. Jorge
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prata, séc. XVII-finais
Matriz de Velas – S. Jorge
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rida recentemente numa galeria de arte lisboeta; Srª das Dores; Srª do Pilar (séc. XVII) e Santa Maria
Madalena (séc. XVIII).
Nos artigos referidos incluíam-se as imagens de São José, São Carlos Borromeo e São Luís IX, rei de
França (séc. XVII). A nível de património móvel: uma urna de cedro; tremó sem espelho; armário barroco;
uma cadeira de braços e outra sem braços (esta do século XVI); uma cruz processional; um sacrário rococó;
uma coluna salomónica. De realçar ainda: o museu dos paramentos; o altar versus populum; o retábulo do
altar-mor; o órgão de tubos; a inauguração de dois vitrais marianos e dois longos trabalhos sobre o restauro
da Matriz, em estilo e tom diferentes em relação aos demais.
Para além da minuciosa descrição acrescentava a datação, a origem e outras informações pertinentes.
Assim, ficámos a saber que a Senhora das Dores é a melhor peça da imaginária sacra da ilha, que a da
Senhora da Graça merece urgente restauro, que a Senhora do Pilar foi executada por mestres da Sé de Angra.
Por vezes, refere as peripécias por que passaram certas obras e como ele descobriu algumas. Insurge-se,
indignado, contra os atentados perpetrados como aconteceu no retábulo maneirista, “famoso e singular”,
uma oferta de Dom Sebastião à Matriz de Velas, que entre outras malfeitorias foi perfurado com pregos
para segurar inestéticas colchas.
Realmente, é de pasmar, Pe. Manuel! O pior é que actos como este abundam por esse país fora e também cá pelas ilhas. Poderia indicar o que foi feito aos frescos e portais góticos da Matriz da Vila de S.
Sebastião, um ex-libris da minha terra natal e hoje monumento nacional. Isto só foi possível por falta de
sensibilidade e impreparação artística de muitos presbíteros, indignos de terem à sua guarda obras de arte
sacra de valor inestimável. Bem sei que antes do Concílio Vaticano II, as belas-artes e a arqueologia não
tinham tanta projecção como hoje. O manual então em uso pelo clero e nos Seminários: Elementos de

Bom Pastor ou Pastor Adormecido
(indo-português, marfim), séc. XVII
Museu de Arte Sacra – Matriz de Velas
S. Jorge

Imaculada Conceição, séc. XVII-finais
Museu de Arte Sacra – Matriz de Velas
S. Jorge
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Arqueologia e Belas Artes, do Cónego Manuel de Aguiar Barreiros, é de 1951. Obra muito descritiva e
desactualizada no vocabulário técnico e na ortografia, nada continha como sensibilização à conservação e
preservação das obras de arte.
O mesmo não se poderá dizer hoje, após a aprovação e promulgação da Constituição A Sagrada Liturgia
que, no seu capítulo VII, versa sobre a Arte Sacra e as Alfaias Litúrgicas. Nele se recomenda a criação de
Escolas ou Academias de arte sacra e ainda comissões de liturgia, música e arte sacra, a que poderão pertencer leigos particularmente competentes.
A Igreja não defende um estilo único, exclusivo, mas aceita os estilos de todas as épocas, acumulando
um tesouro artístico de riquíssimo valor que deve ser preservado, conservado e quiçá melhorado.
É uma grande responsabilidade para os párocos, e neste domínio o Pe. Manuel Garcia dá-nos uma
grande lição de tenacidade e de dinamismo ao dotar esta Matriz de novas imagens e elementos decorativos
diversos, merecendo menção especial o conjunto de vitrais adquiridos, e, quase ao mesmo tempo, o arrojado projecto do restauro deste magnífico templo.
A estas obras dedicou dois grandes artigos, relatando as várias etapas do projecto e mostrando o seu
reconhecimento público a todas as pessoas que o viabilizaram: os paroquianos e entidades públicas como
a Câmara Municipal de Velas e o ex-governador de Macau, General Vasco Rocha Vieira, um verdadeiro
mecenas a quem vários agrupamentos artísticos açorianos muito devem.
Pela sua projecção social e interesse cultural e turístico, não podemos deixar de fazer uma referência
especial ao Museu de Arte Sacra que o nosso homenageado fundou, e que, a médio prazo, será instalado no
Solar dos Cunha da Silveira, imóvel comprado pela Autarquia Velense. Actualmente, funciona em dependências da Matriz, reunindo um valioso espólio de estatuária, telas, alfaias litúrgicas, paramentos e peças
de mobiliário. “O seu espólio tem vindo a ser enriquecido por aquisições, por impulso do actual Pároco
de Velas e fundador deste Museu”, conforme se pode ler no Guia do Património Cultural – S. Jorge-Açores.
Esta interessante publicação indica-nos, igualmente, a finalidade do Museu, a saber, “mostrar o que de
melhor se foi produzindo em Portugal – e mesmo fora do país – ao longo dos séculos, no que respeita à
Arte Sacra. Para tanto, há uma constante actividade de recolha, restauro e conservação de peças, bem como
novas aquisições” (pág.76).
Contudo, o Pe. Manuel Garcia não se limita a preservar ou conservar o espólio que tem à sua responsabilidade. Com o seu espírito inquieto e insatisfeito, preconiza que devemos imprimir a marca do nosso
tempo para não sermos acusados pelas gerações vindouras de inércia ou mera insensibilidade. É uma faceta
que espelha uma visão prospectiva do nosso festejado, e que não é habitual entre os especialistas desta área.
Podemos mencionar, como exemplo dessa visão de futuro, o restauro do órgão de tubos construído por
Tomé Gregório de Lacerda, tio do Maestro Francisco de Lacerda que privou com Claude Debussy e se
notabilizou como chefe de orquestra em França. (Foi professor no Conservatório Real de outro ilustre açoriano, o Prof. Pe. Tomás de Borba, o maior divulgador do ensino da Música Coral em Portugal, na primeira metade do século XX). Nesse belo instrumento, não se repararam apenas as deficiências ligadas à
construção inicial. Foram também melhoradas as capacidades tímbricas com a construção de dois jogos de
tubos. Sem descaracterizar o órgão, procedeu-se à cuidadosa remodelação com vista à sua função litúrgica
e cultural, isto é, à realização de concertos, o que tem acontecido por ocasião de festividades e importantes efemérides, como esta de hoje .
76

ATLÂNTIDA
Também no campo musical, o Pe. Manuel tem dado um notável
contributo como promotor de intercâmbios com coros de outras ilhas
vizinhas e de diversos concertos com músicos profissionais, mormente
dos Conservatórios. Eu sei que ele é melómano, amante da música sacra
e das obras dos grandes compositores. Aliás, o Seminário de Angra, que
ele e eu frequentámos, foi um alfobre de vocações musicais. Dele brotaram músicos como o Pe. José de Ávila, o Dr. Edmundo de Oliveira e o
Pe. Jaime da Silveira, nosso professor de Música, cujas aulas eram muitas vezes acompanhadas pela sinfonia da passarada do jardim fronteiro.
Os músicos eram os simpáticos e turbulentos estorninhos que nos deleitavam e distraíam da aprendizagem do solfejo, permitindo as naturais e
inevitáveis fífias. Naquele tempo, não havia salas insonorizadas e ainda
bem que assim era, para nosso contentamento, nós os enclausurados,
com direito a duas saídas semanais apenas. Graças a esses sacerdotes,
foram criados orfeões de bom nível. Os coros das igrejas melhoraram as
suas actuações e o gosto pela música coral aumentou significativamente.
Órgão de tubos, 1865
Matriz de Velas – S. Jorge
A polifonia, género musical muito apoiado pelos textos conciliares,
assumiu considerável relevo, entre nós, vindo ocupar espaço até então
reservado ao canto gregoriano e saindo para fora dos templos ao encontro de novos palcos. No Concílio Vaticano II, a Música Sacra preenche
todo o capítulo VI da Constituição A Sagrada Liturgia. No seu artigo
114, faz-se a apologia da música sacra, propondo-se a fundação de
Scholae cantorum, junto das catedrais como a de Angra donde saíram
talentos musicais, como o do Pe. Tomás de Borba a que já aludi.
Recomenda-se também a fundação de Institutos Superiores de música
sacra e a cuidadosa formação de professores:
“A acção litúrgica reveste-se de maior nobreza quando é celebrada de
modo solene com canto, com a presença dos ministros sagrados e a participação activa do povo” (artigo 113), mais ainda com o órgão de tubos,
“cujo som é capaz de dar às cerimónias do culto um esplendor extraordinário e elevar poderosamente o espírito para Deus” (artigo 120).
Entre as várias expressões artísticas, escultura, pintura e artes
decorativas, a música constitui, portanto, um tesouro de inegável valor,
Nossa Senhora da Soledade
suplantando-as, porque o canto sagrado está intimamente ligado ao
“Virgem de Majestade”, séc. XIX
Matriz de Velas – S. Jorge
texto, é parte integrante da liturgia. Constitui uma forma atraente de
oração “esse analgésico, anestésico da alma e do corpo, morfina querida
que elimina a dor e a angústia”, no dizer do grande escritor Jules Roy, no seu último e comovente livro
Lettre à Dieu publicado em 2001 (Editions Albin Michel-Paris-75014).
Pelo que foi dito (e muito ficou por dizer), o Pe. Manuel Garcia da Silveira não é um amador ou simples curioso das obras de arte e da música. Provam-no os textos distribuídos aos paroquianos assim como
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a série de 24 artigos, dispersos pelos anos de 1998 a 2000, publicados no Jornal da Praia. O poder descritivo, o domínio do vocabulário técnico e as citações de autores como Nestor de Sousa e Robert Smith (este
último conceituado autor de The Art of Portugal, obra fundamental e de rasgados horizontes pela sua visão
moderna da Arte), desmentem essa autoconfissão de “modesto amador de arte”. Assim se classificou, um
dia, aquele que hoje, jubilosamente, homenageamos de forma muito sentida e sincera.
O Pe. Manuel veio para S. Jorge, há 25 anos, para servir o povo desta jóia arquitectónica que é a vila-cidade de Velas. Recordando a célebre frase atribuída a Júlio César, proferida após uma das suas múltiplas
batalhas vitoriosas, veni, vidi, vici, (vim, vi e venci), também o nosso jubilado, que já venceu renhidas batalhas
dentro e fora da Igreja, não concretizou ainda todos os seus almejados sonhos. A ilha mais central do arquipélago, para a qual reivindicámos, um dia, a capital política dos Açores, vai continuar a precisar das sugestões,
das realizações, do espírito fértil e empreendedor deste Faialense de nascimento e Jorgense de coração.
Para se fazer a história da arte sacra desta ilha e do pulsar artístico-cultural de S. Jorge (do concelho de
Velas em particular), é necessário recorrer ao Pe. Manuel. Nenhum guia turístico, nenhuma publicação de
índole cultural, doravante poderá omitir o seu nome, nem ignorar a obra aqui desenvolvida por ele, no
último quarto de século.
E quase a concluir, permitam-me que lance um repto a todos os presentes: para quando a publicação
em livro dos escritos do Pe. Manuel da Silveira sobre o património religioso desta terra?
Seria um belo e nobre acto de justiça e a forma de não se perder um importante viveiro de informações para os estudiosos e as gerações futuras desta ilha.
Vamos terminar, acompanhados de Antero de Quental para quem a busca de Deus foi uma preocupação constante na sua obra poética, inscrevendo em mármore de Carrara da Toscana (Itália) uma frase
que o Pe. Manuel Garcia da Silveira merece e certamente jamais esquecerá: “As grandes, as belas, as boas
coisas só se fazem quando se é bom, belo e grande…”
Laus Deo! Gaudeamus unanimiter et exultemus!
Lista dos artigos do Pe. Manuel Garcia da Silveira publicados no Jornal da Praia:
15/05/98, n.º 250, Evocando o Passado e o Presente na Matriz
das Velas
26/06/98, n.º 253, Redescobrindo o Património – Custódia de
prata dourada, séc. XVII
10/07/98, n.º 254, Cruz processional, séc. XVII
24/07/98, n.º 255, Nossa Senhora das Dores, séc. XVIII
07/08/98, n.º 256, Nossa Senhora do Pilar, séc. XVII
21/08/98, n.º 257, Contador, pau santo, séc. XVII
04/09/98, n.º 258, Santa Maria Madalena, séc. XVIII
25/09/98, n.º 259, Armário barroco de corpo inteiro, séc. XVII
09/10/98, n.º 260, Urna de cedro, séc. XVII
23/10/98, n.º 261, Órgão histórico de tubos
06/11/98, n.º 262, Tremó sem espelho, séc. XVIII
20/11/98, n.º 263, Coluna salomónica
04/12/98, n.º 264, São Luís, Rei de França, séc. XVII

18/12/98, n.º 265, Igreja Matriz de S. Jorge –Velas – São
Jorge. Inauguração dos vitrais artísticos
29/01/99, n.º 267, Inauguração dos dois vitrais marianos
05/03/99, n.º 268, Retábulo maneirista do séc. XVI
19/03/99, n.º 269, São Carlos Borromco, séc. XVII
09/04/99, n.º 270, Cadeira de braços, séc. XVII
28/05/99, n.º 273, Cadeira sem braços
11/06/99, n.º 274, São José, séc. XVII
09/07/99, n.º 275, Nossa Senhora da Conceição, séc. XVII
06/08/99, n.º 276, Altar versus populum
03/09/99, n.º 277, Restauro da Matriz das Velas (1)
30/09/99, n.º 278, Restauro da Matriz das Velas (2)
29/10/99, n.º 279, Sacrário rococó, séc. XVIII
30/12/99, n.º 281, Nossa Senhora da Graça, séc. XVI
25/02/00, n.º 283, Museu dos paramentos

78

Estudos e
Criação Literária

50 ANOS ATLÂNTIDA

Vol. L 2005

Pâle et blonde. Dort sous l’eau profonde.
Uma aproximação entre Maria Eduarda e Margarida Clark Dulmo

Liliana T. Dias Carvalho

«Ophélie
Sur l’onde calme et noire où dorment les étoiles
La blanche Ophélie flotte comme un grand lys,
Flotte très tendrement, couchée en ses longs voiles.
– On entend dans les bois lointains des hallalis.
Voici plus de mille ans que la triste Ophélie
Passe, fantôme blanc, sur le long fleuve noir.
Voici plus de mille ans que sa douce folie
Murmure sa romance à la brise du soir.
(…)
C’est que la voix de mers folles, immense râle,
Brisait ton sein d’enfant, trop humain et trop doux;
C’est qu’un matin d’avril, un beau cavalier pâle,
Un pauvre fou, s’assit muet à tes genoux!
Ciel! Amour! Liberté! Quel Rêve, ô pauvre Folle!
Tu te fondais à lui comme une neige au feu:
Tes grandes visions étranglaient ta parole
– Et l’Infini terrible effara ton œil bleu!»
Arthur Rimbaud

Se em muitos aspectos podemos aproximar a figura do arquitecto com a figura do romancista, distanciamo-los com
uma diferença lapidar: o romancista esboça, projecta e constrói, ele mesmo, com o cimento das palavras, os seus romances. Nem sempre o projecto coincide com a construção – sabemos o que resulta da adulteração de romances inacabados (projecções) por outros que não o próprio romancista: grande parte dos póstumos queirosianos são disso um forte
exemplo. Na arquitectura, para além da execução da obra necessitar de outros artífices e artefactos para ser edifício, é
mais fácil criar continuidades desfasadas por tempos: Guiseppe Cinatti, cenógrafo e arquitecto italiano do século XIX, é
exemplo ilustrativo, pelo trabalho que deixou, quer em Évora (as ruínas fingidas), quer no Convento dos Jerónimos (o
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pastiche manuelino), em Lisboa. A angústia de não acabar a vida com obra feita, ou como autor de romance único, junta
todos os artistas. Lembremo-nos de Gaudí, arquitecto Catalão que no fim da sua vida mendigava nas ruas na ânsia de
conseguir o dinheiro necessário para terminar a sua obra – a Catedral da Sagrada Família. E foi como mendigo que morreu, atropelado por um eléctrico, quando ia a caminho da sua morada e da sua obra – que até hoje permanece inacabada.
A possibilidade de morrer autor de romance único 1, o peso de dizer «a minha obra» 2 também perseguem Vitorino
Nemésio que, em Dezembro de 1971, falando de um projecto de novo romance, confessa: «já vivo situações e me movo
na atmosfera de imaginação vivenciada com que criei o MAU TEMPO.[...]» 3. Eça de Queirós, três anos após a publicação d’Os Maias, em carta a Luís de Magalhães, confessa que a sua «verve está cada vez mais perra» 4, confessando, dois
meses mais tarde, também em carta a Luís de Magalhães, ter perdido «a arte de concisão que caracteriza o verdadeiro
escritor» 5. Pode começar por aqui a aproximação entre Eça e Nemésio...
Em carta a Carlos Mayer escrita a 3 de Novembro de 1867, Eça de Queirós, numa clara empatia com Shakespeare,
afirma que «na arte só têm importância os que criam almas, e não os que reproduzem costumes. [...] No entanto, às
vezes, os que reflectem o seu tempo, criam.» 6.
Num artigo publicado no Diário Popular a 8 de Maio de 1946 7, intitulado «O Problema do Romance», Vitorino
Nemésio, a pretexto do comentário de um livro de Joaquim de Paço d’Arcos – Confissão e Defesa do Romancista –,
esboça o seu programa estético: «Uma pena rigorosa na notação psicológica e ávida da própria substância do mundo
concreto que descreve, nem por isso será deficiente a confabular, a escrever vivo aquilo que vive vivo [...]. Foi com estilo,
e até com estilismo, que Eça desenhou caracteres, lhes traçou os quadros, moveu a vasta mole dos acontecimentos das
suas diversas ficções, embora o seu acontecer seja mais superficial que profundo». Num outro parágrafo defende que
«O romancista é o “lugar onde” do ajuntamento das suas criaturas fingidas, – e nem o fingimento é o puro advento de
pseudónimos, de protagonistas, de personagens, mas o cruzamento de seres em estado fantástico com seres de estado
civil, meio por meio formados na reminiscência e na inventiva, ao mesmo tempo utópicos e moradores, convividos e
sonhados».
Numa palavra, ambos consideram que a arte é obra de um tempo de um lugar, mas, pela aura que a envolve, ultrapassa esse tempo e esse lugar – não sendo inteiramente cópia nem alteridade absoluta; para ambos, o romancista é,
como já disse Milan Kundera «um explorador da existência» 8. Concluímos também que, para os dois escritores, a cons-

1

NEMÉSIO, Vitorino. Diário, 7. Jul. 1962 in Bibliografias – Vitorino Nemésio 1901-1978 – A Rotação da Memória, Catálogo da exposição, Lisboa: Biblioteca
Nacional, 1ª Ed., 2001, p. 295.
2 Cf. Diário, Terça-feira, 27 de Abril de 1937: «Penso no que me disse o Supervielle, ao ler a Voyelle Promise: a sensação de mananciais ocultos, que afloro e
não chego a acordar. Seria isso apenas culpa o francês? Quem sabe se tem sido uma lei da minha obra? A minha obra! O peso deste possessivo!» In Op. Cit., Diário
1935-1937, p. 120.
3 Cf. VASCONCELOS, Manuela. «Vitorino Nemésio: Os Papéis de um escritor» in AA.VV. Vitorino Nemésio – Vinte anos depois. O Colóquio Internacional.
18-21 de Fevereiro de 1998. Lisboa: Ed. Cosmos e SIEN, 1ª Ed., 1998, p. 818.
4 «Enquanto a Romance, nem V. sabe quanto eu sou longo a trabalhar. Não tenho nada feito em gaveta – senão um pequeno estudo, que pela sua natureza
um pouco crua, não convinha à Revista. Mas posso dar contos. Digo isto – porque um romance que eu agora (findo o trabalho que tenho entre mãos) começasse
a escrever – quem sabe quando o daria pronto? A minha verve está cada vez mais perra.» Cf. QUEIRÓS, Eça de. Correspondência. Leitura, coordenação, prefácio e
notas de Guilherme de Castilho, Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda, s. Ed., 1982, 2º Vol., p. 159.
5 Id., p. 181 «Cada vez possuo menos aquela arte de concisão que caracteriza o verdadeiro escritor. Para dizer bons-dias preciso volumes.»
6 QUEIRÓS, Eça de. «Uma Carta» in Prosas Bárbaras, Lisboa: Ed. Livros do Brasil, Fixação do Texto e Notas de Helena Cidade Moura, s. Ed., 1999, p. 221.
Todas as referências aos textos incluídos neste volume serão feitas com base nesta edição.
7 As citações que se seguem remetem para este texto.
8 KUNDERA, Milan. A Arte do Romance. Lisboa: P. D. Quixote, 1ª Ed., 1988, p. 60.
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trução da imagem das personagens pode, na sua génese, fazer-se de arquétipos de outras imagens, mantendo sempre
uma relação imbricada com os narradores que as criam. Se dissermos, com Kundera, que «a obra de cada romancista contém uma visão implícita da história do romance, uma ideia daquilo que é o romance» 9, podemos afirmar que é através
de Eça de Queirós que o Nemésio-Autor se interroga e teoriza o romance. Eça é a medida através da qual Nemésio se
interroga enquanto escritor e, sobretudo, enquanto romancista 10 – como mestre, criador não só de um estilo, mas de um
género 11. Mesmo que Nemésio queira rasurar a importância que Eça teve na sua formação de escritor, é o seu próprio
percurso biográfico que o trai, porque, já em 1920, se refere ao autor de O Crime do Padre Amaro, como «seu mestre e
amigo póstumo» 12.
Com base nesta aproximação estética, pretendemos desenhar uma relação entre Maria Eduarda, personagem de Os
Maias 13 e Margarida Clark Dulmo, a personagem de Mau Tempo no Canal 14 com um espectro comum – Ofélia, essa
cathédrale engloutie de Shakespeare que se torna, sobretudo a partir do século XIX, um hipotexto, na sua designação
mais ampla: endo e exoliterária – poética e figurativa. Os herdeiros da lição de Shakespeare, o mesmo é dizer, os herdeiros de uma ideia do trágico 15 estendem-se até à nossa contemporaneidade 16.
Como o pequeno polegarzinho que vai assinalando o caminho na floresta com pequenas pedras brancas percorreremos a distância entre Maria Eduarda e Margarida, através da relação que os seus autores têm como herdeiros de
Shakespeare – com a questão da identidade que passa não só por Hamlet, mas por Ofélia, através da sua imagologia pic-

9

Id., p. 7.
NEMÉSIO, Vitorino. «La Littérature Portugaise» : foi em Eça de Queirós que a Literatura Portuguesa encontrou «son romancier, romancier vraiment européen
et par la puissance de l’exécution et par la netteté du style» in Sob os Signos de Agora. Coimbra : Imprensa da Universidade, 1932, pp. 109-110.
11 A este propósito cf. NEMÉSIO, Vitorino. «Júlio Dinis e Eça de Queiroz» in Ondas Médias, Lisboa: Bertrand, s. Ed., 1945: «Falta a Eça de Queiroz a adesão
pessoal que Júlio Dinis sempre deu ao que romanceou. Acreditar numa intriga, comover-se com ela, fazê-la sua, [...] consubstanciação, filialidade: a entranha
quente.» p. 315-316. e MORNA, Fátima Freitas, «A Rotação da Memória» a propósito deste excerto: «É o próprio léxico a trair no crítico o poeta que se quis comovido a oeste e em todas as latitudes. Mais importante é o facto de Eça ser a medida pela qual Nemésio afere a qualidade do verdadeiro romance, como se percebe
através de um curioso dactiloscrito destinado, provavelmente, a publicitar Mau Tempo no Canal [282], onde a rasura manuscrita (em itálico) oculta parte de uma
declaração elucidativa: “Se fiz ou não um romance verdadeiro, é o que está para se ver. O inferno e os romances portugueses estão cheios de boas intenções. Talvez
ainda esteja para nascer quem se habilite à herança europeia de Eça com mais fôrça e verdade portuguesas. Experimentar não faz mal nem fica feio. Foi isso o que
fiz com o meu romance ilhéu[...]”» in Vitorino Nemésio – A Rotação da Memória, Op. Cit., p. 25.
12 NEMÉSIO, Vitorino: «Carta a Eça de Queirós, para o Largo do Quintela» in A Pátria, Lisboa, 1920: «Esta tarde, meu mestre e amigo póstumo, peregrinei lado
a lado das tuas frases, percorri o burgo todo, de árvores em rumorejo, fui à Sé, e ouvi o piar lúgubre das corujas no nunca abandonado crucito da Misericórdia. Senti
a tua Leiria levantar-se, erguer-se toda na Amélia do «Padre Amaro», em saia de baixo, em traje menor.»
13 QUEIRÓS, Eça de. Os Maias – Episódios da Vida Romântica. Lisboa: Ed. Livros do Brasil, s. Ed., s.d. Todas as referências serão feitas com base nesta edição através da sigla (OM).
14 NEMÉSIO, Vitorino. Mau Tempo no Canal. Lisboa: IN-CM, 4ª Ed.,1997. As referências ao romance terão por suporte esta edição através da sigla (MTC).
15 Cf. A este propósito: LOURENÇO, Eduardo, «Do Trágico e da Tragédia» in O Canto do Signo – Existência e Literatura. Lisboa: Ed. Presença, 1ª Ed., 1994:
«A expressão do trágico – e em grau supremo a de Shakespeare – recobre a mais original, jamais inteiramente oculta, mas hoje em plena luz, tragédia da Expressão.
Na verdade, a questão hamletiana por excelência – que também no Hamlet existe, mas como música invisível e futura – não é a que a Morte tão pesadamente nos
propõe, mas uma outra, anterior: o trágico pode ser dito?» p. 29.
16 Um exemplo da recriação de Ofélia, nos anos 60 do século XX, é a Maria das Mercês n’O Delfim de José Cardoso Pires (1968): «O pinhal é uma paliçada
entre mim e a lagoa, onde, num pântano, a Urdiceira, existe uma ferida por fechar. Arrancaram de lá o corpo de Maria das Mercês, esse espinho branco cravado
no lodo, essa anémona de cabelos soltos a tremulharem na corrente. Ofélia, murmuro. Ofélia à flor das águas como no sempre venerado santo William
Shakespeare.
Mas estes montes são pobres. Nem ao anoitecer têm grandeza para se poder estender sobre eles um imponente manto de púrpura digno de dar passagem a
uma Ofélia. [...] Ofélia, Hamlet, Cena V, e coisa e loisa, estão a mais neste cenário. Saint William Shakespeare disse tudo sobre o assunto.» . Lisboa: Publicações D.
Quixote, 16ª Ed., 1998, p. 137.
10
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tórica, poética, e dramática (de Shakespeare a Ambroise Thomas, passando por Rimbaud e Millais 17) – , mas também
através de Nemésio como herdeiro de Eça, de uma ideia de Romance.
Oscar Wilde, em O Retrato de Dorian Gray, para além de defender que o objectivo da arte é ocultar o artista e revelar o seu objecto 18, distingue os retratos de modelo dos retratos de artista: «Todo o retrato que é pintado com sentimento
é um retrato do artista e não do modelo. O modelo é apenas o acidente, o pretexto. Não é ele que é revelado pelo pintor; é antes o pintor que, na sua tela colorida, se revela a si próprio.» 19 O que colocamos em equação neste trabalho é a
hipótese de Maria Eduarda ser um dos hipotextos de Margarida Clark Dulmo, assim como, na génese de Maria Eduarda,
estará a leitura que Eça fez do Hamlet de Shakespeare e da ópera com o mesmo nome de Ambroise Thomas, para além
do conhecimento, que pelo menos Eça refere mas que conjecturamos ser comum a ambos, da pintura de Millais 20 e da
relação, que em Vitorino Nemésio é mais explicita (pelo seu percurso de poeta), com a poesia de Rimbaud e com o seu
poema «Ophélie» 21 de 1870.
Num estudo sobre a ficção queirosiana, Daniel-Henry Pageaux afirma que a carta a Carlos Mayer é o primeiro hipotexto d’Os Maias na medida em que, através de Carlos da Maia, «a dimensão autobiográfica transformar-se-á em material romanesco» 22. Nessa carta, Eça também referencia diversas leituras feitas: para já interessam-nos as de Shakespeare e
de Charles Baudelaire, pela importância que revelam na construção de Maria Eduarda.

17 Não conheço nenhum texto que aproxime estas duas personagens com a figura de Ofélia. Sabemos da fixação que Eça de Queirós tinha por Shakespeare e
pelo Hamlet de Ambroise Thomas. Na sua Introdução às Prosas Bárbaras, Jaime Batalha Reis alude ao deslumbramento de Eça pela canção de Ofélia: «Quando se
deu, em Paris, o Hamlet com música de Ambroise Thomas, Augusto Machado leu-nos a partitura.
Há nela uma cantiga fantástica que eu ouvi mais tarde a Cristina Neilson, que era escandinava, e impressionou francamente Eça de Queiroz.
A poesia dessa canção é uma balada sobre assunto fantástico do Norte que então preocupava o espírito de Eça de Queiroz.
Desde então ouvia-se a cantarolar, a meia voz dolorosa e melodramática, como seguindo as suas visões: «calme et blonde, dort dans l’eau profonde la Willis,
au regard du feu...» (in Op. cit., p. 35).
Vitorino Nemésio, para além de ter sido leitor atento da obra de Eça de Queirós (refere-se a ele, no início da sua carreira como seu mestre e amigo: lembremo-nos do artigo «Carta a Eça de Queirós, para o Largo do Quintela», escrito em 1920, no qual Nemésio revela particular sensibilidade à figura de Artur Couceiro, e
portanto, ao universo musical de O Crime do Padre Amaro). Como melómano que era, poderá ter tido acesso (por libretto, por exemplo), ao Hamlet de A. Thomas,
representado no S. Carlos na temporada de 1922-23, (a este propósito ver: CARVALHO, Mário Vieira de. Pensar é Morrer ou o Teatro de S. Carlos. Lisboa: IN-CM,
1ª Ed., 1993), altura em que Nemésio estudava Direito em Coimbra. Pelo papel que a música sempre desempenhou na vida de Nemésio – notemos, por exemplo,
as referências feitas a Debussy e Meyerbeer (não é demais lembrar a sua intenção de escrever a biografia de Francisco de Lacerda, projecto que não chegou a concretizar: Cf. CÂMARA, J. M. Bettencourt «Vitorino Nemésio e Francisco de Lacerda» in Colóquio Letras nº 102 – Homenagem a Vitorino Nemésio. Lisboa, Fundação
Calouste Gulbenkian, 1988: [em carta a senhora confidente de Lacerda], revela: «Não sou musicólogo, mas um simples melómano e admirador do grande músico,
ilhéu como eu, com quem tive a honra de privar nos seus últimos anos. Da conferência nasceu em mim o ousado projecto de o biografar em volume, aproveitando
a fundo aquela riqueza documental: – um perfil de artista cosmopolita inserto na sua época e fértil em contactos relevantes com o meio musical e belle époque
europeu. Têm-me retido duas coisas: o meu amadorismo e a complexidade da investigação biográfica» p. 25). A propósito de Francisco de Lacerda, ver também:
Câmara, José Bettencout da. «Eça de Queirós e Francisco de Lacerda» in Colóquio Letras nº 134 – Limiares da Ficção: Do Pré-Moderno ao Pós-Moderno. Lisboa:
Fundação Calouste Gulbenkian, 1994.
18 WILDE, Oscar. «Prefácio» a O Retrato de Dorian Gray, Lisboa: Ed. Estampa, 3ª Ed., 1995, p. 7.
19 Id. p. 13.
20 Cf. QUEIRÓS, Eça de. Cartas de Inglaterra e Crónicas de Londres. De acordo com os textos de Gazeta de Notícias e A Actualidade. Fixação do texto e notas
de Helena Cidade Moura. Lisboa: Ed. Livros do Brasil, s. Ed., 2000, p. 212. Embora Eça não se refira nesta crónica à Ofélia de Millais, estamos em crer que conheceu a obra deste pintor, pela divulgação que esta tinha na Londres Oitocentista.
21 Cf. RIMBAUD, Arthur. O Rapaz Raro – Iluminações e Poemas. Tradução de Maria Gabriela Llansol. Lisboa: Ed. Relógio d’Água, 1ª Ed., 1998, p. 138.
22 PAGEAUX, Daniel-Henri, «Das Primeiras Crónicas ao Universo do Romance: Algumas perspectivas da Criação Queirosiana» in Vária Escrita nº 4, Sintra:
Câmara Municipal de Sintra, 1997, p. 317.
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A primeira vez que vemos Maria Eduarda é através do olhar de Carlos. Ele descreve-a, como Artur Corvelo descrevera
a senhora do vestido de xadrez n’A Capital! 23, com laivos de passante baudelariana:
«Um esplêndido preto, já grisalho, de casaca e calção, correu logo à portinhola; de dentro um rapaz muito magro, de barba muito
negra, passou-lhe para os braços uma deliciosa cadelinha escocesa, de pêlos esguedelhados, finos como seda e cor de prata; depois
apeando-se, indolente e poseur, ofereceu a mão a uma senhora alta, loira, com um meio véu muito apertado e muito escuro que realçava
o esplendor da sua carnação ebúrnea. Craft e Carlos afastaram-se, ela passou diante deles, com um passo soberano de deusa,
maravilhosamente bem feita, deixando atrás de si como uma claridade, um reflexo de cabelos de oiro, e um aroma no ar. [...] O escudeiro
preto voltava, com a cadelinha nos braços; uma mulher passava, com um casaco de veludo branco de Génova, mais alta que uma criatura
humana, caminhando sobre nuvens, com um grande ar de Juno que remonta ao Olimpo: a ponta dos seus sapatos de verniz enterrava-se na luz do azul, por trás as saias batiam-lhe como bandeiras ao vento. E passava sempre...»
(OM, pp. 156-157 e 185, o itálico é nosso)

Esta construção de Maria Eduarda como deusa que caminha por entre os homens fez com que a crítica considerasse
esta personagem como «a menos autêntica das personagens femininas queirosianas» 24, mas é possível que Eça não pretendesse dar vida a esta personagem do mesmo modo que deu a Juliana n’O Primo Basílio. Maria Eduarda aparece como
figuração de um ideal estético, um ideal do Belo – e o belo é sempre um artifício. Carlos da Maia procura conquistar
esse ideal, é esse desejo que faz com que ele se desloque a Sintra quando ainda sequer sabe o seu nome, é por uma
imagem de deusa que ele se deslumbra: «À maneira que ela se afastava, parecia-lhe maior, mais bela: e aquela imagem
falsa e literária de uma deusa marchando pela Terra prendia-se-lhe à imaginação.» (OM, p. 203, o itálico é nosso).Não
é por acaso que Maria Eduarda aparece quase sempre associada à música, «aquela vaga Ofélia» 25, que para o jovem Eça
devia ser «a voz de tudo aquilo que está silencioso sem ter a faculdade de se exprimir, e nós termos a possibilidade de

23

A designação «Senhora do Vestido de Xadrez» só aparece no fim de A Capital!. Como grande parte do texto não foi revisto por Eça, vemos que ele oscila
entre a «senhora com um vestido de flanela» e «a senhora do vestido de xadrez». A personagem, no entanto, é a mesma: «Era uma senhora, com um vestido de
praia, de flanela azul, que se debruçara à portinhola dum wagon de primeira classe; tinha um livro fechado na mão; e o seu chapéu pequenino, todo de penas, parecia o peito roliço duma ave negra. [...] Era um sujeito gordo, que vinha com a senhora do vestido de flanela. Artur então reparou nela; e pareceu-lhe tão linda, que
ficou com os olhos pasmados, num enleio que o invadia, sentindo bater forte o coração: nunca vira aquela delicadeza fina da sua pele pálida, nem uma doçura tão
tenra da linha oval; os seus olhos negros, de grandes pestanas, um pouco tristes, enterneciam; estava ainda debruçada à portinhola com o livro amarelo na mão;
era pequena e delicada, e o corpete justo do vestido desenhava um seiozinho, que devia caber no covo da mão.
Ela pareceu notar, também, aquele rapaz tão admirado (...) – e os olhos de ambos encontraram-se» (pp. 95-97).
«[...] ao chegar à Praça Camões, no momento em que parava para deixar passar uma carroça, viu, descendo da rua de S. Roque, a Senhora do Vestido de
Xadrez! No deslumbramento que lhe deu a presença da sua pessoa, o seu rosto oval alumiado de dois grandes olhos negros, a graça da sua cabeça, toda a sua figura
peregrina e mimosa, ficou imóvel; [...] Não reparara nele! Levava pela mão uma pequerruchinha: O seu vestido de fazenda azul tinha enfeites de uma seda azul mais
escura; ia devagar, apanhando, com graça, ao lado, a cauda. [...]» (p. 244) In QUEIRÓS, Eça de. A Capital! (começos duma carreira). Edição de Luiz Fagundes
Duarte, Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda, Edição Crítica das Obras de Eça de Queirós, 1992. As referências a este romance serão feitas com base nesta
edição.
24 Cf. MATOS, A. Campos (Coord.), «Maria Eduarda» in Dicionário de Eça de Queiroz. Lisboa: Editorial Caminho, 1993, 2ª Ed. Revista e aumentada. «Tudo
nela parece porém demasiado preparado, como para obter o efeito de «situações morais altamente comoventes» (designação do próprio Eça). Por isso que talvez o
seu retrato tenha algo de fictício e convencional, excessivamente idealizado, sendo assim, possivelmente, a menos autêntica das personagens femininas queirosianas. Por um momento a sua figura vai animar-se, encher-se de vida, ganhar uma estatura verídica, e autenticidade psicológica, na cena dos Olivais com Carlos, que
se seguirá à visita de Castro Gomes, no final do cap. XIV. Aqui revelou Eça ter aquilo que no artigo sobre Ramalho chamou «o instinto certo do momento dramático». Faltar-lhe-á porém, em tudo o mais, aquele sopro de alma que deu vida a Genoveva, a Juliana (...).» (Artigo de A. Campos Matos, p. 396).
25 Cf. «Sinfonia de Abertura», in Prosas Bárbaras, Op. Cit., p. 66.
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o compreender» 26. E é a canção de Ofélia 27 que Maria Eduarda executa, vestida de branco, na noite em que Ega descobre o parentesco entre Carlos e Maria Eduarda:
«Pâle et blonde,
Dort sous l’eau profonde…»

Já Luís Santos Ferro chamou a atenção para a situação do romance e o momento da ópera de Thomas 28, não só para
o excerto que Eça narra, mas sobretudo para aquilo que ele cala: «La sirène/ Passe et vous entraîne/ Sous l’azur du lac
endormi./ L’air se voile,/ Adieu! Blanche Étoile!/ Adieu ciel, adieux doux ami !/ Heureuse l’épouse/ Au bras de l’époux!
(...) / Pour toujours, adieu, mon doux ami!/ (…) / Ah! cruel, tu vois mes pleurs! Ah!/ Pour toi je meurs!» 29.
Mas esta não é a primeira referência ao Hamlet. Já no capítulo XIII, quando Carlos conta a Maria Eduarda que conseguiu alugar a casa de Craft repete uma fala de Hamlet a Ofélia:
«– Que lhe hei-de eu responder? Tenho de lhe repetir essa coisa antiga que já Hamlet disse: que duvide de tudo, que duvide do Sol,
mas que não duvide de mim...» (OM, p. 431)

E é a partir deste capítulo que podemos entender Maria Eduarda como uma figuração de Ofélia, na sua vertente imagística (sempre ligada às flores) e simbólica – por isso, «imagem falsa e literária» –, num percurso de identificação-desidentificação constantes. A ênfase que se dá, na canção de Ofélia, à menção do nome: «(...) Hamlet est mon époux, et
moi/ Et moi, je suis Ophélie.» 30, transfere-se para a história de Maria Eduarda, para a história dos seus mascaramentos
– dos seus nomes ou do seu inominável. Ela aparece-nos como uma passante; no decorrer do romance, vêmo-la metamorfoseada numa série de nomes: de Mme. Castro Gomes passa a ser Maria Eduarda, que depois se revela como Mme
Mac Gren, Maria Calzaski de nascimento, para passar a ser Maria Eduarda Maia, irmã de Carlos Eduardo da Maia –
ficando, no momento em que descobre a sua verdadeira identidade, sem nome: «Depois, ao fazer o sobrescrito, ficou
com a pena no ar, num embaraço. Devia pôr “Madame Mac Gren” ou “D. Maria Eduarda da Maia”? Vilaça achava preferível o antigo nome, porque ela legalmente ainda não era Maia. Mas, dizia o Ega atrapalhado, também já não era Mac
Gren (...) Vai sem nome. Imagine-se que foi esquecimento...» (OM, p. 685).
Vamos encontrá-la, já morta para Carlos, a morar numa quinta chamada, não ingenuamente, Les Rosières, como
Madame de Trelain: «– Um efeito de conclusão, de absoluto remate. É como se ela morresse, morrendo com ela todo o
passado, e agora renascesse sob outra forma. Já não é Maria Eduarda. É Madame de Trelain, uma senhora francesa. Sob
este nome, tudo o que houve fica sumido, enterrado a mil braças, findo para sempre, sem deixar memória...» (OM, p. 712).
É também a imagem de mulher «mais alta que uma figura humana» que encontramos associada a Margarida Clark
Dulmo. Vêmo-la como um paralelo ao vivo da avó – Margarida Terra:

26

Cf. «Macbeth», In Prosas Bárbaras, Op. Cit., p. 81.
Cf. «Um carta», Id.: «Que tardes! Da varanda via-se a serenidade virgiliana dos prados e do rio. Líamos: eu declamava Hamlet, tu tocavas na tua rabeca a
mórbida «Lucia»! Muitas vezes, entre um concílio revolucionário, tu lias em pé sobre a mesa, dramaticamente, os «lambes» de Barbier. Os «lambes» – de quem o
clássico A. dizia gravemente terem um defeito: serem sublimes! Celebrávamos cerimónias de um culto desconhecido diante do busto de Shakespeare.» p. 215.
28 Cf. FERRO, Luís Santos. «Música» in Dicionário de Eça de Queirós, Op. Cit., p. 427. A este propósito ver também CARVALHO, Mário Vieira de. «Casos e
figuras do universo músico-teatral queirosiano» in Eça de Queirós e Offenbach – A ácida gargalhada de Mefistófeles. Lisboa: Ed. Colibri, 1ª Ed., 1999, pp. 96-100.
29 Cf. Hamlet, Libretto de Michel Carré et Jules Barbier, Musique de Ambroise Thomas, Act. IV.
30 Id.
27

86

ATLÂNTIDA
«– É extraordinário como te pareces com tua avó materna, com a prima Margarida Terra!
– Assim tanto?...
– Toda. – E, acompanhando o paralelo ao vivo, do mais perto ao mais longe: – o mesmo feitio das mãos, a mesma largura dos
ombros, os mesmos olhos que nos metem pelo coração dentro com tanta alegria... e ao mesmo tempo cheios de uma serenidade que
quer fugir à gente... de um não sei quê que nem parece ser deste mundo...» (MTC, Cap. IV Nocturno, p. 65)

Esta aura que envolve Margarida, este não sei quê que nem parece ser deste mundo acompanha-a durante todo o
romance 31. João Garcia olha-a pela primeira vez tal como Carlos da Maia, como sendo uma imagem literária:
«Como Dante em Beatriz, ele reparara em Margarida pela primeira vez na missa, nas Angústias, tinha ela uns quinze anos. No Dante
eram nove mas o número simbólico era três: nove e três doze, e três quinze... Vestida de branco. Aquela serenidade de testa ardente ao
breve reflexo dos círios, os olhos caídos no livrinho de madrepérola... Ao Evangelho, de pé, já como mulherzinha, numa compostura de
estampa. Parecia-lhe que a força do seu olhar comovido na nucazinha dourada tocara uma fibra oculta de Margarida – a que estava mais
perto de Deus, e como que primeiro.» (MTC, Cap. VIII, Schermo, p. 105)

Ao contrário de Maria Eduarda, Margarida é descrita, no início do romance, não como retrato de passante, mas sob
um ideal ainda clássico mas já pós-impressionista, quase pictórico: «Os olhos de Margarida tinham um lume evasivo, de
esperança que serve a sua hora. Eram fundos e azuis, debaixo de arcadas fortes.» (MTC, Cap. I, A Serpente Cega, p. 35).
E é através dos olhos que a tristeza de Margarida nos continua a ser revelada, através de uma imagem similar à que
Rimbaud nos deixou da sua Ofélia:
«Margarida compunha os olhos pisados, não de lágrimas, mas de uma fundura de lírio.» (MTC. Cap. II, O Despertar, p. 45)
«La blanche Ophélia flotte comme un grand lys,/ […] / Et l’Infini terrible effara ton œil bleu!» 32

No capítulo X, Roberto Clark, irá dizer que Margarida «Parece um quadro, parece um Reynolds...» (MTC, Cap. X, 2º
Nocturno, p. 116) ao mesmo tempo que Maria das Angústias diz que »Parece o retrato da avozinha (...)» (id.), o que
aproxima os tempos e uma tentativa de Nemésio, à maneira de Reynolds, pintar um retrato à escala real 33 da sua personagem – Margarida. E de facto, em Margarida, temos uma imagem que, em perspectiva, é mais global e precisa do que a
impressionista Maria Eduarda. Nestas construções de retratos, em que, aproximando-nos de Oscar Wilde, encaramos o
retrato de Margarida como um retrato de artista e o de Maria Eduarda como estando num estado intermédio entre o
artista e o modelo 34, é possível detectar pinceladas em que, através de Margarida, nos aproximamos de Eça:

31

No final do romance, em conversa com Damião Serpa quando este a compara a Grete Spiel: «– Que horror! – exclamou Margarida, rindo e fazendo-se pálida.
– Comparar-me a uma alma do outro mundo!...
– É que você às vezes nem parece ser deste mundo...
Margarida tornara-se natural e grave, como uma planta que recebe um raio de sol que rompe a nuvem e com outra nuvem se apaga:
– Talvez mesmo não seja...» (MTC, Cap. XXXVII, Epílogo (Andante; poì allero, non troppo), p. 342)
32 Op. Cit., pp. 138-140.
33 Cf. John Hayes «O Retrato Britânico, de Reynolds e Gainsborough a Millais e Whistler» in PEREIRA, João Castel-Branco e SILVA, Nuno Vassallo e. (Coord.).
A Arte do Retrato – Quotidiano e Circunstância. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1ª Ed., 1999.
34 Há, nestas personagens, um transportar de ideários que se desenham paralelamente com os dos seus autores, por isso são retratos de artista. Tal como Eça,
Maria Eduarda lê os romances de Dickens (são os seus preferidos), toca Chopin e Mendelssohn, arranja controvérsiassobre Wagner e Verdi (OM, p. 524), o que volta
a lembrar a «Sinfonia de Abertura» do Eça das Prosas Bárbaras. Margarida lê Camilo e Júlio Dinis e, tal como Nemésio, revela um fascínio pela Cathédrale Engloutie
de Debussy.
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«Numa terra em que tudo são heranças e negócios, o que vale uma rapariga? São os vestidos, é o baile, é o dia de anos, um arraial
a que se vai... Se eles já não têm a que se tornem, a gente não lhes pode servir?! Sim... é dispor; pois então! Eu sou uma espécie de prédio que por acaso ficou livre. (...) Já fiz a primeira comunhão; crismaram-me... Vamos chegando à altura das flores de laranjeira. A vida é
como a roda do ano em casa do lavrador: lavrar, semear, ceifar... [...]
O tio creia que estas senhoras da Horta não sabem que estão neste mundo senão quando a vida corre mal. Foram criadas com tolices; não vivem senão para o Real Clube Faialense e para as festas a bordo, quando vem uma esquadra à Doca.» (MTC, Cap. XIV,
Epistolografia, p. 146)

Tanto Margarida como Maria Eduarda são estrangeiras, mas é em Margarida que esse sentimento de solidão e de
distanciamento em relação aos que a rodeiam é mais vincado, porque aparece como um paralelo ao vivo de alguém que
se revela por ausência: a avó, e através dela toda uma linha familiar com a qual Margarida não se consegue identificar
nem evadir, como Ofélia, que mesmo amando Hamlet, obedece ao pai quando este lhe pede que se afaste do príncipe
da Dinamarca, assim Margarida, mesmo não querendo, acaba por casar-se com André Barreto, realizando assim, a união
de que ela quisera fugir: o casamento como âncora, tal como o de Maria Eduarda com Mr. de Trelain:
«Maria Eduarda ia casar.
Assim o anunciara ela a Carlos numa carta muito simples, que ele recebera na quinta dos Vila Medina. Ia Casar. E não parecia ser
uma resolução tomada arrebatadamente, sob um impulso do coração; mas antes um propósito lento, longamente amadurecido. Ela aludia
nessa carta a ter «pensado muito, reflectido da vida, maltratados por ela, cansados ou assustados do seu isolamento, que, sentindo um
no outro qualidades sérias de coração e de espírito, punham em comum o seu resto de calor, de alegria e de coragem, para afrontar juntos
a velhice...» (OM, pp. 710-711)
«[...] Parecendo que não, três meses chegam e crescem para um casal ver se se podem adaptar um ao outro. Além do mais, já o
conhecia há mais de um ano, em condições de poder escolher com a cabeça. [...] Para quem se preza e já não tem ilusões, é a grande
âncora. Com o hábito e um forte sentimento como o que sinto pelo André, ser mulher casada é como um daqueles veleiros que se
deixavam apodrecer meses e meses na Horta, amarrados a uma bóia da Doca; ou, se quisermos puxar as comparações ao trágico: como
um morto que encontra a paz e a luz perpétua numa sepultura que os seus compraram e que trazem asseadinha...» (MTC, p. 340)

É através da morte de Afonso da Maia e de Roberto Clark que o sentido do trágico se revela nas duas personagens.
Maria Eduarda descobre-se como Maia, morrendo para Carlos e Margarida encontra na morte do tio Roberto a sentença
de morte do seu ser: por isso ambas morrem, não como em Shakespeare – a sua morte é a perda de uma identidade: uma
ausência de nome que se interpreta como morte da identidade. É este o sentido moderno do trágico – a morte pela
ausência do nome.
«(…) Mas afinal continuava presa às suas relações de família como uma mosca tonta à teia de aranha irisada! A morte do tio Roberto,
em vez de a libertar de tudo tirando-lhe as últimas ilusões, não seria, pelo contrário, a sentença de morte do seu ser?, o seu dobrar à vontade alheia e às garras de um destino sem piedade? Fosse como fosse, a presença de André àquela cena era-lhe insuportável.» (MTC, Cap.
XXXVI, Despedidas-de-verão, p. 320. O itálico é nosso)

Nemésio, em 1930 escreve o poema Cathédrale Engloutie, numa clara aproximação com Debussy. Julgamos ser possível estabelecer uma relação entre este poema e a personagem Margarida, como sendo a mulher do Rei, lívida, e por isso,
transcrevemos o soneto na íntegra:
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«Levo-te à ilha onde nasci. Bastava
Que o mar te não fizesse pesadelo:
Atava-te uma vela no cabelo
E verias, amor! Nem te alagava...
Ali, a onda na rocha é sempre brava,
E o vento, um ninho em nuvem de novelo;
Da falésia que avança em cabedelo
Brota o punch lunar que a espuma cava.
Entre os navios e os corais do fundo
A ilha esconde aos homens outro mundo
Onde há lágrimas, grutas, universos...
Mas falta Aquela... (Se quisesses ir!)
Falta a mulher do Rei, lívida, a ouvir
A verde voz dos sinos lá submersos.» 35

Esta «mulher do Rei» em 1930 pode ser vista como a metáfora de Margarida, no final do romance, já casada com
André Barreto, nora do Barão da Urzelina. Morre o seu ser, a sua identidade, quando já não se reconhece no seu anel,
a serpente cega que herdara directamente da avó, o seu paralelo, anel esse que só João Garcia compreendeu. Com as
novas esmeraldas que André Barreto coloca no anel, Margarida deixa de se reconhecer nele e, tomando consciência do
hiato que criou com a sua própria imagem, atira o anel ao mar, numa tentativa de deixar no fundo do mar Aquela que
foi «a ouvir/ A verde voz dos sinos lá submersos», enquanto a nora do Barão da Urzelina, vai num navio, sem âncora,
para destino incerto: «Margarida, para lá dos cortinados e dos mognos do seu beliche, deixando ao marido a ilusão de
que estava nos braços de Morfeu, olhava fixamente para a rede do beliche de cima. E, apesar da veilleuse que arroxeava
a penumbra do camarote, sentia-se cega... cega como a serpente do anel que nenhum ventre de peixe levaria para a
mesa humana e que àquela hora jazia, como a cucumária dos abismos, no mais secreto do mar.» (MTC, Cap. XXXVII,
Epílogo, p. 350).
Cathédrale Engloutie: Catedral submersa ou engolida... Assim finda Margarida, como Ofélia, que morre afogada no
rio, assim vemos Maria Eduarda que jaz para Carlos em Les Rosieres, tal como Ofélia morre envolta em flores, porque «un
matin d’avril, un beau cavalier pâle,/ Un pauvre fou, s’assit muet à tes genoux!» 36: enigmas como catedrais, ambas lívidas, pedindo para escutar a sua canção:
Pâle et blonde
Dort sous l’eau Profonde

35 In Bibliografias: Vitorino Nemésio – A Rotação da Memória, Op. Cit., [224] «Autógrafo com emendas. – Publicado com variantes com o título “La
Cathédrale Engloutie” em [PR], Jun.-Jul. 1930, p. 9.
36 Cf. RIMBAUD, A .«Ophélie» in Op. Cit. p. 140.
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Se a memória de Maria Eduarda fica, para Carlos, «enterrada a mil braças», Margarida afunda, ela mesma, o seu passado «no mais secreto do mar».
Desta maneira nos despedimos, à boa maneira de Cardoso Pires, de duas Ofélias locais 37, «enigmas vivos» 38 e de
dois construtores de catedrais – Eça e Nemésio...

Sir John Everett Millais. Ophelia. 1851-1852. Oil on canvas.
Tate Gallery, London, UK

37
38

Cf. PIRES, José Cardoso. O Delfim. Op. Cit., p. 227.
Cf. Mau Tempo no Canal, Ed. Cit., p. 245.
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O mundo infectado de alma.
Uma leitura de “Hora Absurda”, de Fernando Pessoa

Alexandre Borges
“Hora Absurda”
O teu silêncio é uma nau com todas as velas pandas...
Brandas, as brisas brincam nas flâmulas, teu sorriso...
E o teu sorriso no teu silêncio é as escadas e as andas
Com que me finjo mais alto e ao pé de qualquer paraíso...
Meu coração é uma ânfora que cai e que se parte...
O teu silêncio recolhe-o e guarda-o, partido a um canto...
Minha ideia de ti é um cadáver que o mar traz à praia..., e entanto
Tu és a tela irreal em que erro em cor a minha arte...
Abre todas as portas e que o vento varra a ideia
Que temos de que um fumo perfuma de ócio os salões...
Minha alma é uma caverna enchida pela maré cheia,
E a minha ideia de te sonhar uma caravana de histriões...
Chove ouro baço, mas não no lá-fora... É em mim... Sou a Hora,
E a hora é de assombros e toda ela escombros dela...
Na minha atenção há uma viúva pobre que nunca chora...
No meu céu interior nunca houve uma única estrela...
Hoje o céu é pesado como a ideia de nunca chegar a um porto...
A chuva miúda é vazia... A Hora sabe a ter sido...
Não haver qualquer coisa como leitos para naus!... Absorto
Em se alhear de si, teu olhar é uma praga sem sentido...
Todas as minhas horas são feitas de jaspe negro,
Minhas ânsias todas talhadas num mármore que não há,
Não é alegria nem dor esta dor com que me alegro,
E a minha bondade inversa não é boa nem má...
Os feixes dos lictores abriram-se à beira dos caminhos...
Os pendões das vitórias medievais nem chegaram às cruzadas...
Puseram in-fólios úteis entre as pedras das barricadas...
E a erva cresceu nas vias férreas com viços daninhos...
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Ah, como esta hora é velha!... E todas as naus partiram!
Na praia só um cabo morto e uns restos de vela falam
De Longe, das horas do Sul, de onde os nossos sonhos tiram
Aquela angústia de sonhar mais que até para si calam...
O palácio está em ruínas... Dói ver no parque o abandono
Da fonte sem repuxo... Ninguém ergue o olhar da estrada
E sente saudades de si ante aquele lugar-Outono...
Esta paisagem é um manuscrito com a frase mais bela cortada...
A doida partiu todos os candelabros glabros,
Sujou de humano o lago com cartas rasgadas, muitas...
E a minha alma é aquela luz que não mais haverá nos candelabros...
E que querem ao lado aziago minhas ânsias, brisas fortuitas?...
Porque me aflijo e me enfermo?... Deitam-se nuas ao luar
Todas as ninfas... Veio o sol e já tinham partido...
O teu silêncio que me embala é a ideia de naufragar
E a ideia de a tua voz soar a lira dum Apolo fingido...
Já não há caudas de pavões todas olhos nos jardins de outrora...
As próprias sombras estão mais tristes... Ainda
Há rastos de vestes de aias (parece) no chão, e ainda chora
Um como que eco de passos pela alameda que eis finda...
Todos os ocasos fundiram-se na minha alma...
As relvas de todos os prados foram frescas sob meus pés frios...
Secou em teu olhar a ideia de te julgares calma,
E eu ver isso em ti é um porto sem navios...
Ergueram-se a um tempo todos os remos... Pelo ouro das searas
Passou uma saudade de não serem o mar... em frente
Ao meu trono de alheamento há gestos com pedras raras...
Minha alma é uma lâmpada que se apagou e ainda está quente...
Ah, e o teu silêncio é um perfil de píncaro ao sol!
Todas as princesas sentiram o seio oprimido...
Da última janela do castelo só um girassol
Se vê, e o sonhar que há outros põe brumas no nosso sentido...
Sermos, e não sermos mais!... Ó leões nascidos na jaula!...
Repique de sinos para além, no Outro Vale... Perto?...
Arde o colégio e uma criança ficou fechada na aula...
Porque não há-de ser o Norte e o Sul?... O que está descoberto?
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E eu deliro... De repente pauso no que penso... Fito-te
E o teu silêncio é uma cegueira minha... Fito-te e sonho...
Há coisas rubras e cobras no modo como medito-te,
E a tua ideia sabe à lembrança de um sabor medonho...
Para que não ter por ti desprezo? Porque não perdê-lo?...
Ah, deixa que eu te ignore... O teu silêncio é um leque –
Um leque fechado, um leque que aberto seria tão belo, tão belo,
Mas mais belo é não o abrir, para que a hora não peque...
Gelaram todas as mãos cruzadas sobre todos os peitos...
Murcharam mais flores do que as que havia no jardim...
O meu amar-te é uma catedral de silêncios eleitos,
E os meus sonhos uma escada sem princípio mas com fim...
Alguém vai entrar pela porta... Sente o ar sorrir...
Tecedeiras viúvas gozam as mortalhas de virgens que tecem...
Ah, o teu tédio é uma estátua de uma mulher que há-de vir,
O perfume que os crisântemos teriam, se o tivessem...
É preciso destruir o propósito de todas as pontes,
Vestir de alheamento as paisagens de todas as terras,
Endireitar à força a curva dos horizontes,
E gemer por ter de viver, como um ruído brusco das serras...
Há tão pouca gente que ame as paisagens que não existem!...
Saber que continuará a haver o mesmo mundo amanhã – como nos desalegra!...
Que o meu ouvir o teu silêncio não seja as velas que atristem
O teu sorriso, anjo exilado, e o teu tédio, auréola negra...
Suave, como ter mãe e irmãs, a tarde rica desce...
Não chove já, e o vasto céu é um grande sorriso imperfeito...
A minha consciência de ter consciência de ti é uma prece,
E o meu saber-te a sorrir é uma flor murcha a meu peito...
Ah, se fôssemos duas figuras num longínquo vitral!...
Ah, se fôssemos as duas cores de uma bandeira de glória!...
Estátua acéfala posta a um canto, poeirenta pia baptismal,
Pendão de vencidos tendo escrito ao centro este lema – Vitória!
O que é que me tortura?... Se até a tua face calma
Só me enche de tédios e de ópios de ócios medonhos...
Não sei... Eu sou um doido que estranha a própria alma...
Eu fui amado em efígie num país para além dos sonhos...
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“Hora Absurda” 1 é um poema singular na poesia portuguesa e, possivelmente, na poesia mundial: não se encontram
com objectividade laços que o liguem a tradições, culturas ou correntes concretas, vasculhamos o legado pessoano e não se vislumbra outro poema que abra um rasto de sentido que nos traga de regresso aqui e os personagens destes
versos parecem nunca mais ter voltado a visitar a intimidade do poeta. Expoente do paulismo 2, isto é, da aberração de certas formas linguísticas e gramaticais, o poema obriga-nos a por esta precaridade categorial nos quedarmos em matéria de etiquetas aplicáveis. É extrema a dificuldade que se oferece à interpretação do seu sentido e, a bem de uma correcta perscruta,
vinte, trinta leituras dispersas por anos, não parecem ainda garantir um acesso inequívoco à tese autoral ou à mais convicta
crença na compreensão do estado de espírito que tenha presidido à sua execução. Desde logo, o título abre caminho a uma
ingénua dúvida inaugural: trata-se de uma chave de compreensão dos conteúdos textuais ou não passa de um pronto aviso
ao leitor para a ausência de conexões de sentido naquilo com que, de seguida, se deparará? A aceitarmos esta segunda possibilidade de resposta mais não nos restaria que abandonar imediatamente o presente projecto de leitura, pelo que, convictos da não impossibilidade comunicacional com Pessoa, avançaremos iluminados pela esperança na primeira resposta, rumo
àquela que julgamos ser, em verdade, uma das suas maiores propostas filosóficas: a de uma infecção do mundo pela
alma 3.
Antes de mais, esclareçamos que se encontra neste poema uma plurivocidade de linhas directrizes que são, em verdade, as grandes responsáveis pela edificação do labirinto em que, presentemente, nos tentamos guiar; são elas: uma
estética de sensações comparadas que fornece, na confusão dos sentidos, um como que sentido único que é junção dos cinco tradicionais e, assim, puramente estético, se apresenta permanentemente disposto à contemplação do
Mundo; a coabitação pacífica de passado, presente e futuro; a concepção de um espaço humanizado, filtrado
por emoções que se mimetizam nas materialidades, um espaço desertado, mas ainda habitado pela arte, que
olha e é olhado e que, por fim, se revela de carácter anímico ou mesmo de um para lá do onírico. Exemplifiquemos,
pois, estes diversos aspectos com maior detalhe:
Sensações comparadas:
(…) Ah, e o teu silêncio é um perfil de píncaro ao sol! (…)
E o teu silêncio é uma cegueira minha... Fito-te e sonho... (…)

Mimesis das emoções nas materialidades:
(…) O teu silêncio é uma nau com todas as velas pandas... (…)
E o teu sorriso no teu silêncio é as escadas e as andas (…)
Meu coração é uma ânfora que cai e que se parte... (…)
Minha ideia de ti é um cadáver que o mar traz à praia..., e entanto (…)
O teu silêncio que me embala é a ideia de naufragar (…)
O meu amar-te é uma catedral de silêncios eleitos,
E os meus sonhos uma escada sem princípio mas com fim... (…)
E o meu saber-te a sorrir é uma flor murcha a meu peito... (…)

1 O poema é, inicialmente, publicado numa antologia pessoana intitulada Cancioneiro. Desde então, têm sido múltiplas as reedições em obras diversas de múltiplos carácteres e títulos. Por razões prácticas, não nos referiremos a nenhuma em particular; assim, para efeitos de confirmação hermenêutica, preferimos isolar o
poema e expô-lo completo no presente texto.
2 Um dos vários estilos criados e/ou importados pelo movimento futurista e modernista português de que Fernando Pessoa foi um dos expoentes, particularmente aquando da formação do grupo de artistas que constituiria a revista Orpheu.
3 Os termos escolhidos para a conceptualização desta temática são da nossa exclusiva responsabilidade; jamais Pessoa se referiu neste léxico.
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Coexistência entre passado, presente e futuro:
(…) E a hora é de assombros e toda ela escombros dela... (…)
Ah, como esta hora é velha!... E todas as naus partiram! (…)
Um como que eco de passos pela alameda que eis finda... (…)
E o sonhar que há outros põe brumas no nosso sentido... (…)
Ah, o teu tédio é uma estátua de uma mulher que há-de vir, (…)

Espaço desertado, que já foi:
(…) O palácio está em ruínas... Dói ver no parque o abandono (…)
Todos os ocasos fundiram-se na minha alma...
As relvas de todos os prados foram frescas sob meus pés frios...
Secou em teu olhar a ideia de te julgares calma,
E eu ver isso em ti é um porto sem navios... (…)

O olhar que pinta e amaldiçoa aquilo que olha, que penetra e transforma:
(…) Em se alhear de si, teu olhar é uma praga sem sentido... (…)

Espaço anímico:
(…) Minha alma é uma caverna enchida pela maré cheia, (…)
Chove ouro baço, mas não no lá-fora... É em mim... Sou a Hora, (…)

Espaço ainda habitado pela arte:
(…) Esta paisagem é um manuscrito com a frase mais bela cortada... (…)
Sujou de humano o lago com cartas rasgadas, muitas... (…)
E a ideia de a tua voz soar a lira dum Apolo fingido... (…)

Espaço com olhares:
(…) Já não há caudas de pavões todas olhos nos jardins de outrora... (…)

Atmosfera de morte onde o espaço respira:
(…) Tecedeiras viúvas gozam as mortalhas de virgens que tecem... (…)

Todos estes vectores orientam-nos para uma concepção de mundo diferente da tradicional, ainda que nos pareça
que continuamos a falar de um espaço-tempo, embora numa relação profundamente diversa da comum: o tempo não
parece ser já o espaço em movimento 4, havendo sim um simulacro de eternidade encenado a partir de um espaço
que já foi. A questão talvez pudesse ser simplificada se acreditássemos que tudo quanto é descrito se passa única e
exclusivamente na moradia demente da consciência do poeta, mas estamos em crer que, na verdade, trata-se de algo
mais que isso: há uma entificação do sonho, uma substancialização da memória e uma faculdade da imaginação 5 que é efectivamente criadora de formas, não como meras ficções espirituais, mas que as lança, de facto, ao
universo para que existam. O mundo deste poema é, com certeza, uma projecção da alma do poeta, mas tal não
implica que não se trate do mundo real ou, pelo menos, de um certo modo de ser do mundo, como se fosse possí-

4
5

De acordo com a definição aceite pela comunidade científica contemporânea, a partir da investigação de Albert Einstein na Teoria da Relatividade Geral.
Servimo-nos aqui de termos kantianos a partir, sobretudo, da terceira crítica, a Crítica Da Faculdade Do Juízo.

95

ATLÂNTIDA
vel violar a regra de Parménides 6 e admitir que o não-ser possa ser pensado. Duas passagens nos dirigem para esta
ambivalência original possível:
(…) Chove ouro baço, mas não no lá-fora… É mim… Sou a Hora, (…)

e
(…) Há tão pouca gente que ame as paisagens que não existem!…
Saber que continuará a haver o mesmo mundo amanhã – como nos desalegra!… (…)

O primeiro verso sugere que a “Hora” de que fala o título não passe do próprio íntimo do poeta, assumindo que
tudo quanto está acontecer não sucede no mundo material, fenoménico, para além de si 7, o “lá-fora”, mas dentro
da sua consciência: é ela quem produz este cenário onde o espectáculo 8 se desenrola num presente fantasmático que
é paralelo à passagem real do tempo, desprovido de espaço material, pelo que impossibilitado de temporalidade – como
nos sonhos 9 – o que legitima o seu carácter de eternidade, não como um fluxo temporal que corra sem princípio nem
fim, mas antes como um tempo que viaja de si a si, das projecções do futuro às brumas do passado, auto-constituindo-se como chão espacial de si mesmo. Por outro lado, o conjunto dos dois versos apresentados a seguir orienta-nos para
uma certa dimensão pública que parece transformar o delírio poético interno num anúncio, num aviso a todos os
homens; o poeta decide sair do seu estado aparente de autismo solipsista e configurar-se como um entre os outros,
como igual à alteridade que, afinal, o rodeia – notemos como se pronuncia em termos plurais – a todos nós desalegra o saber que amanhã continuará a haver um mesmo mundo, por isso, porque não amar o que não existe? Esta é,
simultaneamente, a porta que Pessoa abre para que entremos não no seu mundo, mas no mundo a partir de si, dos
seus olhos, dos seus sonhos, de toda a sua actividade poética que é permanente recriar da realidade. Se o poema
fosse apenas a gramática de um sonho individual, o poeta não nos endereçaria semelhante convite; de resto, este
mundo não nos é estranho, porquanto não há nele monstros, demónios, deuses ou animais que jamais tivéssemos
visto; pelo contrário, as suas personagens e lugares parecem saídas de uma consciência comum, de uma alma
colectiva por todos partilhada, dessa alma que infecta o mundo em que vivemos, em maior ou menor grau, assim nos
seja dada a sensibilidade poética de saber fugir à monotonia da permanência que é causa de infelicidade. Senão,
notemos:
(…) Na praia só um cabo morto e uns restos de vela falam
De Longe, das horas do Sul, de onde os nossos sonhos tiram
Aquela angústia de sonhar mais que até para si calam… (…)
Sermos, e não sermos mais!… Ó leões nascidos na jaula!…
Repique de sinos para além, no Outro Vale… Perto?… (…)

6 Estamos, evidentemente, a referir-nos à distinção clássica entre ser, não-ser e parecer, exposta no poema Da Natureza. Segundo Parménides, só existiam duas
vias para o pensamento: a do ser e a do não-ser, uma vez que a do parecer não passava de puro engano e ilusão; contudo, sendo o não-ser tudo quanto não é, não
poderia, também, ser pensado, pelo que a intelecção apenas se poderia exercitar naquilo que é.
7 Servindo-nos de termos, respectivamente, husserlianos e kantianos.
8 Com este termo e outros de metáfora semelhante, procuramos estabelecer uma aproximação ténue entre esta concepção e a desenvolvida por Friedrich
Nietzsche em O Nascimento Da Tragédia, obra em que todo o mundo se dá como um gigantesco espectáculo e, pela vontade de existir, tudo vem à vida como aparição de si em direcção à contemplação majestosa da existência como uma gigantesca peça de teatro.
9 Segundo uma noção comum das ciências de interpretação do onírico e do inconsciente, nos sonhos, que, afinal, mais não duram que breves segundos, temos
a sensação de que um tempo indeterminado terá passado – esta imprecisão no cálculo da duração deve-se ao facto de não haver um espaço concreto onde as acções
mentais estejam a decorrer.
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Algo nos parece estar vedado por nós próprios, pelo medo, pela angústia de ser mais, mas de outro modo. Somos
“leões” e, contudo, nascemos numa “jaula” – eis porque não somos mais – que jaula é essa? É indiscernível: talvez o
hábito de ser real, a suposta maturidade que existe em ser pragmático, o vínculo social que nos prende ao mundo material ou qualquer outra forma de clausura auto-infligida. Mas, para Pessoa, dada a morte que nos atravessa com a quietude daquilo que está estagnado, uma janela parece iluminar-se pelo não ter medo de sonhar mais e de o não calar, isto
é, escrever, pintar, dizer, de algum modo concretizar esses mundos oníricos apresenta-se como a fuga à melancolia
e, possivelmente, a própria superação da condição humana. Estará acessível a qualquer homem a potência 10 de ser
mais do que é, mas não de um modo biológico, outrossim artisticamente, como desvelação de novas possibilidades de mundo ou de novos horizontes 11 de perspectivas sobre este. É este movimento que traduzimos como a proposta pessoana de uma infecção do mundo pela alma – não se trata de nos quedarmos pelo sonho ou pela actividade
puramente espiritual de um asceta, nem de nos superarmos e ao mundo como ascese à superioridade ôntica de um
outro – “Perto?…” –, mas de, neste mundo, sermos capazes de não calar o sonhá-lo.
Quem é, então, este eu que fala em “Hora Absurda” e a quem fala ele? Porque esta é mais uma nota do não isolamento do sujeito poético: ele dirige-se permanentemente a um tu, em todas as estâncias, de modo muito mais
explícito que a todos os homens. Quem é este “eu” e quem este “tu”?
O eu parece-nos claro que se trata de um poeta, propriamente, ou, em geral, de um artista, esse alguém que não
se angustia em calar os sonhos, que sabe que estes lhe permitem ser mais, sair da jaula, que ama as paisagens que não
existem e que, nesse amor, empreende a viagem de fuga à infelicidade que cerca a mesmidade repetida do mundo quotidiano. É um poeta, fundamentalmente, gritando dentro de si mesmo, mas que, em alguns momentos, abre a porta
para que se oiça lá fora o alerta acerca da mudez dos leões enjaulados e, nesse sentido, pode converter-se como libertador dos homens rumo à superação de si. Por hora, ele está imerso em ruínas de tempo, mas, aqui e ali, sonha seres
que rasgam a paisagem; é ele quem verdadeiramente – na própria acepção etimológica da palavra – anima este cenário
e corporiza os fantasmas que dançam o espectáculo de vida por entre os restos de morte da natureza putrefacta do
cansaço humano do mundo. Enfim, este poeta é também o encenador da peça acerca do tempo que a todos convida a
assistir e tem do seu lado a virtude de se servir de actores que são, no fundo, os habitantes comuns a todas as almas
ouvintes, as mesmas almas que podem, a qualquer momento, transformar o destino da mise en scène, na medida em
que todos somos contemporâneos daquilo que é eterno: de uma “mãe”, de “irmãs”, de uma “viúva pobre”, das “ninfas”, da figura de uma “doida”, das “searas”, de “princesas”, de “uma criança fechada na aula”, de “flores no jardim”,
de “virgens que tecem”, de “uma mulher que há-de vir”, de uma “estátua”, de uma “paisagem”, das “serras”…
Nenhuma figura poética nos é longínqua ou estranha, por isso este poeta habita o mesmo mundo que nós – qualquer homem convive com estas pessoas – elas são, afinal, constitutivas da nossa humanidade.
Na identificação de quem seja o tu poético parece-nos residir um dos grandes mistérios do texto; não existem,
efectivamente, dados suficientes que nos permitam determinar, com certeza, de quem se trate, pelo que apenas nos
poderemos quedar por um exercício, em parte, especulativo. Do ponto de vista daquilo que é, efectivamente, dito acerca
dele, duas certezas emergem: é uma personagem feminina e alguém muitíssimo próximo do poeta ou, pelo menos,

10

Deverá ser lido do mesmo modo que o conceito aristotélico.
À maneira do método hermenêutico proposto por Paul Ricoeur em Teoria Da Interpretação – O Discurso E O Excesso De Significação ou da horizontverschmelzung de Gadamer: o mundo é definido como o conjunto de referências desvendadas – é desse modo que, ao ler e ao dialogar, alargamos o nosso horizonte de existência, porque cruzamos mundos, desenvolvendo o conhecimento, porque admitimos as novas referências.
11
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do seu imaginário; contudo, recolhamos e parafraseemos as expressões mais significativas em torno da personagem:
o seu silêncio recolhe os cacos do coração do poeta e nele ele se embala como quem naufraga, esse silêncio é “um perfil de píncaro ao sol” e uma “cegueira” do poeta; no seu sorriso ele finge-se maior e sobe a um “qualquer paraíso”; a
ideia que o poeta dela faz é a de “um cadáver que o mar traz à praia”, contudo, o que ela é é a “tela irreal” em que ele
erra em cor a sua arte. A ela cabe abrir todas as portas para que o vento entre; quando o poeta a sonha, a experiência
assemelha-se a “uma caravana de histriões”; o seu olhar está “absorto em se alhear de si” e é “uma praga sem sentido”,
nele cessou a ideia de ela se julgar calma, ficando como um “porto sem navios”. Pensar como a sua voz soaria evoca
ao poeta “a lira de um Apolo fingido”, ela é fitada e meditada por ele, mas quando a recorda, sente um sabor medonho que o leva a perguntar se não a deveria desprezar. O silêncio dela, de novo evocado, é descrito como “um leque
fechado, um leque que aberto seria tão belo”, mas que o poeta não chega a abrir, porque assim lhe parece ainda mais
belo. Ele ama-a e o amá-la é “uma catedral de silêncios eleitos”, o tédio dela “uma estátua de uma mulher que há-de
vir, / O perfume que os crisântemos teriam, se o tivessem…”. O poeta ouve o silêncio dela, mas não quer que isso lhe
entristeça o tal sorriso e o tal tédio: o primeiro é um “anjo exilado” e o segundo uma “auréola negra”. O ter consciência de ter consciência dela é “uma prece”, mas sabê-la sorrir “uma flor murcha” ao peito dele; a face dela é calma, mas
enche-o “de tédios e de ópios de ócios medonhos”. E, por fim, deparamo-nos ainda com este confuso desejo:
(…) Ah, se fôssemos duas figuras num longínquo vitral!...
Ah, se fôssemos as duas cores de uma bandeira de glória!...
Estátua acéfala posta a um canto, poeirenta pia baptismal,
Pendão de vencidos tendo escrito ao centro este lema – Vitória! (…)

Assim, podemos assumir, sem risco, que se trata de uma mulher de face calma, olhar distante, em permanente
silêncio que é horizonte de possibilidades jamais conhecidas e que é amada pelo poeta. Ela separa-se em dois princípios: um positivo, o seu sorriso que é de natureza angélica e, assim, está na Terra apenas em exílio, e um negativo, o seu tédio que a cerca como uma auréola negra. A personagem caminha ainda mais para a contradição quando
carrega um desprazer em ser recordada e tal gesto de memória se assemelhar a um cadáver trazido pelo mar à praia
dos sentimentos do poeta; contudo, por outro lado, há nela algo de sagrado: amá-la é uma catedral, ter dela consciência uma prece. Então, esta mulher revela-se como outra das marcas singulares de “Hora Absurda”, porquanto nada a
parece aproximar das amadas ideais provençais e renascentistas 12 e tampouco de uma mulher real. No entanto,
com o desejo final pessoano, pede-se uma união simbólica entre ela e o poeta, mas à maneira de uma pura imagem, ícone que ainda carrega essa dimensão religiosa por se tratar de um vitral, longínquo talvez como figuras que
não façam parte deste mundo; uma união como completude de uma bandeira de glória, de vitória dos vencidos. Estes
dois aspectos, por seu lado, carregam já possibilidades que nos orientam para a herança camoniana: primeiro, a amada
parece não ser humana, ainda que o seu carácter metafísico não fique demonstrado ou sequer precisado – é uma
deusa, um anjo celeste ou um anjo caído? –; segundo, há a formulação concreta de um desejo de união com amada,
não de raiz física, mas simbólica, como imagem, como bandeira que só em ambos encontraria a completude da sua

12

Não poderíamos estar mais longe dessas figuras perfeitas até ao desumano, vindas do lado daquilo que é divino e, como tal, distantes e frias, puras imagens epifânicas projectadas pelos poetas sem mácula nem contacto, e em quem todas as características eram tão coerentes que, rapidamente, percebíamos estar
perante criações fictícias ou, pelo menos, de mitificações de sujeitos reais. Ainda que não pareça uma personagem da vida, a amada de Pessoa tende a partir-se em
constantes contradições e pouco parece nela haver de perfeição.

98

ATLÂNTIDA
cor; terceiro, parece haver uma vitória em ser-se vencido 13, ainda que também não seja evidente se se trata de deixar-se perder um pelo o outro, a bem de que ambos ganhem como era professado por Camões. E, contudo, ela é irreal,
ao mesmo tempo que tem algo que o entedia e droga como ópio – constatar isso deixa o próprio poeta numa situação
de aporia 14 em face à compreensão dos sentimentos que o torturam e, consequentemente, também a nós proíbe a formulação de uma resposta.
Passemos, agora, a analisar com mais detalhe os três modos essenciais como a alma do poeta contamina o mundo:
na natureza, no feminino e no amor.
A imagem natural deste mundo é a de um deserto, é um espaço abandonado, que parece já ter sido, que avança
crepuscularmente num estertor por onde caminham e ecoam os passos das emoções sentidas pelo poeta ao contemplar cada recanto desse cenário tumular. O vento deve varrer a ideia do fumo que perfuma os salões e a alma do sujeito
parece oculta numa caverna que o mar enche. “Chove ouro baço” e “o céu é pesado como a ideia de nunca chegar a
um porto”, isto é, o céu torna-se espelho desse sentimento colectivo de estagnação, conforme as estrelas teimam em
não se mostrar no “céu interior” de Pessoa. Aquela chuva prossegue, “miúda e vazia”, como se nada fosse capaz de
constituir, de mudar, de lavar, de dar “leitos para naus”, condenando os homens a ficar em terra e não voltar a viajar.
As horas estão enlutadas em “jaspe negro”, como se algo ou alguém tivesse acabado de morrer. Percorrendo as estradas, vemos tombados símbolos de vitória que falharam o cumprimento do seu destino: “os feixes dos lictores” e “os
pendões das vitórias medievais”, marcados pelo esquecimento através da erva que “cresceu nas vias férreas com viços
daninhos”, o que, de novo, indicia que os homens já não viajam, dado que os comboios pararam. A hora, isto é, este
tempo, é velha, “todas as naus partiram” e tudo quanto fica e fala na praia são uns restos de vela e um cabo morto –
de que nos podem falar tais objectos? De serem restos e de estarem mortos, evidentemente. “O palácio está em ruínas”, o parque abandonado e a “fonte sem repuxo” – esta paisagem, diz Pessoa, “é um manuscrito com a frase mais
bela cortada”, indiciando, por um lado, que há um carácter artístico na criação do mundo e, por outro, que esse mesmo
mundo está, agora, órfão do seu mais belo momento, esse qualquer coisa que morreu, que é ausência. O lago foi
sujado de humano com cartas rasgadas, como se os homens tivessem corrompido uma ordem natural; ao mesmo
tempo, a alma do poeta confunde-se com a luz que se esgotou nos candelabros e as suas ânsias com as “brisas fortuitas” que, de quando em vez, sopram. As ninfas 15 continuam a “deitar-se nuas ao luar”, mas partem quando o sol
chega, sugerindo o afastamento entre deuses e homens, para que já não haja “caudas de pavões todas olhos”, para que
até as sombras se entristeçam mais e chore “um como que eco de passos” e das aias apenas sobreviva um rasto das
suas vestes. O colégio ardeu, já um só girassol se avista da última janela do castelo, as searas douradas têm saudades
de ser o mar e os prados já não são frescos sob os pés do poeta que peregrina por entre todos os ocasos, afinal, fundidos com a sua alma, ela própria “uma lâmpada que se apagou e ainda está quente”, o que se converte em mais um
indício de morte recente. Provavelmente por ela, as “tecedeiras viúvas gozam as mortalhas de virgens que tecem”, “gelaram todas as mãos cruzadas sobre todos os peitos” e “murcharam mais flores do que as que havia no jardim”.
Súbito, quatro estrofes muito próximas do final conseguem ainda transportar a força que o poeta grita para despertar os restantes homens em cortejo no funeral: é que “alguém vai entrar pela porta” e sente-se o ar sorrir – é uma luz
de esperança – por isso, o poeta enuncia as medidas práticas:
13

Tal como, entre outros, no sobejamente conhecido soneto “Amor É Fogo Que Arde Sem Se Ver”, de Luís de Camões.
À maneira do que sucedia com os interlocutores dos diálogos socráticos do primeiro período.
15 É inevitável fazer a referência evocativa ao episódio camoniano da “Ilha Dos Amores”, no final d’ Os Lusíadas.
14
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(…) É preciso destruir o propósito de todas as pontes,
Vestir de alheamento as paisagens de todas as terras,
Endireitar à força a curva dos horizontes,
E gemer por ter de viver, como um ruído brusco das serras... (…)

Nesse momento, “não chove já, e o vasto céu é um grande sorriso imperfeito” – ainda não chegou o sol e o céu
ainda não é completamente capaz de se rasgar em inteira perfeição azul, mas o estar alguém para chegar motivou a alma
do poeta a pintar o mundo, a maquilhá-lo, a vesti-los no esquecimento de si, à maneira de quem se veste para uma
festa, ou para sair ao domingo, único dia da semana em que se cruza com outros olhares, como quem prepara comida
e limpa a casa para receber uma visita – quem é esse alguém que vai chegar? Não sabemos, mas talvez não importe
quem seja; o que importa é que, neste mundo vivido feito espectáculo pela organização da alma encenadora que o
infectou, a possibilidade de um novo olhar o relançar como momento estético merece da arte a oferta de um milagre 16.
Quanto ao feminino, é, no mínimo, interessante notar como, excepção feita aos lictores e aos leões, todas as outras
personagens que povoam este universo são mulheres ou elementos naturais conotados no género com a feminilidade
– já há pouco as enunciámos: uma “mãe”, “irmãs”, uma “viúva pobre”, as “ninfas”, a figura de uma “doida”, as “searas”, “princesas”, “uma criança fechada na aula”, as “flores no jardim”, “virgens que tecem”, “uma mulher que há-de
vir”, uma “estátua”, uma “paisagem”, as “serras”… Que significará tal coincidência? As mulheres parecem ser as únicas figuras viventes e caminhantes sobre a aridez deste mundo que chora uma ausência, quem sobreviveu no teatro do
poeta. Porque partiram os homens? Para onde? Se quiséssemos ligar este Pessoa ao autor da Mensagem, poderíamos
estar em face de uma metáfora sobre as mulheres que ficaram em terra e viram os marinheiros lusos deixar a pátria, o
que daria mais significado ao verso em que é dito que “todas as naus partiram” – é uma conjectura possível –, contudo, esta não parece ser a interpretação mais coincidente com a orientação geral da leitura que propomos, na medida
em que todos os sinais restantes apontam para uma dimensão profundamente mais etérea e, ao mesmo tempo, mais
universal da questão posta, não conectada a um país concreto, mas à Terra inteira e ao humano em geral 17. Estamos
em crer que a justificação para tal proliferação de imagens femininas reside mais no carácter da alma que filtra esta
visão do mundo, a pessoana, o que estabelece, desde já, ligação com o seguinte e último modo de infecção anímica,
o amor. Por agora, consideremos que Pessoa terá encontrado nas mulheres uma aura de perfeição que as torna mais
eternas às almas do que os homens, que lhes concede um estatuto de permanente morada no seio do imaginário colectivo e reconhece que, no fundo, ninguém mais que as figuras femininas está por detrás dos movimentos de inspiração
que conduzem os artistas ao estado de superação de si e à consequente concretização desse amor em obras de arte,
objectivo último, analogamente, desse projecto de tatuar o mundo pela alma capaz de o pintar, de criar. São as princesas que preenchem os contos e as lendas, são as ninfas quem a mitologia elegeu para prémio humano, são as virgens que a tradição cristã escolheu para princípio do seu milagre e “mãe” o nome que uma incerta consciência moral
humana decidiu que jamais poderia ser injuriado. Aliás, poderíamos ainda acrescentar como hipótese de leitura que
Pessoa tivesse sido influenciado pelo princípio da Heresia, segundo o qual o Cosmos não fora criado por uma figura

16 Neste ponto da interpretação, pareceu-nos correcta a utilização de uma linguagem próxima das descrições fenomenológicas de, por exemplo, Martin
Heidegger em Sein Und Zeit, Jean-Paul Sartre em L’Être Et Le Néant ou Maurice Merleau-Ponty em Phénoménologie De La Perception.
17 Parecer-nos-ia, efectivamente, um excesso tentar uma leitura afecta aos Descobrimentos ou mesmo ao Portugal contemporâneo a partir deste poema. No
entanto, não dispondo de mais dados concretos acerca das motivações por detrás das palavras deixadas por Pessoa em “Hora Absurda”, não é, também, uma hipótese que possamos negar liminarmente.
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masculina como Deus, mas antes por essoutra feminina, Sophia – não dispomos, no entanto, de mais dados que nos
ajudem a suportar esta tese 18.
No limite, estamos certos de se tratar de um motivo de amor. A um mundo ferido com a ausência, em respirações
morrentes contra a estagnação, quem mais poderia sobreviver para sarar as feridas e curar as cicatrizes senão as mães e
mulheres do estar vivo? É amor o que a alma do poeta projecta para salvação do mundo e é por amor também que
ele o enche de figuras de mulheres, presenças epifânicas de milagre, como sentinelas espalhadas pelos versos de “Hora
Absurda”, a iluminar, por entre a noite, um mundo que se agita nas dores do seu pesadelo.
Assim, encontrámos já três infecções de amor: a necessidade de se amar as paisagens que não existem, o amor de
sagrado e tédio do poeta à misteriosa figura feminina e silenciosa do tu textual e o amor às figuras femininas que, por
sua vez, com amor redimem o mundo; contudo, uma última visita deste elemento ainda falta à nossa análise.
Atentemos na estrofe que encerra o poema:
(…) O que é que me tortura?... Se até a tua face calma
Só me enche de tédios e de ópios de ócios medonhos...
Não sei... Eu sou um doido que estranha a própria alma...
Eu fui amado em efígie num país para além dos sonhos...

Já comentados os dois primeiros versos, acerca do último podemos dizer que, em si, encerra todas as vozes e
modos anteriormente referidos; na verdade, só esta frase mereceria um seminário inteiro para desvendamento do seu
segredo. Encontramos o passado do verbo “fui amado” no presente do exercício actual da memória sobre um outro
passado ainda mais remoto de alguém que foi “amado em efígie”. Em primeiro lugar, de notar que é o primeiro
momento em que a figura do sujeito poético se torna passiva e não sujeito concreto da acção; em segundo, perguntemos: de que efígie se trata? E que amor, se Pessoa se estiver a referir à face de uma moeda? Um amor que andou de
mão em mão, que comprou e pagou, foi dado e roubado, que cruzou milhares de espaços, tocou milhares de mãos,
cruzou-se com todos os olhares, com o planeta inteiro? O amor a uma mera imagem, ícone perfeito pelo desconhecimento do que lhe pudesse subjazer? O amor à figura histórica que tivesse merecido ser honrada em efígie? Conforme o
verso prossegue, deparamo-nos ainda com um novo enigma: o espaço donde se lança a recordação a ser invadido por
um outro, indeterminado, um “país” que é espaço mesmo para lá do onírico.
O dado que nos parece importante reter é o facto de ser pelo amor que se cumpre o mistério do poema: é com amor
que ele encerra e é o amor que faz o regresso a si e fecha o ciclo – o poeta infectou a natureza desfeita com o seu
amor e, agora, procura repouso e prémio na ideia de ser amado na projecção de um lugar para lá dos sonhos, isto é,
num ainda-mais-ser, numa nova superação das condições humanas, talvez num sonho mais real que o real que
comunica através dele – poeta – com este mundo que se esgotou. Trata-se, seguramente, de um mundo de projecto e,
portanto, de perfeição, tal qual o leque por abrir no silêncio da mulher amada.
Imediatamente antes, o poeta assume ser “um doido que estranha a própria alma” e essa confissão precipita-nos
para um abismo de esquizofrenia que abre caminho a um sem número de interpretações diversas daquela que temos
vindo a explanar no presente trabalho; entendemos, contudo, que de modo algum a invalida. A loucura, de resto,
deixa-se ler como um estado ulterior de razão, de excesso de inteligir, dessa capacidade de sonhar elevada a níveis
que ultrapassam a compreensão finita dos espíritos angustiados em sonhar ser mais. No fundo, o que aqui encontra-

18

A respeito desta tradição de pensamento, consultar, p.e.: GODWIN, Malcom, Anjos – Uma Espécie Em Extinção, Lisboa, Círculo de Leitores, 1990.
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mos é o conflito interior do indivíduo simultaneamente humano e artista redentor da temporalidade – essas são as
duas almas que se estranham mutuamente – é o homem que olha o mundo em que ele próprio também vive, que é
encenador e personagem no exercício máximo de auto-reflexão para se encontrar no universo e descobrir o universo
em si 19; e, por fim, que, possivelmente, chega mesmo a sonhar a alteridade feminina de si do tu textual a bem de, mais
que amar, ser também amado. É essa a região profundamente oculta, para lá, muito para lá de um simples sonho, que
o verso final desvenda e traz à luz do mundo.
Posto isto, avancemos para as conclusões finais e síntese de quanto foi dito.
“Hora Absurda” trata-se de um poema que é exercício filosófico da maior subtileza no contexto de todo o pensamento de Fernando Pessoa: nele, deparamo-nos com a proposta feita a todos os homens de superação de si a partir de
uma capacidade artístico-inventiva que tem de ser concretizada, partindo dos sonhos para uma recriação de horizontes
de possibilidades de mundo – a este processo chamámos nós um mundo infectado de alma. O eu poético, um louco
que habita a batalha interior entre a sua alma humana e a que é artística, atravessa um mundo crepuscular, desertado,
órfão por uma ausência dominadora que entendemos ser representação da morte dessa capacidade de sonhar ser mais
que real nos espíritos dos homens. Assim, o poeta assume-se como líder do alerta que objectiva, antes de tudo, mais
que superar-se, fazer regressar os homens a um lugar onde já estiveram e que é, no fundo, a mais íntima essência de si
próprios ou, como fica dito:
(…) Ninguém ergue o olhar da estrada
E sente saudades de si ante aquele lugar-Outono… (…)

Isto é, ele busca o resgate das almas, convidando-as a, por ele, neste poema, viajar pela sua própria experiência de
contaminação do mundo com os seus próprios fantasmas. Estes personagens, no entanto, mais não são que elementos
arquétipos que estão, desde sempre, alojados no imaginário de qualquer ser humano, admitindo-se aqui a possibilidade
de uma sugestão de alma do mundo, à maneira de um nous pré-socrático. No essencial, a visão da existência do poeta
de Pessoa move-se por três dimensões diferentes: na natureza, no feminino e no amor. Todo o mundo natural está infiltrado de emoções, perpassado de recordações e marcas que abrem brechas para o parto do futuro; as dores e prazeres
do poeta são mimetizadas, em reflexo, por todos os poros da Terra, num cenário quase panteísta no qual, se não prolifera vida em cada lugar, seguramente há dores de morrer em cada elemento. Nas cicatrizes avistadas pelo cortejo fúnebre encetado pelo sujeito, vemos trabalhar personagens-tipo femininas, surgidas como únicos rostos capazes de operar
a redenção humana. Aquilo que flutua entre todos estes espaços é a dimensão do amor, ligando as partes e cumprindo
ciclos, em especial aquele com que o poema encerra e que traz, de novo, à presença da figura a quem todo o texto se
dirige em primeiro lugar, o tu, não conseguindo, contudo, resolver completamente o seu mistério. Aí, podemos admitir
que a dilaceração esquizofrénica do poeta terá projectado um outro de si, feminino, que ama, que o entedia e que consegue ainda subtrair qualquer coisa da perfeição sagrada de tudo quanto é divino; sobretudo, é alguém que ama o poeta,
que recolhe os fragmentos do seu coração partido e os embala no seu silêncio por nunca desfazer. Este amor é o
regresso a si depois do mundo e, como tal, já não poderia dar-se ainda neste espaço, mas cumprir-se, como prémio e
exílio de paz, num “país para além dos sonhos”.

19

Um pouco à maneira da dialéctica hegeliana.
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Dueto a uma só voz
(A Valesca de Assis, versão gaúcha de Zélia Gattai.
Luiz António de Assis Brasil é o seu Jorge Amado)

Daniel de Sá
O meu amigo José do Carmo Francisco, um poeta de suave sensibilidade, é também jornalista do jornal “Sporting”.
Costuma acompanhar por todo o País as equipas jovens do nosso clube, e houve uma vez em que começou assim a
crónica de um jogo: “Verde pode ser a cor da paixão. O verde das folhas da videira a anunciarem as uvas e o vinho
novo. Os verdes anos da juventude que quer apressar a chegada do amanhã. Verde da paixão, paixão do verde. Das
folhas da videira que hão-de secar no Outono. Felizes os que os deuses não amam, porque talvez não morram jovens.
Felizes os que, como as folhas da videira, não são jovens para sempre. Poque só a morte faz eterna a juventude.”
Apesar da frequência com que transforma um relato desportivo numa viagem pela poessia, esta introdução parecia
ser mais do que um simples efeito literário. E era, de facto.
Dispondo de umas horas livres, resolvera passear pelos arredores da vila onde os juniores do Sporting iriam jogar, e
chegara até uma quinta em cujo portão, ao lado de uma casa carregada de velha dignidade, era anunciado vinho do produtor. Mais como consequência do seu espírito curioso do que por desejo real de comprar algum, embora fosse esse o
pretexto com que justificaria o que ali ia fazer, puxou a corda da sineta que servia para chamar quem devesse abrir o
portão, mas foi à porta da casa que apareceu um homem de bom aspecto, com cerca de quarenta anos, que o mandou
entrar por ali, dizendo depois das apresentações: “Minha mulher não está. Foi visitar a irmã.”
Para se dirigirem à adega, passaram pela cozinha. Postas sobre uma cadeira, estavam umas calças escuras, azuis, uma
camisa de riscas verticais azuis e brancas e meias num tom levemente mais escuro do que as calças. O dono da casa explicou: “A Lucília saiu enquanto eu estava a descansar um pouco e, como sempre, teve o cuidado de me deixar a roupa preparada, para o caso de eu precisar de sair. É que eu sou um desastre a combinar as cores. Nunca atino… Imagino que esta
que vesti para andar por casa deve estar terrível…” Usava camisa castanha, calças cinzentas e peúgas verdes. Em cima da
mesa havia um bilhete, para que ele lhe chamou a atenção, no qual estava escrito numa letra muito bem desenhada:
“Meu Amor:
Vou a casa da minha irmã. Talvez me demore.
Beijos.
Lucília.”
Pegou noutra folha do bloco de notas e escreveu, com letra meio gatafunhada:
“Meu Amor
Vou mostrar a quinta a um amigo que veio de Lisboa. Se chegares entretanto, vai ter connosco.
Beijos.
Maurício.”
Guardou o recado de Lucília numa gaveta do louceiro, onde estavam muitos outros, explicando: “Sou incapaz de rasgar um bilhete seu. Mas ela tão-pouco rasga os meu. Quer ver?” E mostrou a gaveta ao lado. O José do Carmo Francisco
notou um pormenor curioso: todos os bilhetes dela tinham dois pontos a seguir a “Meu Amor”, mas os dele não.
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Havia outro retrato de Lucília na cozinha, e o José do Carmo comentou: “Desculpe que eu lho diga, mas a sua
mulher é muito bonita.” O outro sorriu e respondeu: “Um elogio não se desculpa, agradece-se.”
A visita à quinta começou por uma vinha com a inscrição “Quinta de Noé” a indicar-lhe o nome. O desconhecido,
de que sabia apenas o nome e o pouco que ia descobrindo, explicou: “Estas videiras produzem um vinho forte, rústico
e primitivo. Já trincou por acaso um bacelo? Tem-se a impressão de que o seu sabor permanece neste vinho, que tem a
qualidade de excitar todas as papilas. Os enólogos talvez o definissem como um vinho encorporado, mas eu prefiro usar
outra linguagem.”
A vinha seguinte era a de Dioniso. “Não sei se lhe parece estranha a forma como escrevi o nome, mas prefiro esta
para o deus grego, deixando a outra para os simples mortais. As uvas desta vinha produzem um vinho ligeiramente
ácido, menos grosseiro que o de Noé, mas que não absorve demasiado o sabor da madeira dos barris. É um vinho que
tem apenas um sabor a vinho, perdendo a memória das uvas ou das cepas de que provém.”
A terceira vinha era a de Baco. “O vinho desta é semelhante ao da vinha de Dioniso, mas mais civilizado, mais
suave. Sente-se pouco a sua passagem pela boca, como se ele não servisse para mais do que transportar um calor muito
agradável que nos cai no estômago de modo inesperado.”
A última vinha tinha o nome de Lucília. “Olhe, meu amigo, aqui está a minha obra-prima. Estas uvas são delicadas, não devem ser magoadas nem levadas à prensa, por isso são espremidas apenas com as mãos, como que acariciadas. Deixo o mosto fermentar com as cascas, a polpa e o bagaço antes de coar. Depois de decantado, mudo-o. Ofereço
este vinho a todas as igrejas ao redor daqui, para a missa. O resto, dou-o aos amigos. Se me permitir a honra, ofereço-lhe também uma garrafa.”
Mudou de tom, passando de um certo entusiasmo para um ar de tristeza. “O senhor é casado, não é? Mas não se
admire por eu dizer que não lhe desejo que ame a sua mulher tanto como eu a minha. Vivo numa paixão constante,
que me aflige, porque temo sempre que aconteça qualquer coisa de mal à Lucília. Ela esteve doente, muito doente,
pouco depis de nos termos casado, e nem imagina o pavor que foi pensar que ela podia faltar-me. Queira Deus que isso
não suceda nunca.”
Abriu uma garrafa do vinho com o nome dela, e ofereceu um copo ao José do Carmo, dizendo: “Não pense que eu
sinto esta paixão como nos primeiros dias, embora a viva da mesma maneira, ou mais forte ainda. Já viajou de avião, com
certeza. Quando ele arranca para levantar voo, e enquanto vai subindo, nós sentimo-nos arrastados por aquela velocidade que é uma explosão. Depois, quando atinge a altitude conveniente, estabiliza e nem nos apercebemos de que estamos a voar. Mas estamos, e mais depressa do que durante a subida. Pois os dois momentos da verdadeira paixão são isso
mesmo: um primeiro, que é como se fosse uma explosão, e um segundo, o da tranquilidade e da segurança. Talvez não
o notemos, mas este momento é mais forte ainda do que o primeiro, apesar de poder durar a vida inteira.”
O vinho era de uma suavidade que não ficaria mal comparar à do rosto de Lucília, mas depressa se percebia ser forte
também, talvez de uns catorze graus.
“Devo ser um dos poucos homens a quem a mulher faz versos, veja lá.” Foi a um nicho na parede da adega, onde
havia uma sebenta que mostrou, explicando: “É aqui que eu registo o vinho. Não tenho nenhuma contabilidade, mas
gosto de saber o que cada vinha produz.” Arrumou a sebenta, cheia de caracteres tão gatafunhados como as letras do
bilhete, pegou numa paca de fotocópias. “Estes são os poemas de Lucília. Gosto de os ler de vez em quando, enquanto
bebo um copo do seu vinho, e por isso o trago para aqui as fotocópias que faço do caderno em que ela os vai escrevendo. Aliás, ela escreve-os em dois cadernos: um para mim, e outro para si mesma.” Fez uma pausa, talvez à espera
de que o José do Carmo lhe pedisse para ouvir alguns poemas, mas este sentiu pudor de lho dizer. No entanto, ofere-
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ceu: “Não se importa que eu leia este?… Ela chamou-o ‘Primícias’. Lucília tem uma predilecção especial pelos frutos
novos. Os primeiros que amadurecem são sempre para ela, que os espera com a ansiedade de uma criança.”
Enquanto separava a folha das outras, caiu uma, escrita com letra desajeitada igual à da sebenta e do bilhete que
deixara à mulher. Ao juntá-la, disse… “Às vezes Lucília falha algum dos poemas, Nunca me deixa ver os rascunhos, mas
surripiei-lhe este, copiei-o tal e qual como estava, e voltei a guardá-lo na sua gaveta, que ela não fecha. Ela não escreveu nunca o soneto na sua forma acabada, mas pode ser que aproveite a ideia, porque isso acontece-lhe com frequência. Leva dias sem saber o que fazer a meia dúzia de versos e, de um momento para o outro, mudando tudo, tem um
poema pronto e bem feito.”
Na margem da folha havia uma série de rimas anotadas que poderiam servir para as quadras do soneto, e que eram
as seguintes: “português, três, mês, vez, porquês, Inês, maduras, alturas, puras, futuras, mercês, curas”. O rascunho,
com algumas setas a indicarem a posição prevista para um outro verso, estava escrito assim:
“Eu sei que pelos campos me procuras
(Eu) Sei que (em) por toda a parte
e em tudo o que
E em quanto o que for belo
Seja belo
me revês
Ó meu Dom Pedro, rei e português,
Que (a) tanto amor amando não descuras!
Eis-me de ti senhora, e eis-me Inês,
És o meu Pedro, sou a tua Inês
Eis-me (sou tua) serva que alçaste nas alturas,
(alçada)
Para sempre a rainha das ternuras
(que tu juras)
Porque o amor (só fala) diz tudo sem porquês.
Para sempre a rainha que tu crês.
A senhora de todas as mercês
Quisera ser por ti sempre donzela
que sempre em mim tu estreasses
Não maculaste, amor, o que tocaste.
Meu corpo de mulher imaculada.
um
imaculado de mulher
Num corpo de mulher imaculado
que tanto apagas
E sou, amor… Se fui, sou inda bela
pura e
E pura, como quando me encontraste,
Como quando há dez anos me encontraste
Que o teu amor em mim não mudou nada:
Nada estragaste, amor, do que tocaste.”

106

ATLÂNTIDA
Em seguida, deu a sua opinião a respeito de como imaginava que Lucília teria organizado o soneto, se este lhe
tivesse agradado, lendo o que escrevera no verso da folha:
“Sei que por toda a parte me procuras,
E em quanto seja belo me revês.
És o meu Pedro, sou a tua Inês
A quem teu grande amor nunca descuras.
Sou tua serva alçada nas alturas,
A senhora de todas as mercês,
Para sempre a rainha que tu crês,
Para sempre a rainha que tu juras.
Quisera ser por ti sempre donzela,
Num corpo de mulher imaculada
Como quando há dez anos me encontraste.
E sou, amor… Se fui, sou pura e bela,
Que o teu amor em mim não mudou nada:
Não maculaste, amor, o que tocaste.”
Depois pegou no soneto que se mostrara disposto a ler, e fê-lo, devagar, sem forçar a emoção nem o tom declamatório:
“Primícias
Sempre esperaste, amor, que eu te beijasse
Como a primeira vez de ser beijado.
E eu sempre espero como se esperasse
Um pedido de amor não declarado.
Sempre esperaste, amor, que eu muito amasse,
Como ninguém, jamais, foi tão amado.
E eu sempre esp’rei que o meu amor bastasse
A quem tão grande amor tem desejado.
Que mais te posso dar, se tudo dou,
Desde as flores colhidas pelos campos
À minh’alma e ao meu corpo quando vou
Nas fugas infantis de estarmos sós?…
E serão sempre como frutos lampos
As carícias trocadas entre nós.”
Ouviu um elogio do José do Carmo Francisco, escolheu então uma garrafa do vinho prometido, e, como se o fizesse
distraidamente, embrulhou-a nas folhas em que estavam escritos o soneto falhado e o outro. O José do Carmo fingiu
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que não reparou, porque entendeu que ele tivesse vontade de que os levasse consigo. Ao despedirem-se, ele disse:
“Quando lhe apatecer mais um pouco desse vinho, pode voltar à vontade. Se Lucília não estiver, falaremos dela e eu
ler-lhe-ei algum poema.”
O meu amigo agradeceu e despediu-se sem pensar sequer que não levava o garrafão de vinho que dissera querer
comprar, e seguiu de imediato para o campo de futebol, ao lado do qual havia um cemitério cujas flores o faziam parecer mais um jardim de sonho do que um lugar de sono eterno. Como ainda tinha algum tempo livre, resolveu entrar e,
por não levar um ramo de rosas ou de cravos para oferecer àqueles mortos, apesar de não conhecer nenhum deles
rezou-lhes um Pai-Nosso e uma Avé-Maria e percorreu campa a campa com a mesma devoção com que comtemplaria
cada altar de uma catedral gótica. Numa delas havia o retrato de uma jovem de grande beleza. Vendo o ar de pena com
que o José do Carmo deixava perceber o desconcerto que lhe ia na alma, uma senhora de idade avançada, e que logo
pareceu muito faladora, explicou que a moça fora professora do liceu e morrera de leucemia. O marido, também professor como ela, abandonara para sempre as aulas quando perdera a esperança na sua cura e teimava em viver como se
a mulher fosse ainda viva. Tentara convencê-la de que se tratava de uma anemia teimosa, o que, dizia-se, a rapariga fingira acreditar para que ele não sofresse ainda mais. Pelo aspecto do túmulo, muito bem cuidado, percebia-se que a
jovem fora, e seria ainda, muito amada. O meu amigo pensou que conhecera nesse dia duas belas histórias de amor,
apesar de esta ser triste e talvez um pouco exagerada pela imginação da narradora. Só então reparou na legenda, meio
tapada por um ramo de flores azuis e amarelas:
“Lucília
Nasceu a 24 de Junho de 1958”
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Gelo incandescente
Manuel Machado
No seu quarto de três muros de pedra e dois de espelho acordou Mariana de costas sentindo o seu corpo ondulado
sobre a cama desfeita feita de ferro branco e pôs-se a imaginar no verde claro do tecto figuras irreais de futuro entrelaçadas de árvores inclinadas com cabeças de criança espreitando por detrás dos ramos mais soltos, Margarida Sá Brandão
estaria já em viagem no comboio de Coimbra e era portanto demasiado tarde para lhe telefonar assim como ainda cedo
para a esperar no Rossio em frente ao Café Gelo que outrora fora de surrealistas e de algumas almas penadas mas agora
transformado em manjedoira de animais humanos na ponta do pé para chegarem à palha e à água.
Ao silêncio mal coado do quarto chegavam vozes da rua da Atalaia e o burburinho distante da cidade retalhado por
algum grito metálico de sereia, Mariana despregou a imaginação do verde claro do tecto e abriu as pernas des-calças
descendo a direita que lhe trouxe a outra em V até se reapertarem penduradas com os pés quentes sobre o tapete fresco.
E sentada quieta na beira da cama atirou os olhos para as gotas de sol que balançavam no lado de fora do cortinado
rendado na janela desengonçada pelo cansaço desbotado do Bairro Alto.
Mariana estendeu-se na banheira com água azulada até ao colar do pescoço e repousou a cabeça nas mãos almofadadas para melhor descer um olhar lânguido pelas linhas do seu corpo abaixo, e lembrou-se do tempo longínquo em
que acontecia ter ao lado de pé o homem que tanto gostava de a sentir assim mergulhada na translucidez. Há vinte
anos que não o via mas via-o sempre algures no mundo e em um dos cem sítios maravilhosos que ele imaginava existirem e dizia serem propícios à criação da poesia pura e à elevação espiritual do ser; via-o ali ao vivo e de pé ao lado da
banheira e via-o sempre vivo num dos cem sítios maravilhosos do mundo. Desviou-se do olhar de André Baltazar
Camilo e deixou a casa de banho para secar o corpo e pôr os mínimos, escolheu o vestido de sarapilheira de seda
estampada da Índia que comprara a um jovem vendedor ambulante sentado na rua Augusta com a sua mercadoria e um
pacote de leite e que parecia concentrado a ler poesia e a ouvir música talvez do imortal drama sânscrito Sacuntala. E
Mariana preparou um ovo de pata com salpicão de Lamego e um copo de leite ou sumo ou chá, pôs a rodar um disco
de folclore romeno que lhe oferecera uma japonesa filha de pais chineses de Macau na sua viagem pela Europa à procura de músicas que lhe recordassem a infância. Por essa altura da vida e do encontro em Amesterdão era a japonesa
mulher já mais perto da morte que da infância embora conservasse um sorriso adolescente cansado e parecesse guardar o tamanho de criança quando sentada na esplanada do Café Sumatra.
A hora de encontrar Margarida Sá Brandão aproximava-se preguiçosamente do relógio que andava parado em cima
da mesa da cozinha e Mariana separou-se da casa pela escada sombria do seu quarto andar, desceu a rua da Atalaia e
a transversal do Loreto para cruzar o Camões de pedra e passar ao Largo do Chiado ladeado por duas igrejas como
entrada monumental daqula celebre zona citadina que séculos antes terá sido de ruelas e tascas familiares ao poeta
jocoso António. António Ribeiro Chiado era então figura popular na capital certamente por ser homem de mil artes
entre elas a de ventríloquo e a de franciscano rebelde alheio à regra da Ordem. Já no centro do Largo pôs-se Mariana a
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olhar para a estátua de António Chiado e lembrou-se de uma religiosa rebelde de Trás-os-Montes onde em criança
comera figos maduros com leite de cabra, e dessa antiguidade presa à viagem dos pais para lhe mostrarem o Norte passou Mariana a Cascais e ao party estudantil aonde fora levada por um jornalista do Diário de Notícias e pela Rosabela
que na altura andava apaixonada por psicanálise aplicada.
Pareceu-lhe milagre! Rosabela que não via há anos e agora a saltar da rua António Maria Cardoso como se fosse
apagar fogo:
– Olá Rosabela que vais aí correndo aos saltinhos de salto alto sem veres a vida nem as pessoas que passam e
vivem e morrem de tempo ou bomba ou mesmo de incêndio como esse que te espera algures!
– Ai Mariana que alegria encontrar-te lembras-te que ando sempre a correr e estou com uma pressa divina para chegar ao leitão assado ainda quente ali na rua do Oiro antes que acabe e adeus adeus telefona-me estamos na lista
eu e o meu marido mais recente que agora se chama Melo e Silva Toni Vasconcelos Pereira Cabral dos Santos
Melo e Silva o Toni é um gajo porreiro também foi capitão mas hoje é coronel é assim a vida adeus e telef…
e mais uns fios de palavras que ficaram no voo dos pombos. Mariana viu-a fugir pelo Chiado abaixo e voltou a pensar
no party de Cascais e em outras paródias da juventude – lembras-te Rosabela em casa do Romeu a sopa feita com
cebola roubada no mercado da Ribeira enquanto a mulherzinha pesava as batatas para o bacalhau norueguês também
surripiado na rua do Arsenal e que depois foi assado no forno com caril e canela e barras de manteiga azul da tua tia
Janete que nessa altura estava gorda e viva e muito rabugenta por causa do padre Cristovão que mudara de paróquia
sem se despedir dela e menos ainda do teu tio que há tempos andava a preparar-se para lhe dar umas trancadas num
canto da sacristia mas só depois de se confessar para estar sem pecado no acto do ajuste de contas! – Recordações dos
anos académicos que a elevavam às mãos e ao olhar de André e à vez primeira no parque de Monsanto com cabeças
de criança espreitando por detrás dos ramos mais soltos.
Mariana deslizou pelos ombros de Garrett e pela rua do Carmo até ao Rossio e à esplanada do Café Gelo para se
encontrar com Margarida Sá Brandão que conhecia apenas por um telefonema surpreendente vindo dos arredores de
Coimbra:
– … trabalho com o espólio literário de André Baltazar Camilo…
– Mas o ABC está vivo algures num de cem sítios maravilhosos do mundo, que tontice é essa de espólio?!
E Margarida Sá encontrou apenas uma emenda coxa para o seu grande erro de distracção respondendo que sabia
muito bem estar vivo o senhor André Baltazar Camilo e que utilizava a palavra espólio excluisivamente em termos técnicos de cerebrinologia literária. Os pais de André tinham-lhe dito com insistência que não devia falar de espólio nem
de morte porque a mãe e os irmãos de Mariana Reis Portugal haviam informado que ela vivia na fixação clínica de o
namorado estar vivo e de um dia voltar aos seus braços.
Vestido de sarapilheira de seda estampada da Índia e saco de mão verde claro ao lado de um livro aberto sobre a
mesa eram a refrência de Mariana sentada na fila exterior da esplanada e a desconhecida Margarida Sá Brandão de
cabelo aloirado repuxado aparecia com fato branco de saia curta e mala castanha à tiracolo trazendo ainda um lenço
amarelo pendurado nas mãos unidas.
Não foi difícil reconhecerem-se mas bastante encarquilhada a aproximação porque logo que se olharam sentiram o
abismo que as separava: Mariana Reis Portugal com a sua dignidade serena e um marcado ar de distância que a vaga
ausência do olhar parecia elevar ampliando e impondo a sua presença; e na outra margem de abismo parecia mexer-se
a jovem impulsiva de palavra e corpo ainda quente dos fornos universitários.
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– Conheci o André Baltazar Camilo há vinte e sete anos em Abril ou Setembro quando as semanas tinham sete
dias que preenchíamos de sonhos e estudo no liceu Pedro Nunes natural de Alcácer do Sal onde os peixes que descem
o rio Sado se salgam à medida que nadam na direcção do oceano e por analogia com o sal ático dos gregos inspiraram um pequeno restaurante a servir o majar peixe sem sal depressa conhecido pelo sabor da sua concreção fluvial
salina, obviamente distinto do peixe no sal de São Pedro de Moel mas igualmente apreciado por conhecedores da
Pequena e da Grande Lisboa que por dá cá aquela ou outra palha fazem uma abundante centena de quilómetros para
descerem a Alcácer como para subirem ao “encanto reservado de São Pedro de Moel” tornado famoso pelo poeta
Afonso Lopes Vieira que terá saboreado o peixe no sal décadas antes de um outro poeta e eu visitarmos Moel ao encontro do célebre majar, infelizmente ausente do restaurante porque só encomendado de véspera para o peixe ter tempo de
se estender no sal durante horas antes de ser assado já morto ao contrário de muita gente que primeiro é assada e só
depois é que morre devagar e sempre em incêndios de bombas ou granadas mas estas são tristezas que os gritos não
mudam e por funda e universal que seja a vontade de gritar também não se alteram as pequenas alegrias do mundo
nem mesmo a de um simples peixe no sal cuja ausência foi a nossa decepção à beira mar de Moel, descemos então à
Nazaré e entrámos numa taberna frequentada por funcionários públicos e de sindicatos ou bancos que sonham com a
vida de boémia mas só a fazem nos fins de semana e também à hora do almoço porque sabem desenrascar-se ao chegarem atrasados ao serviço ou marcam o ponto e voltam à taberna para mais meia hora principalmente se lá está
algum artista de letra ou tinta cuja convivência enaltece, como era o caso do poeta ABC filho da Nazaré e de
Carminda e Carlos Coutinho e sobrinho de um pequeno armador rico e sem filhos que lhe oferecera um carro à condição de ele ir à terra e à família de vez em quando e de acompanhar a vida e os estudos da irmãzinha a quem os pais
com a ajuda do tio haviam satisfeito o desejo de fazer o liceu em Lisboa e calhando-lhe o de Pedro Nunes onde nos
conhecemos e nos tornámos amigas mas o ABC acompanhava pouco a irmã e era a própria Andrea que costumava
passar pelo Café Gelo para o ver ou ter notícia dele porque ela gostava do irmão e admirava-o poeta muito conhecido
no Rossio e também um pouco na sua Nazaré natal, ela falava-me do André com entusiasmo e um dia acompanhei-a
para ir conhecer o poeta homem alto e esguedelhado mas com uma voz e um olhar deliciosos até parecia estar a fazer
poesia quando nos olhava devia eu ter uns dezasseis anos e fiquei fascinada a pensar nele durante algum tempo que
pouco a pouco foi sarando o fascinio e só muito mais tarde quando eu estava a meio do ensino superior voltei a vê-lo
num sábado à tarde em que andávamos a festejar o fim de mais um ano académico e um do grupo disse que podiamos entrar ali no Café Gelo a saudar o poeta ABC que era conhecido entre alguns estudantes mais malucos e a par
do que se passava no Gelo, lá estava o poeta André Baltazar Camilo que me reconheceu e convidou-me a sentar à sua
mesa falando-me logo da irmã que tinha falecido num desastre recente dei um grito de surpresa e mágoa e chorámos
muito por ela e pelo desgosto de todos os familiares e amigos que até deixei de pensar na hora e no meu grupo de amigos que entretanto desaparecera dizendo-me que subia ao Chiado para mais uns passeios antes do jantar, de repente
perguntou-me o André se não queria dar uma volta no seu carro só para distrair da tristeza em que estava e tive então
que pensar nas horas e em mim era ainda cedo para o jantar eu lá estaria no restaurante Palmeira e disse-lhe que sim
fomos para fora do peso da cidade sem direcção nem destino que pouco a pouco se tornou verde cada vez mais verde
até ao verde total do parque de Monsanto e ali ao ar livre nos conhecemos de corpo e alma sem reparar nas cabeças
de criança espreitando por detrás dos ramos mais soltos que só descobrimos quando nos vestíamos um ao outro nesse
dia primeiro de cinco anos de amor interrompidos temporariamente pela viagem de André a um de cem sítios maravilhosos que ele imaginava existirem e dizia serem propícios à criação da poesia pura e à elevação espiritual do ser.
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Mariana levantou-se para subir o Chiado e a Atalaia de regresso ao seu quarto de três muros de pedra e dois de
espelho mas antes de se afastar olhou e achou estranho que Margarida Sá Brandão não estivesse no outro lado da mesa
e que tivesse partido sem lhe dizer adeus e sem tão pouco deixar a sua sombra no fundo da cadeira vazia. – Ou terá
caido no abismo?!
Julho 2004
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Poesia
Pedro Mendes Alves
DEDICATÓRIA…
Que os pássaros voem,
o rio corra,
as gralhas conspirem.
Que o sol nasça,
a vida floresça
e o amor germine em nossos corações.
Que o nosso sorriso contagie
os olhares frios e tristes
dos estranhos que cruzamos no caminho.
Que a loucura seja o sal das nossas vidas.
Dedico-te umas linhas,
umas notas,
contemplo-te sério e profundo,
sorrio-te como uma criança.
Tua mão,
doce e morna,
acalma-me a dor do coração pisado.
Que as nossas mentes vibrem,
no pensamento da harmonia cósmica.
Abracemos o hoje plenos e satisfeitos,
caminhando sem anseio pelo chegar.
Algo maior que meras palavras não alcançam.
06-02-2005
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Os ponteiros do relógio marcham obstinados.
O Tempo, mais não é que uma escala de mudança.
Tudo neste cosmos está em constante transformação.
Vejo-me rodeado de movimento.
Nesta barafunda de seres e coisas, em metamorfose,
luto por levar o barco em bom rumo.
Deparo-me com um mundo inóspito.
Deparo-me com muralhas de adversidade.
Os peões movem-se, no entanto,
as peças chave permanecem envoltas em névoa.
Inquieto-me…
Necessito reflectir, paro, olho para dentro.
Acalmo-me…
Sento-me. Aguardo sereno e paciente.
Minha mente vira-se sobre si mesma,
e permaneço assim, imóvel, absorto em mistério.
Dentro do meu quarto infinito sou intocável.
Para além do espaço e do tempo, nada me poderá abalar.
Contemplo o exterior em incessante mudança.
Espero… Espero pelo momento favorável,
em que poderei agir de acordo com a minha vontade.
Ritmado e certo, o tempo abre seu caminho pelo futuro.
Chega o momento de despertar!
Uma vez mais, as peças do xadrez divino moveram-se,
sincronizando-se com uma magia misteriosa.
Agora tenho o mundo a meus pés.
Nada me pode impedir de alcançar a minha meta.
Saber querer, saber esperar, e saber agir no momento propício.
O mundo joga a nosso favor.
Para quem conhece as regras do jogo,
nada é impossível.
02-11-2005
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POVO DOS PICOS DA ATLÂNTIDA
Ó ilhas do terno amarasmar,
no meio do oceano olvidadas.
Essas gentes que ai labutam,
não são quentes nem frias.
Entes estagnados entre a vida e o sonho,
deambulam no ímpeto da sua ânsia.
Esperam pela brisa da doce novidade.
Um dia atrás do outro,
numa resignada parcimónia.
Despertai, ó povo corajoso.
Despertai para o canto das gaivotas.
Vivei os vossos sonhos,
como se a vida fosse arte, fosse tesouro.
Despertai para o bailar da garça e o florir das hortenses.
Exultai o esplendor desse pedaço de chão,
que vos acolhe e cuida.
Agradecei o pão, fruto do trabalho duro.
Fazei da vossa vida um teatro,
de virtude e bem-aventurança.
Abre os olhos e vê.
Vê a imensa beleza,
que vos envolve e permeia.
Povo dos picos da Atlântida,
que novas glórias se escrevam em vossos anais.
25-10-2005
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ÊXTASE
Nos momentos em que me escutas,
que me confidencias os teus sentires,
e segredas as tuas confidências.
Quando me afagas o peito.
Quando nos sentamos cantando
as bênçãos da nossa vida.
Quando nos libertamos e nos entregamos
nos braços da vida,
nos braços um do outro.
Quando me beijas,
quando sorris,
quando nos sentamos em silêncio
e sonhamos com o oceano das nossas verdades.
O mundo pára,
a criação exulta-se.
Tudo se encaixa, cada peça em perfeito silêncio.
A melodia dos inebriados apaixonados,
o toque dos amantes…
A vida num momento, um momento na vida…
É tudo quanto basta para se ser feliz.
Em tudo o que tocas,
em tudo o que toco,
tudo o que existe,
tudo paira num estado subtil de graça.
A meta de quem procura algo maior na vida,
o culminar dos nossos esforços,
o êxtase espiritual.
06-02-2005
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Poesia
Natércia Fraga

ÁGUA
A minha Mãe

Naveguei na água do teu ventre
Pequeno embrião, lua a lua
Fazendo-se pessoa.
E minúscula e frágil rompi tuas entranhas
Para soltar meu primeiro grito
De entre os tantos que venho gritando ao longo
Deste meu caminho…
Agora sorrio para os teus olhos azuis
Risonhos
Ternos
E seguro o teu braço
Ainda forte
Para atravessar as ruas
Repouso a minha cabeça no teu regaço
Quente
Acolhedor
Doce… como um pomar de araçás
Mas tuas mãos tímidas
Não desenham as carícias
Que o teu coração afaga
Nos meus cabelos,
Negros, como os teus…
Setúbal
15 de Março de 1999
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CAI A NOITE…
Cai a noite pelas frestas das janelas
Com ela vem a lua… E as estrelas
Espreitam lá fora
Como quem pede para entrar…
Então
A tristeza veste-se de sedas e cetins
Arquejantes brilhantes sedas e cetins
Azuis
A melancolia veste-se de veludos e de sombras
Macios sensuais veludos e sombras
Cor de fogo
E a voz separa-se do corpo e voa
Voa, voa, voa e canta
Canta, canta, canta e voa
Por entre as teias do silêncio
Noite fora…
A lua queda-se em silêncio
E as estrelas enfim repousam
Sombras no chão da casa…
18 de Dezembro de 2004
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AS ASAS DA VIDA
Não sei se a asa é anterior ao voo
E também não sei se o pássaro é anterior ao infinito.
Tão pouco me importa!
Que voo se faz com asas
E que sem infinito os pássaros não sonham
É tudo o que quero saber.
Sem voo nem pássaro
Sem asa nem infinito
A vida não era às cores
E o sonho não vivia na concha húmida da alma.
Eis tudo o que agora me importa…
24 de Março de 2005
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O Lisboês
Joaquim Evónio
Trabalhava num escritório da Baixa. Ao princípio até gostava, a cidade tinha um sabor a bilhete-postal dos que antigamente se vendiam em colecções articuladas e os turistas gostavam de abrir como se fossem concertinas. Os tempos
é que foram mudando e cada vez mais se alargava o fosso entre as recordações e a realidade.
Lembrava-se, como se fosse hoje, do primeiro dia de trabalho como paquete daquela empresa de solicitadores, com
direito a placa na porta e divisões em balaústre, de madeira escura e polida, um prestígio em relação às lojas vizinhas e
até a outras empresas do mesmo ramo.
O salário não era grande coisa mas as circunstâncias em que arranjara o emprego também não o podiam fazer almejar muito mais.
De vez em quando ia à tabacaria mais próxima comprar dois maços de definitivos e aproveitava para tomar as suas
ginjas.
O cinema era, na altura, uma das maiores atracções para os lazeres de qualquer solitário. Às vezes, quando tinha
as energias mais contidas, ia às sessões de boxe no Parque Mayer.
Enquanto no cinema se esperava pelo beijo final, consagração duma história nem sempre bem contada, no boxe a
expectativa resumia-se ao K.O. com que habitualmente terminavam esses rounds – às vezes pareciam combinados – de
realização pessoal e colectiva.
Acamaradava com os marginais da rua do Coliseu, tipo Júlio Salaico – que dormia à porta da Igreja de S. Domingos,
com um olho fechado e outro aberto, sempre atento ao que desse e viesse…
– “Então que fazes aí a uma hora destas, seu cara de caraças mais velho?” – era o que lhe perguntava quando descia para o largo, após o costumeiro culto de Baco.
– “Estou a ver se pinga algum das beatas de S. Domingos!”
E lá ia pingando, cobre aqui, prata acolá, talvez as esmolas estivessem de acordo com o peso de consciência com
que se saía da vetusta igreja.
– “Olha aquela, tem mesmo cara de quem me vai dar cinco coroas...”
E era uma festa, quando acertava e acontecia. Lá iam ambos tomar mais umas ginjinhas que tanta falta faziam para
lavar a inteligência carcomida por noites de vigília.
Considerava-se um lisboês de boa cepa, embora nascido algures no interior. Só vira o mar depois dos quinze mas,
por razões de identidade, esta cidade dizia-lhe tudo e, às vezes, quase nada.
Quando chegava a casa, se casa podia chamar-se àquele pardieiro em que sobrevivia, era sempre um rebuliço.
A filha da mãe só queria era dinheiro, exactamente aquilo em que a vida que levava o fizera menos provido.
Farto de tanta discussão à volta de tostões e cifrões, acabou por tomar a grande decisão da sua vida: separar-se. Lá
custar, custava, mas não aguentava mais! Num prato da balança, a pequerrucha de quem tanto gostava, do outro, a
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megera que o não deixava em paz e o acusava constantemente, – oh! que injustiça! – de estar com a mesma bebedeira
do princípio do ano.
Passou a conviver ainda menos com a filha pequena. Ia dar milho aos pombos, ver os cacilheiros no seu vaivém
entre as duas margens, e umas ginjas pelo meio, único calor espiritual que durante tanto tempo recebeu como oferenda
da vida.
Sentava-se no Cais das Colunas, fizesse bom ou mau tempo, a ouvir as gaivotas e a apreciar as peripécias dos seus
voos acrobáticos em busca de algum naco de peixe.
Frequentava também o jardim de Belém e o Aquário Vasco da Gama e, nesses sítios, sempre encontrava reminiscências dum passado que lhe tinham vendido na escola mas que nunca comprara inteiramente.
Construíra com a cidade uma relação cheia de magia e sonho, daquelas que temos quando não estamos a dormir
e nos perturbam quando queremos descansar.
Um dia, quando foi à procura da filha, não a encontrou.
Os vizinhos diziam que tinha ido para o Brasil. Terra estranha para partir, sem dúvida, no período de que estamos
a falar. Até estava convencido de que os brasileiros já tinham passado de moda e havia secado a árvore das patacas.
Então o homem, o nosso lisboês, com o grande desgosto que lhe avassalou a alma, abandonou o escritório, passou a beber pelos copos maiores e a conviver cada vez mais com os que na área viviam à margem da vida.
Depois de ter gasto tudo quanto era economia, o que conseguira amealhar, apesar de tudo, para a filha que lhe levaram, a situação agravou-se. Passou a dormir na rua, só encontrava ecos de solidão, já não podia pagar quarto e encontrava nos seus vizinhos sem-abrigo uma amizade que nunca lhe fora proporcionada em família.
Começou a pedir às portas da Igreja de N.ª S.ª de Fátima.
Repartia esmolas com os confrades de infortúnio, especialmente o Manel, por quem nutria sólida amizade. Era um
mangano apaixonado pela sua cadela – a Laica – e dormia num pátio da avenida ao lado, proporcionando todo o conforto à sua companheira animal, mesmo em detrimento do seu próprio.
Distraíam-se a conversar e a beber, espécies distintas em cósmica comunhão de interesses, mas um dia chegou à
conclusão de que aquilo não era vida. E afinal o que é a vida?
Será o que se vê na televisão, em telenovelas que invadem os serões da burguesia que não tem mais que fazer senão
colocar-se, indefinidamente, defronte da horrível caixa falante?
Lembrou-se então de fazer de homem-estátua mas, como já havia uma caturrada deles na baixa, abandonou a ideia.
De noite, continuava a pensar numa situação bem diferente, acalentada pelos seus sonhos de homem cada vez mais
doente e saudoso duma felicidade que tardava.
Foi então que, ao recordar o seu tempo de infância, associado à chegada do circo Torralvo, acabou por descobrir.
Começou a aparecer nas ruas vestido de palhaço, a vender balões às crianças.
Corria o Metro, o Jardim Zoológico, tocava trompeta, e bem, e a verdade é que começou a ganhar mais do que
quando era escriturário. Toda a sua vida lhe parecia correr melhor.
A vida de palhaço trouxe-lhe a antiga dignidade, o paraíso perdido que tantas vezes procurara em vão sem encontrar.
Ao fim da tarde ia arrumar as roupas num quarto com janela para o Tejo e lá marchava até à rua do Coliseu para
beber as inevitáveis ginjas. Mas nada de excessos. Cada vez mais contido e sóbrio, estava a tornar-se um verdadeiro
empresário de si próprio. Já conseguia ajudar com menos parcimónia os companheiros da noite. Treinou-se em momices e dichotes, aprendeu maquilhagem, comprou telas, pincéis e tinta e viu que até tinha algum jeito para a pintura.
– ”Mãe, pai! Vamos ao palhaço!”
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A sua presença começou a tornar-se um hábito naquele recanto da Rua Augusta, uma atracção cuja ausência começava a ser notada. O boné das moedas ia-se recheando ao longo do dia, às vezes até aparecia uma nota pelo meio.
O que lhe faltava em criatividade sobrava-lhe em coerência. Os bonecos eram cópias fidedignas uns dos outros,
parecia um oleiro que artesanalmente repetia as suas ânforas sem se desviar um milímetro. E assinava sempre “o
palhaço”.
Assim começou a moda das crianças terem um palhaço no quarto, já o artista não chegava para as encomendas. A
clientela subia e as receitas também.
– “Já tens? Fica mesmo do baril! Pede à tua mãe para te levar à Rua Augusta!”
Ninguém o reconhecia quando dava as suas fugidas pela Baixa sem o “traje de luces”, mas mal despontava à
esquina, artefactos e cavalete a tiracolo, já um pequeno mundo o esperava.
– “Lá vem ele, lá vem o palhaço!”
Conseguiu esquecer completamente a mulher mas lembrava-se a cada momento da filha que lhe fora levada para
terras distantes. Era a parte da paleta onde ia buscar o tom de tristeza que fazia contraponto com a alegria fictícia do
palhaço.
Já não lhe faltava muito para juntar o dinheiro que custava a viagem ao Brasil. Nunca desistiu de reencontrar a sua
menina e tinha a certeza de vir a ser compensado.
De vez em quando pensava que afinal não passava dum palhaço! E não havia por aí tantos mais escondidos do que
a pobreza envergonhada? Ele ao menos assumia a sua condição!
Digam o que disserem, enchia-se de gozo. Depois de tantas vicissitudes, encontrara finalmente uma profissão liberal.
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A Emanuel Félix e a Manuel António *
Dias de Melo
Estamos a poucos dias do Natal e a uns pouco mais do final deste ano desgraçado de 2004. Vou começar a passar
do gravador para o papel, não tudo, nem sequer muito do que, entretanto, quase dia a dia, aconteceu comigo, ou
comigo relacionado, desde há muito vem passando e fui ditando para e guardando no gravador, a bem dizer durante o
tempo todo, como se nada mais merecesse qualquer atenção. Embora muito bem sabendo, sentindo, que não era
assim, que à minha volta, frequentemente tocando-me muito de perto, ora profundamente me ferindo, ora sendo de me
dar um pouco de prazer e, não raro, me deixando quase indiferente, todavia merecendo a minha atenção. Não só para
te transmitir, a ti, que estás longe, supondo possível de te merecer algum interesse, mas sobretudo para isto: ficar registado – para mim e porque a alguns outros, destas Ilhas naturais, ou seja de onde for, viria de certeza, mais tarde ou
mais cedo, a interessar. Nunca disso duvidei. E confiava na memória para, posteriormente, dela, como das cassetes, tirar
e pôr também no papel quanto nela arrumara,
Todavia dois factos, os mais dolorosos de quantos neste lapso de tempo, para mim e para muitos sucederam, não
meti, para guardar, nem na fita de nenhuma cassete nem nessa caixinha da memória, que, em mim, cansada, já nem
sempre é o que era de tão gasta que está. Ficaram agarrados a mim, a todo o meu corpo, a todo o meu ser, seguro eu
de que jamais de mim se apartariam. (Como outros de igual natureza.) Foram esses factos as mortes prematuras de dois
grandes amigos: o Poeta Emanuel Félix em Angra, 15 de Fevereiro, e o Padre Doutor Manuel António Pimentel de Melo,
aqui em Ponta Delgada. Ambos grandes Amigos, sim – mas o Manuel…
Ai o Manuel. o Manuel António… Tratavamo-nos assim, tu cá tu lá, como irmãos muito queridos.
Estava eu aqui em S. Miguel, quando foi da morte do Emanuel Félix. Pela do Manuel António, a 10 de Setembro,
encontrava-me há muito no Pico, na minha Cabana do Pai Tomás no meu Alto da Rocha do Canto da Baía e daí acompanhava, pelas comunicações frequentes da D. Brígida, do Barreiro, a doença de que ele se tratava em Lisboa, depois,
pelo Gustavo, aqui em S. Miguel, após a sua mudança para Ponta Delgada. Daí o saber, de certa altura em diante, a sua
doença, aquela de que só o nome nos horroriza, muito perigosamente a agravar-se, mas… ainda confiava… E foi
enorme, indescritível, o desgosto, o desesperado desgosto que se apossou de mim quando… por acaso pela D. Brígida,
do Barreiro…
E, até hoje, não consegui nada escrever, nem sobre o Poeta Emanuel Félix nem sobre o Manuel António. E a saudade de qualquer deles… Mas do Manuel António… Verei se o consigo agora que já estamos a três meses de quando
nos deixaste, e tu, Emanuel, a nove de quando te foste. Hoje aqui deixo, com aquelas datas, o que naqueles mesmos
dias rabisquei com o coração desfeito. Naqueles mesmos dias…

*

De Poeira do Caminho – livro III, a publicar brevemente.
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S. Miguel, 15 de Fevereiro de 2004:
Velho Amigo:
Acabo de saber. Soube-o pelo Bruno, que mo comunicou, de Lisboa, pelo telefone. Como foi possível, assim tão novo? Nascido em 1936,
não estou certo de em que mês, ias apenas, segundo as notícias que li depois, nos 67.
Eu, passados uns tempos longos sem nos contactarmos, telefonara-te, sei lá, talvez há uns 15 dias. Atendeu a tua mulher, a Filomena,
percebi que contente por lhe telefonar.
– O Emanuel tem andado esquisito – (vocês, aí na Terceira, dão à palavra esquisito a conotação de doente, ou gravemente doente, a
Filomena disse apenas esquisito) e acrescentou: – Esteve uma semana no hospital a tratar-se da diabetes, mas já veio para casa. E tu como vais
passando? – Vou indo. Mas ele está melhor?
– Melhor… Está melhorzinho.
– Posso falar-lhe?
– Claro que podes, e ele vai ficar muito contente. Ainda ontem, e já hoje, falou em ti. Ele está lá dentro – quando dizias lá dentro querias significar no escritório. – Vou chamá-lo. Ó Emanuel! – a tua voz (percebe-se que a certa distância, sei bem qual que em tua casa é que
me acolhia quando tinha que ir à Terceira) – O que é?
– O Dias de Melo! – Imediatamente, calmo, parecia, mas como que ansioso e talvez um pouco emocionado: – Ó meu amigo! meu amigo!
Tu como estás?
– Cá vamos – nem uma palavra dos meus achaques – e tu? Já sei, disse-me a Filomena, que estiveste internado… E agora? Isso vai bem?
Rijo e valente?
– Bem… rijo e valente – voz lenta… amarga… triste: – Ó Dias de Melo, isto é… uma… tristeza… uma porra… a gente envelhecer… morrer… morrer…
Na tentativa de te confortar, de te levar acreditares no que eu próprio ainda acreditava (sem nada saber da medicina), de que ainda não
irias desta crise diabética, ao fim e ao cabo apenas mais uma… Ia dizer-te, mas calei-me. Tu é que sabias o que estavas sentindo e o certo é
que ninguém nem coisa alguma ainda conseguiu vencer o ciclo biológico. Abreviá-lo, sim. E tu, Emanuel, quantas vezes (nem saberá quantas,
algumas até comigo) violaste as normas alimentares dos que padecem do teu mesmo mal?
Emanuel, lembras-te da primeira vez que nos encontrámos? Não me recordo se era ainda no tempo dos iates, dos barcos do Pico de tradição multi-secular, se já no dos carvalhinhos, os navios da Insulana, do Bensaúde, que os vieram substituir nas viagens entre as Ilhas. Nos
iates, enquanto aí andaram, sempre durante o Verão, dos começos de Abril aos últimos de Outubro, é que íamos, nos primeiros de Agosto,
para férias. Tanto os iates como os carvalhinhos, saídos daqui à noite e chegados no dia seguinte de manhã à Terceira, sempre aí se demoravam, os iates até cerca do meio-dia, os carvalhinhos o dia inteiro e noite quase toda para saírem alta madrugada, irem amanhecer à Graciosa
e continuarem a viagem pelas restantes Ilhas.
Nós, minha mulher, eu, os nossos filhos depois de os termos, todo esse tempo que aí, em Angra, nos demorávamos, passávamo-lo na
casa de meus primos, do José Neto, e vaguear pela cidade com largas paragens no Jardim Público.
De uma vez lá estávamos, no Jardim Público (ou de Almeida Garrett) gozando a frescura daqueles arvoredos e a beleza de tantas flores a
povoarem aqueles canteiros ao redor do coreto para as filarmónicas tocarem. Sentáramo-nos num dos muitos bancos que por ali se nos ofereciam, e chega-se a mim um jovem desconhecido. Bem constituído, de altura um pouco mais que média, possivelmente, não estou certo, já de
bigode. Trata-me pelo meu nome. Diz-me o dele, Emanuel Félix. Fala-me, amável, simpático, das poesias e prosas que então escrevia e publicava, salvo erro ainda só em jornais. Revela-me também poemas seus. Eras tu, Emanuel, já poeta. Um poeta em que reconheci de imediato
grande qualidade. Um Poeta, que cedo viria a ser o grande poeta que hoje todos conhecem. Um grande Poeta, a par do Martins Garcia e do
Emanuel Jorge Botelho e o Álamo.
O grande Poeta e o grande Amigo que acaba de se apartar de todos – e de mim, que para aqui fico com esta imensa dor, com esta imensa
saudade. Que assim me deixa, pouco depois de se ir o Martins Garcia. É demais para sofrer assim em tão pouco tempo. Acabaras de celebrar
os teus 50 anos de vida literária acarinhado por quantos, eram muitos, eram todos os que conheciam a tua poesia, te admiravam. O Martins
Garcia, aparte os pouquíssimos amigos com que contava, eu um deles, nunca foi acarinhado por ninguém.
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Mas falemos de ti. Ou de nós. Depois daquele encontro, logo se cimentou entre ambos uma amizade que, em breve abarcanco toda a tua
família, a tua Mulher, a Filomena, o teu filho de nome igual ao teu, a tua filha, a Joana, a tua nora (que me desculpe, de momento – estes bloqueios… – não há maneira de ocorrer o nome dela), se prolongará para além do que acaba de te acontecer. Tal qual acontece a todos, e qualquer dia me acontecerá também. Ainda não houve nenhum ser vivo, homem, animal, planta, que deixesse de cumprir o seu ciclo biológico.
Mas tu, como todos os que deixam uma Obra, continuarás vivo naquela que criaste.
Vivo, embora invisível.
Depois que te mudaste da casa acanhadinha em que vivias na Rua de Jesus para nova casa, o 1.º esquerdo da n.º7 na Pau São, muitíssimo mais ampla, talvez por estares junto do teu filho, da tua nora, do neto que dos dois nasceu, no seu 1.º direito, nela me passaste a acolher como a um irmão, se acaso ia à Terceira por minha conta. Aí, mesmo que, em serviço oficial, dormisse no hotel, que momentos, longos
momentos bons vivemos, umas vezes na sala, a maioria delas no teu escritório com as paredes forradas de livros até ao tecto, tu sentado à
secretária, na tua frente coberta de papéis, dizias que num caos (que terás pensado da minha, aqui em S. Miguel, quando aqui estiveste uns
dias comigo), que momentos bons, dizia vivemos, confortavelmente acomodados em poltronas em volta, muitas vezes connosco a Filomena,
não raro algum dos teus filhos e nora (ainda não tinhas netos), frequentemente alguns amigos, um me ocorre, o Dr. António Maria Mendes,
na altura Secretário Regional da Educação e Cultura (um dia levou-nos a jantar num excelente restaurante de S. Mateus), que agradáveis, cheios
de interesse, de calor humano eram, quando lá íamos com frequência, os serões na casa do José Bretão, antes que se fosse também tão novo.
Que deliciosos momentos! Terá ele concluído a obra em que trabalhava – um estudo sobre as autênticas peças de teatro popular que são os
tradicionais balhinhos do Carnaval da Terceira?
E que deliciosos os passeios que dávamos, de camioneta para fora da cidade, praticamente sempre para a Praia da Vitória – lá tinhamos
o Francisco, o bondoso do Francisco, à nossa espera, de uma vez para visitarmos a monumetal Igreja Matriz e coisas que lembravam Nemésio,
entre elas a Casa das Tias, ou, recuando no tempo, memórias de Garrett, da sua passagem pela vila enquanto viveu na Ilha, para isto nos esperava o Francisco e, sempre, para nos oferecer o abundantíssimo almoço. No regresso, para entrares, nunca deixavas de o fazer, na casa de tua
Mãe com apreciável e justificadíssima demora, era a tua Mãe, vínhamos sempre a pé, não sei se dois se três quilómetros, até à freguesia próxima, as Fontainhas, e aí, no fim da tarde, tomávamos a camioneta de regresso à cidade.
De uma vez deixámos cedo a vila (no tempo era vila), descemos à praia que lhe dá o nome, por aquela areia fina viemos, rente ao mar,
lentamente caminhando, conversando, olhos postos nas águas da enorme baía, no molhe da nova doca em começo de construção, concluída
será a maior dos Açoes. Domingo, não se trabalhava, mas viam-se os efeitos do trabalho. Efeitos e instrumentos dele. De onde em onde parávamos, sentávamo-nos naquela areia fina, conversávamos, abríamo-nos em confidências íntimas, olhos postos naquele mar pouco a pouco
ficar para sempre repartido, com a parte menor para sempre encarcerada naquele muralhão em progressivo crescimento. Olhos postos nisto e
nos monstros da maquinaria em repouso, nas grandes colinas de areia retirada ao areal tenebrosamente lá para diante resolvido… Víamos, tu
comentavas, apontando a lomba ao longe, à desbanda da vila:
– É isto… Ninguém se lembra é de acudir à extrema miséria dos desgraçados que vivem para acolá em cafuas tão miseráveis que nem
podes imaginar.
Enfim, tu, que bem conhecias onde estávamos, por onde caminhávamos, apontas, a certa altura:
– É tempo de nos irmos.
Metemo-nos a uma canada, canada ou atalho, não me lembro, que nos levou à já mais conhecida estrada. A visita a tua Mãe – jamais
lhe poderias faltar – depois a caminhada até às Fontainhas para tomarmos a camioneta.
E, Emanuel, o nosso deambular, altas horas da noite, pelas ruas desertas de Angra…
Recordas-te daquela noite, já a entrar pela madrugada, em que fomos parar ao Alto, bem ao Alto da Rocha? Uma noite esplêndida. Tão
calma que nem a folha de uma árvore, caso ali houvesse alguma, chegaria a bulir por mais levemente que fosse. O céu recoberto de estrelas.
A baía a nossos pés sob a sombra acolhedora da mole escura do Monte Brasil com o grande castelo dos castelhanos no começo e as muralhas que dele partiam a cercá-lo no sopé junto ao mar. No meio da baía uma ou duas traineiras ancoradas (era no Verão, na quadra da pesca
da albacora), um pouco além, a Leste, a bacia, o cais de Porto Pipas, aos pés das muralhas do velho castelinho, com algumas embarcações
encostadas, entre elas, dava para reconhecer o Terra Alta (a Lei proibira os barcos do Pico de navegar, mas para aqui, para S. Miguel – até à
Terceira podiam chegar). E silêncio… silêncio… Um silêncio que nenhum de nós ousava interromper. Até que, na linha do horizonte, a sueste,
um clarão – vermelho, intensamente vermelho, rosa, amarelo… e dele começa a nascer a Lua, de começo um bocadinho, um rebordo só,
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depois, mais, e mais, uma grande bola fortemente rubra a subir lentamente, muito lentamente, e, diluindo-se aquele colorido forte, a tornar-se
mais pequena, uma hóstia de oiro fino a boiar, redonda, no meio daquele imenso oceano de estrelas, se não era a Lua Cheia estava muito perto
de o ser.
É quando um de nós – qual? – diz, baixinho:
– Quem ainda é capaz de sentir, de se emocionar com tanta beleza ainda vai longe da velhice, do fim…
E agora…
Esqueci-me de te dizer. Talvez não saibas. Ou te não recordes. Está a surgir, aí na Terceira, em Angra, uma jovem poetisa. Publicou, por
enquanto, apenas um livro de poemas. Os que a si próprios se contam como os grandes mentores de todas as artes pode que não façam caso
dela.
Quanto a mim, este pequeno livro, já muito bom, vem-nos anunciar a próxima afirmação de uma grande poetisa com o nome de Sónia
Bettencourt. Caso não passe a usar pseudónimo. Falei-te dela numa das conversas telefónicas que, preocupado ao saber, pela Filomena, do teu
internamento e da tua saúde periclitante, quase diriamente tivemos. A primeira, sim, preocupou-me – aquelas tuas palavras… As que se seguiram, porém… Não, Nenhuma me fez suspeitar que tão breve te apartarias de nós para sempre.
Emanuel, querido amigo, adeus.
D.M.

Acabo de passar, ajeitando um pouco aqueles rabiscos – ninguém escreve de novo nenhum texto seu que o não
procure melhorar, e então este, no estado em que naquele momento me encontrava… E agora, tudo revivendo enquanto
o ia arrumando e ajeitando nestas páginas…
Antes que prossiga, tenho forçosamente que parar… que me refazer, para tendo começado pelo Emanuel Félix, por
ter sido o primeiro a deixar-nos, depois que, meses após, ele se foi naquele dia negro, alinhavei o que aí vai sobre o
Manuel António. Sem ofensa para o Emanuel, para a memória do Emanuel, com mais amargura, mais dor. O Manuel
António era mais íntimo e querido AMIGO.
Pico, 10-9-2004
Manuel António:
Comunicou-mo, pelo telemóvel, a tua grande Amiga D. Brígida, do Barreiro.
Por aqui perto não tenho rede, é inúltil o telemóvel. E, meio aleijado como fiquei depois daquela queda, sabe-lo, não me é impossível,
mas é-me difícil e, dada a distância, desaconselhado pelo médico, ir, a pé, ao outro lado da freguesia onde o telemóvel posso utilizar. Não propriamente pela ida, quase toda a descer, mas pelo regresso. Só de carro.
Ora, hoje, aconteceu um vizinho oferecer-me uma boleia até perto, relativamente perto, da casa do Artur, velho companheiro de infância.
Perto da casa do Artur, àquela migalha do ramal onde já tenho rede para o telemóvel. Lá me deixou e lá ia andando lento pelo resto do caminho, meia dúzia de passadas que me levavam até ele para ali ficarmos longamente na conversa, ainda nem chegara à cancela da entrada,
quando e toca o telemóvel. Que horas seriam? Nem olhei para o relógio. Da parte da tarde era. Desta tarde há pouco finda. Aliás, sabe-lo, raramente saio durante a manhã. Uma tarde calma, bonita. Céu azul. Mar azul. Que beleza de nuvens brancas adornando o céu! Que beleza a da
encosta, terpando até ao cimo do Cabeço do Silvado, com a maravilha do sol branquejando nas casas ao, longo dos caminhos, tremeluzindo
no verde das folhagens dos arvoredos revestindo, luxuriantes, aqueles campos, colinas, oiteiros! No mar um velho barco, dos raríssimos ainda
sem motor, dois homens apenas a bordo, pescando rente à costa. Mais ao largo uma traineira rasgando as águas por entre novelos de espumas brancas.
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E o telemóvel a chamar-me no estojo enfiado no cinto. De olhos naquelas nuvens, naquele barquinho, naquela traineira, em toda aquela
beleza, abri o estojo sem pressas e dele o tirei. Sempre sem pressas, sempre sem qualquer preocupação o encostei à orelha.
É quando oiço a tua grande Amiga, Manuel. Voz insegura. Trémula. Percebo que tentando suster as lágrimas, a voz dela que, após uns
momentos como que a preparar-me para o que me ia dizer, acaba por me dar a notícia. Foi como se um punhal se me enterrasse no coração.
Sabia-te mal. Por informação dela. E do Gustavo. Que já vieras para S. Miguel, para a Clínica do Bom Jesus. Contudo, ainda confiava. É sempre
assim. Pelo menos comigo. Sempre a genta à espera. De quê? De que o pior, a ter que acontecer, ainda seja adiado. Indefinidamente adiado.
Mas aí estava, aí acontecia o que tanto quereria que jamais chegasse a acontecer. Contigo. E acabava de acontecer. Aliás, acabaria, um dia, por
acontecer. Ninguém, nenhum ser vivo, animal ou planta, ainda conseguiu anular o seu próprio ciclo biológico. Mas tu… assim tão mais novo do
que eu e antes de mim…
Naquele dia, melhor dizendo naquela noite, foi a partir do cair da noite, depois de, com aquela tão dolorosa notícia da D. Brígida num
estado emocional que nem sei descrever, tendo ficado para ali, encostado a um muro, sem nada ver, sem em nada atentar, sem chegar a ir
transpor a cancela e entrar na casa do Artur, até que, sem sequer pensar em aguardar a passagem de um carro que me desse outra boleia, acabei por, agarrado ao meu bordão de cana da Índia (no Pico, na minha freguesia, ninguém usa bengala, mas bordão, também eu) vir a pé de
regresso à minha cabana, a pé e, chegando em frente à ladeira da Feiteira, além de longa, uma das mais íngremes desta Ilha, aquela que os
médicos, em especial, não querem que suba, fizera-o uma vez, só uma vez, custara-me os olhos da cara, tive a sensação de morte. Naquele
dia, porém, sem qualquer reflexão, à empinadíssima ladeira me meti, por ela fui penosamente, muito penosamente trepando, dentro de mim
repetia-se a sensação amarga, já minha conhecida, de abafar, da alma como que me sair pela boca fora, e continuava, lento, muito lento, custando-me, custando-me mais do que muito, até que acabei por chegar. Arrastei-me até ao quartinho em que durmo (não estranhas o diminutivo, conheces aquilo), atirei-me para cima da cama, para ali fiquei… um peso a esmagar-me o peito… lágrimas a correrem-me pelo rosto… Caíra
já a noite, lembro-me perfeitamente, quando vim a mim. Levantei-me, passei à salinha que é também escritório, comecei, sentado a velha mesa
de pinho resinoso, a alinhavar o que hoje escrevi, não tardou em compreender que não me aguentava ali, voltei para a cama levando comigo,
além do papel já garatujado, mais umas quantas folhas em branco, talvez umas sessenta, ou mais tirei da resma sem as contar. E na cama acabei, já muito depois da meia-noite. Até que, trazendo aquilo comigo, em Outubro, quando me vim embora, só hoje lhe peguei. Decidido a não
deixar que passasse o Natal sem cumprir o que, embora me custando, doendo muito, tinha de cumprir. Não comecei por ti, Manuel, mas pelo
Emanuel Félix que também se foi este ano e primeiro do que tu. Comecei por ele, e agora, concluído o necessário fazer no que naquele dia,
melhor dizendo naquela noite de 10 para 11 de Setembro gatafunhei lá no Pico, na minha Cabana do Pai Tomás, para aqui estou, Manuel
António.
Queria que estivesses aqui comigo, Manuel. Que estivéssemos a combinar mais um dos nossos almoços mensais no restaurante do João,
ao Cruzeiro, na Atalhada, vila da Lagoa. Sabes, estive lá, um dia destes, com o Bruno, almoçando. Numa das mesmas mesas que ocupávamos
sempre, ao fundo, por trás da parede de vidros, ali, comendo de olhos e alma postos no mar muito próximo. O Bruno perguntara-me, ao entrarmos, “que mesa prefere”, e eu, pensando numa das nossas, pensando mas calando, só adianto “a que o Bruno preferir”, ele, insistindo “não,
diga, para mim qualquer uma é boa”, eu ia dizer… mas ainda recuei para mais um “escolha você”. Aí o Bruno, passando os olhos pelo salão
todo, “talvez uma daquelas além voltadas para o mar”, “com certeza!”, exclamei contente. Nem que ali estivesses connosco e houvesses
segredado ao Bruno a nossa habitual preferência.
Falávamos frequentemente, não raro ao telefone, sempre quando nos encontrávamos, invarialvelmente nos nossos almoços mensais sentados àquela mesma mesa em que me encontrava agora com o Bruno ou em qualquer das mais próximas. Lembro-me de uma vez em que estávamos exactamente naquela mesma mesa. Em outra, próxima, entre várias ocupadas, uma mulher jovem, simpática, bela de uma beleza digamos austera, sem qualquer pintura no rosto e um tanto descuidadamente vestida. Olhei-a, não fiz qualquer comentário, e tu que ma viras olhar:
– Sabes quem é?
– Não. Penso que nunca a vi. Deve ser de fora.
– É uma excelente pintora. Natural de cá e cá vivendo.
Volto a olhá-la.
– Uma excelente pintora? Não a conheço.
– Nunca ouviste falar nem leste nada sobre a Maria José Cavaco?
– O quê! Aquela é a Maria José Cavaco!? Quantas vezes o Tomás me tem falado dela, sempre com admiração!
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Olho-a novamente, porém sem demora, não me fosse ela julgar impertinente e, a partir de então, só de onde em onde por ela passo o
rabo do olho. Impressiona-me aquela simplicidade. A grande simplicidade dos grandes: dos verdadeiramente grandes. (Uma ressalva necessária: quase todos. Não há regra sem exccepção: uma das excepções, por exemplo, foi o nosso Almeida Garrett).
Tudo o que fosse Cultura, Literatura, Arte, te interessava, Manuel. Embora a tua primordial preocupação fosse a solidariedade para com os
humildes e humilhados, os marginalizados, os excluídos, aqueles que mais ao coração e ao pensamento de Cristo ocuparam e preocuparam –
e estavas ao lado de quantos com eles, os desgraçados, estavam, fossem quais fossem as convicções que afirmavam serem as deles. E na
Cultura – Ciência, Literatura, Arte – o que mais te interessava eram os criadores de Ciência ao serviço deles, de Literatura, de qualquer Arte,
os que fizessem das suas obras um grito de denúncia directa ou indirecta (em quanta obra de Arte, de pintura, por exemplo, aparentemente
feita só de beleza para encanto dos sentidos, por trás de cada traço, cada forma, cada cor, tudo de neutralidade aparente, com alguma capacidade de inteligente observação e raciocínio podemos ver, ler, a denúncia da injustiça e da crueldade sociais), quando ela se não encontra lá claramente, de todo desnudada, completamente visível ao mais desprevenido olhar.
Quantas vezes, não poucas às mesas daquele restaurante do Cruzeiro, na Atalhada, Lagoa, falámos disto. E quantas vezes dos livros que
eu escrevia.
E quantas! quantas, Manuel, eu te contava coisas acontecidas comigo, em criança, já em adulto, pela vida fora, que me revoltavam por
quanto de injustiça e maldade continham, algumas, inútil doer-me a consciência, praticadas por mim próprio que também não sou santo (o
santo que, tu sim, és por inteiro) e tu, por vezes após me contares outras iguais ou semelhantes acontecidas contigo própria (quero dizer, acontecidas contigo ou com outros e por ti próprio observadas) que te haviam causado, se te não causavam ainda, indignação. Mas também compreensão.
Quanto ao que se passava comigo, por ver em práticas alheias ou de que eu era autor, direi involuntário, e me revoltava, tu, com tua calma
habitual:
– Já incluíste isso, directa ou indirectamente, em algum dos teus livros?
Eu:
– Não, nem penso fazê-lo, isto…
LOgo adiantavas:
– Mas tens que o fazer. Também esses erros de que és o próprio autor – erros que tão veementemente condenas e para os quais és arrastado pelo que vês à tua volta. Quantas vezes um homem, por melhor que seja, indo, na mais pura das intenções, reagir contra o crime dos
autênticos criminosos, querendo levá-los a fugirem à continuação da prática do crime, acaba, ele próprio, não por passar para o mundo do
crime, mas, na melhor das intenções, por se aproximar, embora momentaneamente, da prática de um crime. Até pode acontecer, e acontece,
a um santo. Quero dizer: o erro, ou crime, como lhe queiras chamar, acontece em prática tua e de outros como tu, por engano na luta contra
os habitualmente prepotentes, injustos, homens exploradores de homenms que, como tal, sem pensarem minimamente em emendar a mão,
geram os marginalizados, os excluídos, os que têm fome, têm sede, não têm um tecto e vivem ao relento, não têm um trapo com que se
cubram, e morrem de frio. Isto é que nunca deves parar de denunciar nos teus livros. Isto que vem das culpas de muito boa gente.
Principalmente dos Governos. O suborno eleitoral, a corrupção dos nossos políticos com o País quase na bancarrota. Bem sei que és essencialmente um ficcionista. Mas a ficção não é inimiga da verdade, antes pelo contrário, e podes, num romance, anunciar a verdade e denunciar o que
vai por aí de falcatruas. A começar-nos ao pé da porta. Isto e outras coisas da vida comum e da própria Igreja (que servias), que quererias cada vez
mais próxima de Cristo e que, em muitíssimos lugares, cada vez mais dele se afasta continuando (no Sec. XXI, como se não tivesse existido o bom
Papa João e não houvesse acontecido o Concílio Vaticano II) a viver e exigir práticas do Sec. XVI, se não de outros muito mais recuados.
Coisas que me estimulavas a introduzir, ou continuar a introduzir, em livros meus. Sem excluir nunca as acontecidas comigo mesmo.
E quantas! quantas vezes, receando ser demasiado contundente, duro, em temática sem nada a ver com a Igreja, na qual, aliás, sempre
evito mexer, ou em alguma afirmação deixada em páginas de livro em que trabalhasse, ou já terminado, te pedia para o leres e me dizeres,
depois, de tua justiça: jamais me recomendaste mais moderação, antes sempre, mas sempre, aprovavas o que eu escrevera. E não só: ainda me
incitavas a prosseguir sempre sem medo da verdade, sem nunca me procurar escapar à denúncia da verdade ofendida por respeito fosse por
que fosse, ou fosse por quem fosse. Há mesmo, principalmente nos meus últimos livros, coisas que, por razões que não importa trazer a terreiro, te contava e não acabaria por deixar escritas, se não fosse o teu conselho de Santo sempre, sem temor, na defesa da verdade que tantos
negam aos sem defesa. Mas tu, logo que eu terminava:
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– Tens de escrever isso – insistias.
Eu, de começo a hesitava… E tu:
– É importante que isso seja conhecido.
Tinhas a visão que tinhas do Mundo porque viveste grande parte da tua vida no estrangeiro, nomeadamente em França, com o bispo e
os demais padres da congregação (não sei se é assim que se chama) que trabalham com os emigrantes e aí, embora jamais mo confidenciasses, chegaste a ocupar posição de relevo. Como tal tiveste que viajar pelo mundo inteiro o que te proporcionou o conhecimento de tanta miséria verdadeiramente universal e de quantos a tanta desgraça combatiam, entre todos a Irmã Teresa de Calcutá: vi, por sinal, uma fotografia em
que estás sentado ao lado dela.
Mas o teu refúgio e repouso de tantas canseiras eram as tuas Furnas, e, nas Furnas, a tua Casa, junto dos teus, da tua Mãe, do teu Pai, a
tua irmã… talvez sobrinhos…
A tua Mãe – e tu como se o teu rosto houvesse sido moldado no rosto dEla… a tua Mãe – com o seu sorriso bondoso e lindo… e o teu
sorriso nem que fosse uma cópia a papel químico do sorriso lindo da tua Mãe… Lindo e bondoso, um sorriso de uma alma pura, uma alma
santa – o sorriso de tua Mãe… o teu sorriso… Tua Mãe, sentada, no cantinho à esquerda de quem entrava na salinha de jantar, sentada em
sua cadeira de inválida (uma trombose? não me lembro ao certo), de qualquer modo viva, interessando-se pela vida, não querendo nunca que
me viesse embora sem que trouxesse alguns mimos da horta, do pomar da família… A tua Mãe – e teu Pai, velhinho, apagadinho, como se se
sentisse já a mais neste mundo.
Lembro… Fui várias vezes passar alguns dias e algumas noites contigo na tua Casa quando aqui vinhas – como tu nunca deixavas de me
procurar na minha Cabana do Pai Tomás quando, durante essas estadias de férias nos Açores, davas uma saltado ao Pico…
Lembro… lembro…
Lembro e quereria tudo reviver contigo junto de mim…
Não sei… Talvez…
Tenho-te ali… naquele filme que Zeca Medeiros realizou…
Lembro… naquela tarde…
Um sol brando… temperatura tão amena… o esplêndido verde das folhas, do colorido tão variegado de tantas e tão lindas flores na serenidade do tempo em que nem uma aragem corria…
Estávamos os dois ali, ouvindo, como que num místico encantamento a deliciosa música da água correndo mansa… mansa… ao lado da
tua Casa…
Tu disseste:
– Não gostarias de dar uma volta?
– Se queres… – disse eu.
Fomos. Por uma vereda mesmo ali, a partir da tua Casa, seguindo sempre rente à ribeira. Caminhando… caminhando… mansamente
embalados, deliciosamente embalados pela canção da água correndo doce… doce… muito docemente na ribeira… E nós os dois falando pouco,
muito pouco…
Parámos adiante junto de uma azenha… Sentámo-nos, lado a lado, no veludo daquela relvinha viçosa que, subindo a margem breve da ribeira,
das suas águas suavemente correndo, correndo e cantando atapetava a terra, plana como o soalho de uma casa, ao redor daquele engenho.
E foi aí, e foi então que contaste…
Contaste… Tenho-te ali, no filme que, num DVD, pus a rodar no televisor… És tu, Manuel… A imagem. Viva. Autêntica. A falar… como
naquele dia a contar a história daquela amêndoa… aquela história da tua Mãe.
Domingo de Páscoa. Amêndoas. Que não entravam em Casa de vocês. O dinheiro não chegava. E no Domingo de Páscoa. A missa de
festa. À saída, alguém que oferece uma amêndoa a tua Mãe. Que se lembra dos filhos. Quatro. E apenas uma amêndoa. Só. O amor igual da
tua mãe. A equidade da tua Mãe. Igual para todos.
A amêndoa que, em Casa, com uma faca, a tua Mãe corta em quatro que quatro eram os filhos. Uma migalha para cada um. Um imenso
universo de amor para todos.
Manuel, adeus… adeus. Até…
D.M.
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Corsos de Memórias
– o Corso que Vitorino Nemésio não fez
(a António Machado Pires)

Lélia Pereira da Silva Nunes
Nesta 5ª Semana de Estudos Açorianos, chamou-se a atenção para a dinamicidade do processo cultural e a teia das
interações tecidas e intensificadas entre Portugal e o Brasil e, especialmente, nos últimos vinte anos, entre os Açores e
o Sul do Brasil. Por esta razão, quero falar das relações fortalecidas a partir dos meados do séc. XX e destacar, no âmago
dessa interação simbiótica, o papel fundamental desempenhado por Vitorino Nemésio para o desenvolvimento do intercâmbio cultural luso-brasileiro. O ponto de partida é o ano de 1952, ano em que o poeta visitou o Brasil pela primeira
vez, o que lhe despertou sentimentos de descoberta, de aventura, de reencontro com as raízes açorianas vincadas em
solo brasileiro há mais de dois séculos.
Pulsa forte em seus escritos o sentimento de verdadeira paixão pelo Brasil, fascínio que marca sua obra e sua vida.
Uma forte afinidade e sedução, visíveis desde o primeiro trabalho de fôlego sobre a cultura brasileira “O Âmago do
Brasil” em Sob os Signos de Agora (1932) como também nas crônicas integradas no “Jornal de Vitorino Nemésio”, O
Segredo de Ouro Preto e Outros Caminhos (1954), Caatinga e Terra Caída(1968), Jornal do Observador(1972).
Uma aproximação e afetos repartidos com os escritores e artistas brasileiros, entre os quais: José Lins do Rego,
Gilberto Freyre, Jorge de Lima, Graciliano Ramos, João Cabral de Melo Neto, Carlos Drummond de Andrade, Nuno
Simões e Cecília Meirelles.
No conhecimento da literatura, da história, da geografia, do sincretismo religioso, da cultura popular e nas muitas
experiências vivenciadas no Brasil, como professor e como viajante-cronista, descobriu as raízes da brasilidade assentadas na cadência vibrante da literatura de cordel, do som chorado da viola, da farsa dramática do mamulengo, da dança
mística do Boi-bumbá, da religiosidade do reisado à folia do Divino, do ritmo quente do batuque do tambor nos terreiros de candomblé e do ondular sensual da cabrocha no balanço envolvente do samba. Um Brasil brasileiro que despertou a imaginação do poeta; que conquistou o humanista; que o abraçou por inteiro e o cativou para sempre.
Seu interesse pelo Brasil vai para além dos limites acadêmicos e manifesta-se no veemente apelo que faz à importância do entendimento, da cooperação mútua entre portugueses e brasileiros, defendendo o estabelecimento de uma
política cultural de aproximação entre as instituições lusas e brasileiras. Vitorino Nemésio cumpriu seu papel ao reivindicar o entendimento, o diálogo e uma consciência “do que fomos e do que devemos ser ,“ como bem enfatiza
Margarida Maia Gouveia em Escritos Brasileiros de Vitorino Nemésio em Prol da Brasilidade (Atlântida,2001), antecipando a todos os protocolos de cooperação cultural e científica que viriam a ser firmados no futuro.
No entanto...
Vitorino Nemésio, o Corsário das Ilhas, não conheceu o sul do Brasil, não veio a Santa Catarina e muito menos foi
ao Rio Grande do Sul. Viajou pelas regiões norte, nordeste e sudeste. Foi professor nas Universidades do Pará, Ceará,
Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo. Participou da Academia Brasileira de Letras, freqüentou o egrégio
Instituto Histórico e Geográfico do Rio de Janeiro e participou da criação da Casa dos Açores do Rio de Janeiro. Em seu
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livro O Segredo de Ouro Preto e Outros Caminhos (1954) analisou a presença dos açorianos no desenvolvimento catarinense, as contribuições na cultura erudita e popular desde Itapoá ao Norte, até Passo de Torres no Sul, onde o rio
Mambituba faz divisa com o território gaúcho.
Este Corso ele não fez.
Um Corso de Memória que só seria realizado muitos anos depois, em Março de 1984, pelo então Reitor da
Universidade dos Açores, Professor Doutor António Machado Pires, seu Assistente na cadeira de História da Cultura
Portuguesa na Faculdade de Letras de Lisboa, um estudioso da literatura portuguesa e muito especialmente da obra de
seu professor e contemporâneo Vitorino Nemésio. Que coincidência! Que acaso!
Machado Pires, recebido com muita festa e banda de música, chega em seu Corso histórico inaugurando uma nova
era e lançando os rumos de um intercâmbio científico-cultural, contribuindo para o ressurgir da pesquisa, do estudo, da
busca das raízes açorianas do catarinense do litoral, raízes essas perdidas no tempo e no espaço. Na porta aberta por
Machado Pires outros adentraram, escrevendo uma página da nossa história cultural, deixando sua relevante contribuição como professores e pesquisadores da Universidade dos Açores. Nomes como Joaquim Francisco Tavares, Margarida
Maia Gouveia, Rosa Goulart, Gilberta Rocha, José Almeida Pavão, Nestor de Sousa, José Martins Garcia, Carlos Cordeiro,
Rui Martins, José Damião Rodrigues, Artur Boavida Madeira, Vasco Garcia e Avelino de Freitas Menezes, e tantos outros.
Restou a pergunta. Por que Vitorino Nemésio, também não veio até aqui? Quais as razões que o levaram a não realizar este Corso, afastando-o do Sul do Brasil? Ele, Nemésio, que tão bem conhecia esta importante página da história
social e cultural insular escrita por seis mil açorianos no século XVIII. A propósito do questionamento ora levantado,
comentou o escritor gaúcho Luís Antônio de Assis Brasil, via “on line”: É possível que, na altura da estada do Nemésio,
o povoamento em Santa Catarina e Rio Grande do Sul não fosse assim tão divulgado e prestigiado. Ele não era, a rigor,
um historiador, mas antes de tudo, um belíssimo escritor – e vai daí que, não sendo alertado, talvez tenha subestimado
a forte corrente povoadora do século 18.
Estaria aí a explicação da sua não vinda? Ou a resposta estaria com o pouco caso, em relação a estas paragens, por
parte de seus anfitriões do eixo Rio-São Paulo, que por preconceito e desconhecimento do Brasil Sul, tenham minimizado nossa importância e os reflexos da presença açoriana no litoral meridional?
A questão continua em aberto à espera de uma resposta ou de várias delas... O fato concreto é que Vitorino
Nemésio não esteve aqui. Não teve a oportunidade de conhecer o patrimônio espiritual da Ilha de Santa Catarina,
herança dos açorianos das ilhas Terceira, Graciosa, Faial, Pico, São Jorge e São Miguel aqui chegados entre 1748 e 1756.
Ah! Mas, se ele aqui tivesse estado!!!
Ter-se-ia encantado com o olhar matreiro e de muitos tons da Vera Sabino a dar vida às formas e figuras do imaginário ilhéu; com os galos multicoloridos de Meyer Filho, com o casario de Martinho de Haro, com o romantismo insular e feminino de Rodrigo de Haro, com a verde visão poética da Ilha de Semy Braga, com o Mundo Ovo de Eli Heil,
com a sensualidade da Ilha-Mulher de Juarez Machado e com o mosaico de cores e luzes do Pão-Por-Deus de Vecchietti.
Partilharia de serões com os nossos escritores e poetas do Grupo Sul ou do Grupo Litoral. Conversas ao longo da
noite com os poetas, Osmar Pisani, Péricles Prade e Lindolf Bell. E, se deliciado com as crônicas irreverentes de Sérgio
da Costa Ramos. Por certo, participaria de uma sessão na Academia Catarinense de Letras falando de Roberto Mesquita,
o poeta simbolista açoriano, da Ilha das Flores e conheceria mais um pouco da obra de um outro poeta de alma cativa
e igualmente simbolista – o príncipe Negro da poesia brasileira – o Cruz e Sousa.
Acabaria sendo professor convidado da antiga Faculdade Catarinense de Filosofia, integraria o Núcleo de Estudos
Portugueses tendo como colega um conterrâneo seu, o Professor Agostinho da Silva.
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Em noites de pura magia e boêmia entraria madrugada adentro, ao lado do poeta Zininho, escutando a voz cálida
de Neide Mariarosa a interpretar o Rancho de Amor à Ilha, a bossa nova ilhoa de Luiz Henrique Rosa cantando Ponte
Hercílio Luz e as canções praieiras de Osvaldo Melo e Aníbal Nunes Pires, sob o olhar atento do maestro Helio Teixeira
da Rosa e o aplauso do manezinho maior Aldírio Simões.
Quem sabe não se empolgaria ao assistir o Auto da Morte e Ressurreição do Boi – o Boi de Mamão? Com o alegre
movimento de suas figuras como a Bernunça, com sua enorme boca a engolir a noite; a Maricota, vistosa morena de
seios fartos, boca vermelha, braços longos, olhos brejeiros, a sorrir dengosa provocando a todos com o seu sensual
remelexo e a pantomima do Boi personagem central do folguedo popular.
Ficaria à espreita do foguete a anunciar em segredo que aquele dia ia ter farra de boi no Rio Vermelho e escutaria abismado as explicações daquela gente simples a defenderem fortemente a tradição da inofensiva brincadeira, herdada de seus
antepassados terceirenses, em dialeto manezês, seu jeito ilhéu de falar que flui descontraído, ligeiro e cheio de sonoridade.
Com Franklin Cascaes, meter-se-ia Ilha adentro, em noites de lua cheia, a investigar o fantástico, os mistérios anímicos, as crendices, o imaginário desta Ilha das Bruxas, recolhendo histórias contadas em torno do lume da pomboca.
Perder-se-ia no caminhar pelas ruas do Ribeirão da Ilha, as de Santo Antônio de Lisboa e as da Lagoa da Conceição
com seu casario e cenários de encantos como a Lagoa. Seu olhar vaguearia pela paisagem exuberante, dominando as
encostas, admirando a beleza das laelias purpurattas, das bromélias e do amarelo do Garapuvu para, finalmente, repousar no regaço da mulher rendeira a entrelaçar fios da renda, a tecer vidas e no pescador a lançar sua rede no mar azul
de brancas espumas.
Chegaria ao Campeche a tempo para um dedo de prosa com o pescador Zeca Rafael a lhe falar do correio aéreo francês e de um tal de Zé Perry, que era piloto e escritor, que passou por ali... Foi ele que escreveu O Pequeno Príncipe e
Vôo Noturno, “não tem”?
Sim, Ilha adentro até o Pântano do Sul, lá no Bar do Arante, da família Monteiro. E, ali diante daquele marzão verde
sentiria a pele impregnada de sal e maresia e compreenderia a afirmação da identidade daquela Ilha e sua gente, com
suas tradições e valores da cultura popular açoriana e a façanha de sua sobrevivência no perpassar das gerações. No
aconchego do Bar do Arantinho, comendo pirão d’água com peixe frito e saboreando uma “intisica” da Costa de
Dentro, sentir-se-ia em casa entre aquelas paredes forradas de bilhetes do mundo, mensagens de tantos outros viajantes que, como ele, ali chegaram de carona com o Vento Sul. Surpreso e surpreendido com a volta do tempo, com as
raízes vincadas na Ilha de cá. Redescobriria nossa memória histórica, nossa geografia distante e entenderia o ontem que
fomos e hoje o que somos.
Com certeza teria deixado o registro de sua passagem e pendurado um bilhete naquelas paredes dizendo que “a geografia para nós, vale outro tanto como a história...” ou “que as Ilhas são o efêmero e o contingente: só o mar é eterno
e necessário.”
Ficaria para sempre cativo da magia desta terra, de ser e estar na Ilha e da carícia deste mar imenso que enlaça por
todos os lados num doce enlevo.
Todavia, Vitorino Nemésio não realizou este corso de memórias...
Não atravessou a ponte Hercílio Luz, a pé, sentindo seu balançar e contemplando toda a extensão da beleza da Ilha
e do continente. Não se sentou nos bancos da Praça XV, debaixo da velha figueira e, ali, não arriscou um olhar atrevido e divertido para os trejeitos da moça faceira que caminhava apressada segurando a saia, protegendo-se do Vento
Sul, malandro que insistia em revelar suas formas generosas.
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Seu olhar não encontrou o Senhor dos Passos na descida da ladeira do Menino Deus, não apreciou o passo solene
da Procissão de Passos, não viu as colchas nas janelas e nem as ruas cobertas de tapetes de flores.
Seu olhar não se iluminou ante passagem da Bandeira do Divino ao reconhecer os símbolos do Espírito Santo, cuja
força emblemática do seu louvor e crença atravessaram o Atlântico guardadas no coração da gente açoriana bem junto
das saudades de suas Ilhas deixadas para trás... e que aqui sobreviveram com todo esplendor e fé.
Não. Vitorino Nemésio não veio ao Sul do Brasil e nem esteve na Ilha de Santa Catarina. Será que o medo de viajar de avião o desencorajou? Bem, ele poderia ter vindo no Vapor Hoepcke e ancorado em luminosos dias de Maio.
Atravessaria o canal que liga o Continente à Ilha. Sentiria a brisa suave, mar sereno, no embalo das ondas, vislumbraria
a Ilha em frente e perceberia, de imediato, a intenção da Ilha-Mulher dando-lhe boas vindas, dengosa, cheia de graça,
num sorriso-convite. Sedução pura, mexendo com as emoções do escritor, poeta e viajante-cronista, que, inspirado,
escreveria uma crônica em homenagem a este cenário, tendo por título “Bom Tempo no Canal”.
Enfim, Nemésio nunca chegou aqui...
Outros corsos de aproximação ao longo destes vinte anos foram realizados numa ação empreendedora da Direção
Regional das Comunidades colocando frente a frente realidades diferentes, histórias semelhantes, almas a partilharem
crenças, tradições e valores de um povo e sua ancestralidade, fonte de sua criação. Vozes que têm no culto em louvor
ao Espírito Santo o fio condutor de uma história solidária e de afetos da memória dispersos no tempo e no espaço.
Outros corsos de aproximação foram realizados com a efetiva participação da Universidade dos Açores, voz comprometida e muitas vezes preocupada com os rumos da política cultural de intercâmbio, de relacionamento interinstitucional voltada para a cooperação científica, de ensino e pesquisa, de trocas de conhecimentos, de experiências multiculturais e democráticas, atenta à dinamicidade do processo cultural e com total respeito à liberdade de criação.
Vozes das duas margens do Atlântico, seja nas comunidades da diáspora da América do Norte, seja, entre nós, açorianos de 256 anos, do Brasil Meridional. Vozes a debater questões culturais que dizem respeito às nossas realidades
históricas e sociais. Vozes a dialogar sobre a condição humana de sua gente esteja ela onde estiver, a comungar da
diversidade e da pluralidade e a caminhar à procura da sua Identidade pessoal e coletiva.
“Acho que o Nemésio não veio ao Sul porque
estava reservando o melhor de seu tempo para
isso, assim como economizamos um quitute
delicioso para ser saboreado com exclusividade...”
(Assis Brasil, on line, em espirituosa observação)
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Quatro povoadores açorianos.
Muitas perguntas e poucas respostas

Segismundo Pinto, Manuel Lamas de Mendonça
Em 1519 documentam-se quatro fidalgos de cota de armas açorianos, de apelido Furtado de Mendonça.
Quem eram, donde vinham, em que circunstâncias passaram aos Açores e que relações de parentesco existiriam entre eles.

Embora seja relativamente vasta a bibliografia genealógica açoriana, não se tem verificado, tanto quanto
porventura seria desejável, um esforço coerente e sistemático de inventariação, leitura e publicação do conteúdo das fontes primárias que sabemos existirem dispersas por diversas instituições do arquipélago. Daí
resulta que não tenha sido possível realizar análises prosopográficas, ou apenas seguindo critérios homogéneos, e compará-las com as fontes continentais.
Esta situação determina que, salvo alguns casos de investigação efectuada no âmbito de outras temáticas da historiografia, se continuem a desconhecer geralmente tanto a origem familiar como geográfica e
sociológica da maioria dos povoadores documentados das ilhas açorianas. E, concomitantemente, as conjunturas, circunstâncias e razões que os terão levado a fixarem-se nessa nova fronteira portuguesa de meados do século XV. E também que redes de solidariedade familiar, ou de comunhão de interesses, os terão
apoiado nesse verdadeiro salto para o quase desconhecido.
Mas importa reconhecer que nos últimos anos, e por iniciativa de diversas instituições regionais, investigadores qualificados têm vindo a publicar colectâneas de fontes que abrangem os séculos XV e XVI e permitem reencontrar alguns desses mesmos povoadores restituindo fragmentos credíveis do contexto geográfico, social e económico em que evoluíram, e reconstituir balizas cronológicas relativamente seguras.
No entanto continuam a ser frequentes os casos em que autores se têm limitado a reproduzir as informações disponíveis nos paroquiais, nalguns notariais e misericórdias, cronistas e manuscritos genealógicos.
Os cronistas, não obstante as conhecidas limitações com que trabalhavam, e de fornecerem por vezes
informação recorrente, manifestavam de um modo geral uma vontade de rigor, embora naturalmente não
estivessem isentos de erros e omissões, alguns facilmente detectáveis.
Acresce que, escrevendo em via de regra pelo menos mais de um século após o povoamento, e não dispondo de meios para compaginar com as fontes primárias continentais as informações que gerações de
transmissão oral ou linhagística lhes tinham feito chegar, tendiam a ser imprecisos no tocante aos mais obscuros protagonistas do povoamento. E estes constituíam naturalmente a esmagadora maioria, irremediavelmente anónima, dos que foram chegando. Mesmo quando a evolução social subsequente das respectivas
descendências os veio a converter em sujeitos do reescrever das histórias. Aliás seguindo um processo generalizado e facilmente explicável, não apenas à luz da história das mentalidades, mas também por razões que
se prendem com as condições de mobilidade social prevalecentes durante o antigo regime.
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É prematuro afirmá-lo, e não conheçemos dados estatísticos credíveis e suficientes que o sustentem, mas
parece lógico que a esmagadora maioria dos povoadores açorianos tenha sido recrutada entre aqueles que
nada tinham a perder ao abandonar o continente. Mas, dentre estes, como observou Miguel Jasmins
Rodrigues, procuraram “colocação” vantajosa pequenos nobres e filhos segundos da clientela das grandes
casas a quem pertencia o senhorio 1.
Aqueles que, embora oriundos de ramos secundários e obscuros das respectivas linhagens, por qualquer
razão, tinham acesso a patrocínios dentro dessas redes clientelares, esperavam integrar as novas comunidades numa situação de maior destaque e acesso às oportunidades do que aqueles que poderiam esperar se
tivessem permanecido no continente.
Esta muito pequena nobreza que se implantou nos Açores, algumas vezes integrando as subclientelas dos
capitães dos Donatários, não dispunha (ao contrário destes últimos) de direitos jurisdicionais. Mas existem
indícios que deixam transparecer que a repartição das terras, pelo menos durante os primeiros decénios do
povoamento, terá sido efectuada de acordo com critérios que nalguns casos distinguiam os de maior e de
menor qualidade. Os de maior qualidade vieram a integrar a “governação” dos concelhos cuja natureza, a
partir de meados do século XVI, se converteu em órgãos de dominação nobre.
Estas oligarquias da nobreza concelhia insular acusavam, é certo, a escala dos microcosmos a que se
reduzia o seu horizonte e as relativamente escassas oportunidades disponíveis. Mas esse fenómeno e essas
características eram compartilhados pelas oligarquias dos concelhos situados nas regiões periféricas do
continente.
Estes protagonistas do povoamento, mesmo no atinente àqueles que vieram fugidos à justiça ou a desavenças e vinganças particulares, por via de regra abandonavam o continente antes de deixar rasto nos arquivos.
Alguns destes pequenos nobres deserdados ou foragidos vieram a deixar geração bem sucedida, que nos
meios rurais assegurou a vinculação da terra, e nos urbanos conseguiu o monopólio de uma governança que
se articulava com circuitos e redes de interesses que ultrapassavam a esfera local. Muitos destes últimos,
recorrentemente, acabaram por invocar frágeis ascendências prestigiosas ou entronques nos ramos destacados da nobreza, e mesmo fidalguia continental. Curiosamente muitos desses processos de legitimação a posteriori obedeciam a uma construção similar em que a distância e o tempo acabariam por converter a fábula
em convicção geralmente aceite.
Mas é incontestável que, ao nível do seu estamento social, mantinham activas relações com o continente
e com as clientelas de que seriam oriundos. Como observou Francis A. Dutra, ao investigar os cavaleiros da
Ordem de Santiago (1492-1550), dentre os 857 que se encontram matriculados, ou receberam carta de
hábito no período em apreço, cinquenta e seis residiam nas ilhas atlânticas 2, um quantitativo mais importante do aquele que era originário de Lisboa.
Embora claramente minoritários, outros povoadores chegaram através da ilha da Madeira, integrados em
redes comerciais ou fazendo parte de uma segunda vaga de descendentes e parentes menos afortunados da
emergente oligarquia madeirense.

1

Rodrigues, Miguel Jasmins, “Os Descobrimentos Portugueses na construção do «Mediterrâneo Atlântico» como espaço de interacção”,
in Boletim do Instituto Histórico da Ilha Terceira, vol. XLV, tomo I, 1988, p. 232.
2 Ver Francis A. Dutra, “The Order of Santiago and the Portuguese Atlantic Islands, 1492-1777” (2001).
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Embora, no tocante a estes últimos, existam por vezes pontos de referência ou menção de origem, as
suas ligações familiares e as circunstâncias que terão determinado a partida para os Açores são quase sempre imprecisas ou tardias e pouco fiáveis.
Neste contexto, as fontes genealógicas, constituindo muito embora auxiliares indispensáveis, carecem
de estudo crítico elas próprias, dado que a maioria dos manuscritos genealógicos constituem verdadeiros
palimpsestos nos quais sucessivas gerações realizaram rasuras, interpolações e acrescentos.
Isto sem esquecer que a maioria desses manuscritos não remonta a períodos anteriores ao século XVII,
encontrando-se portanto demasiado distantes dos primeiros povoadores, e limitados pelo problemático
acesso e conhecimento que os respectivos autores teriam dos corpus documentais susceptíveis de fundamentar – ou derrogar – muitas das informações recebidas.
Parece evidente que, não obstante o apoio técnico e financeiro que a parcela da diáspora açoriana interessada no conhecimento das suas raízes poderia facultar, se para tanto fosse devidamente sensibilizada, não
será concretizável no curto prazo o levantamento e publicação sistemática das fontes que jazem, tantas
vezes com classificação superficial e em condições que fazem temer pela sua sobrevivência, em muitos
arquivos dos Açores.
Esta constatação, que não é nova nem original, poderia encorajar, pela positiva, alguns investigadores a
tentarem direccionar uma parte da sua actividade para o estudo fundamentado de alguns dos protagonistas
do povoamento dos Açores que se encontram referenciados em fontes primárias.
É precisamente isso que nos propomos com este pequeno trabalho monográfico que se ocupa de “povoadores” identificados como tendo vindo da ilha da Madeira e invocando relações de parentesco com uma
linhagem continental que, não obstante as interrogações que suscita ainda, já nesse período tinha inquestionavelmente ascendido a uma posição de destaque.
Aconteceu alguma coisa que, em data anterior a 1519, levou um conjunto de cinco açorianos radicados
nas ilhas Graciosa, Faial, Terceira e, possivelmente, Flores, a encetarem diligências (admissivelmente concertadas) para que lhes fossem passadas cartas de brasão de armas.
Quatro deles usavam os apelidos Furtado de Mendonça e todos viram as suas petições satisfeitas no
mesmo ano de 1519. Sendo de realçar que a única destas cartas de armas cujo texto conhecemos na íntegra (a de Mundos Furtado de Mendonça) é uma Carta de Brasão de Armas de Nobreza e Fidalguia emitida
e assinada pelo rei, como adiante se verá.
Curiosamente (ou não), 1519 foi o mesmo ano em que, a 19 de Fevereiro, foi passada a Afonso de Melo,
da família dos capitães do Donatário da ilha Graciosa, onde Mundos Furtado residia, uma outra Carta de
Brasão de Armas (CBA) 3 (Correia e Melo). Parece seguro admitir que no meio restrito que seria o termo da
vila de Santa Cruz da Graciosa no começo do século XVI os Correias de Melo, capitães do Donatário, manteriam relações estreitas com a família de Mundos Furtado de Mendonça.
A comprová-lo está o facto de um cunhado desse mesmo Afonso de Melo, chamado Francisco Nunes
Pereira, ter casado em segundas núpcias com Joana d’Arce, meia-irmã de Mundos Furtado de Mendonça por
ter nascido do segundo casamento da mãe deste último, Guiomar de Freitas, com o asturiano, também ele
viúvo, Gaspar Dias d’Arce.
3

Borrego, Nuno Gonçalo Pereira, Cartas de Brasão de Armas – Colectânea, Guarda-Mor, Lisboa, 2003. vol. II, p. 478.
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Estreitando ainda mais estes laços familiares salientaremos que a avó de Afonso de Melo, Iseu Perestelo
de Mendonça, era sobrinha de Fernão Furtado de Mendonça, da Graciosa, o pai de Mundos Furtado 4.
E finalmente, que Gaspar Dias d’Arce, o supracitado padrasto do mesmo Mundos, era avô do capitão
Afonso de Melo, pai de sua mãe, D. Leonor de Melo, mulher do 2.º capitão do Donatário da ilha Graciosa,
Jorge Correia da Cunha.
Alguém, talvez o próprio capitão Afonso de Melo, se deve ter deslocado à corte e efectuado as diligências necessárias para a obtenção das cartas de brasão de armas, e talvez acompanhado a respectiva tramitação processual.
Mas também sabemos que o sogro de Afonso de Melo, o escudeiro e almoxarife Nuno Martins Palha, se
deslocou à corte em data posterior a 1512, para seguir uma demanda contra os irmãos da sua falecida
mulher, e lá casou segunda vez com uma irmã do desembargador do paço Álvaro Lopes de Quadros.
Não se pode afastar, para já, a hipótese de que tivesse sido o almoxarife Nuno Martins, com boas relações no Desembargo do Paço, a conduzir um processo respeitante a um genro e familiares deste.
O investigador Francisco de Vasconcelos chamou a nossa atenção para um caso similar ocorrido no continente no mesmo Século XVI.
Com efeito, entre 1520 e 1588 foram passadas doze CBA a outros tantos descendentes de Garcia Lopes
de Calheiros, o Velho. Dessas cartas três foram passadas em 1528 aos filhos de Gonçalo Lopes de Calheiros;
em 1529 foram passadas outras duas a Garcia Lopes de Calheiros (irmão do supracitado Gonçalo Lopes) e
a António Pires de Calheiros, primo dos antecedentes; e, em 1534, outras duas a Pedro Lopes de Calheiros
e António Lopes de Calheiros, primos mais distantes de todos estes fidalgos de cota de armas como descendentes da abadessa de Vitorino, Aldonça Garcia de Calheiros, que era filha do genearca Garcia Lopes de
Calheiros, o Velho.
Julgamos ser evidente que se tratou de sucessivas iniciativas comuns levadas a cabo por diversos ramos
de descendentes de um genearca comum. Processo idêntico ao que terá sido adoptado por quatro fidalgos
de cota de armas açorianos de 1519.
No tocante aos Furtado de Mendonça açorianos conhecemos também o parentesco que ligava a maioria dos recém-armigerados e parece lícito deduzir que o agraciado que não conseguimos identificar pertencesse ao mesmo núcleo familiar. Mas não é pacífica a identificação do genearca comum (continental) que
terá originado este ramo açoriano.
Até porque os textos das respectivas cartas de brasão, tal como chegaram até nós, não permitem concluir
com inteira segurança qual a sua ligação à linhagem dos Furtado e Mendonça que, no continente, alcançara
já uma posição de destaque na corte como acima referimos.
E não restam dúvidas que, em termos de estatuto social, económico e político, estes Furtado de
Mendonça açorianos se podem considerar como pertencendo a um patamar inferior áquele em que se
situavam os seus parentes continentais.

4

Mendonça, Manuel Lamas de, “Ao redor dos primeiros Mendonça açorianos (comentários a um paragrafo de Gaspar Frutuoso)”,
in Tabardo, n.º 1, Lisboa, 1999-2000, pp. 9-25.
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Para já descenderiam de uma linha bastarda que teria sido desviada para a ilha da Madeira onde parece
não ter chegado numa posição de destaque, ou com acesso a dadas de terreno suficientes para a enraizar.
Um dos membros desse ramo 5 integrou a clientela de um seu cunhado, capitão do Donatário, e acabou
por ser afectado pelas circunstâncias em que se processou a sucessão da capitania da ilha do Porto Santo.
Posteriormente radicado na pequena ilha Graciosa, viria a originar uma numerosa descendência entre a qual
se incluiriam os agraciados de 1519.
Três deles residiam em ilhas pequenas e não parecem ter pertencido sequer à parcela mais duradouramente saliente das suas oligarquias emergentes, embora a elas ligados por alianças e laços de parentesco.
Referimo-nos a Fernão Furtado de Mendonça, do Faial, a Mundos Furtado de Mendonça, da Graciosa, a
Manuel Furtado de Mendonça (que propomos identificar com Manuel Fernandes de Mendonça que o conterrâneo frei Diogo das Chagas refere ter residido na Flores) e a Marcos Furtado de Mendonça, que a respectiva CBA dá como residente na ilha Terceira.
Em boa verdade, esta atribuição constante dos textos das CBA de residência na Ilha Terceira (Marcos), ou
ilhas Terceiras (o que sucede com Mundos, comprovadamente morador na Graciosa), não poderá ser entendida literalmente uma vez que surge nos textos coevos em contextos englobantes onde significa nos Açores.
Recentemente publicados (a CBA de Mundos já o fora anteriormente no Archivo dos Açores, vol. X,
1890, e em Brasões Inéditos, p. 132) e das restantes, duas referidas por Azevedo Soares no seu Nobiliário da
Ilha Terceira, os textos destas quatro cartas 6, transcritos na íntegra, ou em versões muitíssimo abreviadas,
uma vez confrontados com fontes primárias, irão permitir algumas propostas sobre a origem e ligações familiares destes quatro açorianos de apelido Furtado de Mendonça.
1. Fernão Furtado de Mendonça
Carta de Brasão de Armas de Fernão Furtado de Mendonça 7 da ilha do Faial
Em 1519, Outubro, 12, na cidade de Évora
Fernão Furtado de Mendonça, morador na ilha do Faial, fez petição dizendo ser pessoa nobre de limpo sangue, e descender por linha legítima dos Furtados e Mendonças, por ser filho legítimo de Fernão Alvernoz de Mendonça e de D.
Paulina Furtado. Neto de Martim Alvernoz de Mendonça e de D. Brázia da Câmara, o que fez certo por uma inquirição
de testemunhas tiradas pelos Desembargadores do Paço, e escritas por Fernão Rodrigues, escrivão diante eles, a qual foi
remetida ao bacharel António Rodrigues, Rei de Armas Portugal, que lhe passou Brazão com as Armas das ditas Famílias
(sic). Feito em Évora aos 12 de Outubro de 1519. Subscrito por Pêro de Évora, Escrivão da nobreza
Armas: Furtados e Mendonças (sic).
Habilitado para: Câmaras e Alvernozes.

Azevedo Soares, que refere esta carta 8, acrescenta, ignoramos com que fundamento, mas quase seguramente sem ele, que esta mesma carta tinha por diferença uma merleta preta. Valha a verdade que essa dife-
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8

Fernão Furtado de Mendonça, integrante da segunda leva de povoadores da ilha Graciosa.
Borrego, Nuno Pereira, Cartas de Brasão de Armas, Colectânea, Lisboa, Dislivro, 2003.
Borrego, 2003, nº 318, p. 139.
Soares, Eduardo de Campos de Castro de Azevedo, Nobiliário da Ilha Terceira, Porto, 1944, 2.ª edição, vol. II, p. 61.
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rença figurava, pelo menos, nas armas reconhecidas a Mundos Furtado de Mendonça e a Marcos Furtado de
Mendonça, muito provavelmente deduzidas por via masculina.
Não conhecemos o original do qual este registo terá sido traslado e temos dúvidas quanto à sua correspondência fiel ao original. Desde logo parece questionável que, no período em apreço, as senhoras referidas o fossem com o tratamento de dona. Quanto ao apelido Alvernoz (tal como consta do texto), que noutras fontes surge como Albernaz, corresponderá ao Alvernaz que se encontra, perfeitamente referenciado, na
oligarquia mercantil e concelhia de Lisboa nos séculos XIII, XIV e XV.
Finalmente, não nos parece seguro, como adiante referiremos, que o avô varonil de Fernão Furtado de
Mendonça, do Faial, o povoador dessa mesma ilha, Martim Alvernaz, alguma vez tenha usado o apelido
Mendonça. Neste sentido parece apontar o facto de que este povoador e uma sua proposta filha se documentam em fontes primárias usando apenas o apelido Alvernaz e não encontrei na sua proposta ascendência qualquer ligação aos Mendonça.
Diga-se em abono da verdade que Jorge Forjaz já se havia apercebido desta confusão 9, só que não foi,
como escreve este autor, Eduardo Azevedo Soares que a iniciou, limitando-se a transcrever a súmula que
acima reproduzimos e cuja fidelidade ao texto original nos parece duvidosa.
A mais antiga referência documental nos Açores a este Martim Alvernaz parece ser, por enquanto, a menção de 1488, Março, 25, de uma terra em matos sita no Ribeiro Seco, ilha do Faial, confrontante a sudoeste
com terra velha de Pêro Miguel e com os filhos de Martim Alvernaz 10.
Não parece arriscado deduzir que este povoador do Faial, admissivelmente nascido em Lisboa no
decurso do primeiro quartel do século XV, se tivesse radicado na ilha em data pelo menos anterior a 1460.
E também não julgamos temerário admitir que Beatriz Alvernaz, mulher de Pêro Gonçalves de Castelo
Branco, residente no logo de Castelo Branco na mesma ilha do Faial, em 1507, Dezembro, 4 11, pudesse ser,
precisamente, filha do mesmo Martim Alvernaz. O supracitado casal vendeu, nessa data e nas casas do capitão Jos Dutra, a Pêro Anes (do Canto) a terra e criação de gados que possuíam juntamente com o capitão Jos
Dutra na banda oeste da ilha do Pico, aonde chamam Os Ilhéus, por quarenta e quatro mil reais.
Ignoramos se o marido de Beatriz Alvernaz seria um Pêro Gonçalves residente no logo de Castelo
Branco, donde teria tirado o chamadouro, ou um Pêro Gonçalves de Castelo Branco, cujo apelido estaria na
origem da povoação de Castelo Branco, ilha do Faial.
Embora exista menção de ter falecido em 1543 um João Dias Casado, juiz e vereador em Ponta Delgada,
ilha de S. Miguel, que seria natural do Porto, donde teria passado àquela ilha acompanhado da mulher,
Teresa Gonçalves, filha de João Gonçalves Albernaz, biscainho, e de sua mulher Catarina Anes 12, julgo tratar-se de membros de uma gens completamente distinta dos Alvernaz povoadores do Faial e que mais tarde
se espalhariam pelas chamadas ilhas de baixo.

9

Forjaz, Jorge, “Notícia e Transcrição da Carta de Brasão de Armas de João José de Teive Vasconcelos e Gama”, in Boletim do Instituto
Histórico da ilha Terceira, vol. XXXV, 1977, p. 18.
10 BPAPD. FEC: TECSPAC, doc. 45, fl. 56, publicado por Rute Dias Gregório in Boletim do Instituto Histórico da Ilha Terceira, vol. LX,
2002, p. 208.
11 Gregório, Rute Dias, op. cit., p. 156.
12 Mendóça, D. Filipe, “Os Berquós nas Bordas do Mar Oceano”, in Tabardo, nº 2, Lisboa, 2003, p. 162.
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Propomos que estes últimos Alvernaz, nos Açores ligados aos Mendonça, tivessem a sua origem na linhagem dos Alvernaz de Lisboa, membros conhecidos da oligarquia ulissiponense dos séculos XIV e XV, que
surgem relacionados com membros de outras estirpes de dignitários concelhios e mercadores dessa cidade
que, como os Carregueiro e os Furtado, vieram a participar no povoamento das ilhas dos Açores.
Se, no atinente aos séculos XIII e XIV, existe um estudo bastante profundo sobre os membros documentados desta verdadeira dinastia lisboeta 13, as informações de que dispomos relativas ao período em que teria
nascido e vivido Martim Alvernaz, povoador da ilha do Faial (primeira metade do século XV), são bastante
fragmentárias e desconexas.
Não afastamos liminarmente a possibilidade de que o povoador da ilha do Faial possa identificar-se com
o Martim Alvernaz documentado em 1485 14. O facto de o encontrarmos referido em Sintra não é impeditivo
pois são conhecidos outros casos de deslocações à corte de outros povoadores açorianos situados num estamento que lhes permitia a mobilidade necessária para tratar dos seus assuntos, e a cronologia é coincidente.
Nem se pode excluir que o facto de, em 1488, apenas serem referidos no Faial os filhos do povoador em
apreço, sem indicação clara deste haver falecido, possa indiciar que este se encontrasse apenas ausente.
Mas a cronologia aponta para que o povoador do Faial não deva ser um Martim Alvernaz, criado do
conde de Alcoutim, sobrinho d’el rei, que em 1521, Abril, 26, viu confirmado um alvará em que o mesmo
conde o fazia cavaleiro 15.
1.2. Os Alvernaz da casa de D. Fernando, Donatário dos Açores
De qualquer modo estaremos apenas perante homónimos coevos, quase seguramente do mesmo sangue,
mas insuficientemente documentados para que seja possível concluir o que quer que seja. Homónimos e
datas, como outros nomes e datas que foi possível recolher: um Gil Martins Alvernaz e Maria Álvares
Alvernaz, sua sobrinha, documentados em 1475 16. As ligações destas últimas personagens ao convento de
Chelas permitem inclui-las na descendência do ramo principal da linhagem. Uma Isabel Alvernaz, possível
parente chegada do Martim Alvernaz de Sintra e mulher de Pedro de Leiria, referida em 1480 17. Um João
Alvernaz, morador em Faro, escudeiro do conde D. Pedro e genro de João Barreto, cavaleiro e criado do
mesmo conde 18, ao qual D. Afonso V, em 1465, Março, 30, concede, enquanto for sua mercê, uma tença
anual de 5.714 reais brancos a partir de 1465, Janeiro, 1 19. Um Pedro Álvares Alvernaz, morador em
Punhete (actual Constância), nomeado para o cargo de procurador do número na comarca e correição da
Estremadura em 1466, Março, 29 20.

13

Gomes, Miguel Martins, “Os Alvernazes: Um percurso familiar e institucional entre finais de Duzentos e inícios de Quatrocentos”, in
Cadernos do Arquivo Municipal, nº 6, CML, 2002, p. 162.
14 IAN-TT, S. Martinho de Sintra, liv. 1, fl. 58-60.
15 IAN-TT, Chancelaria D. Afonso V, liv. 39, fl. 115.
16 IAN-TT, Santa Maria de Chelas, maço 45, doc. 891.
17 IAN-TT, S. Martinho de Sintra, doc. 243.
18 Admitimos que possa tratar-se do João Barreto, filho de Diogo Gonçalves Barreto e de sua mulher Beringeira Rodrigues, que participou
na tomada de Ceuta. Gayo, títº Barreto, § 1, nº 17.
19 IAN-TT, Chancelaria de D. Afonso V, liv. 28, fl. 3.
20 IAN-TT, Chancelaria de D. Afonso V, liv. 14, fls. 55v-56.
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E, finalmente, um João Alvernaz, escudeiro d’el rei e seu criado, morador em Torres Vedras que se documenta em 1477 21 e 1478 22.
Infelizmente não nos foi possível comprovar se estes prováveis membros da linhagem, já dispersos pelo
reino, terão tido na capital o seu exclusivo foco de disseminação. Ou se alguns deles descenderiam de um
mais antigo núcleo alentejano que adiante referiremos.
Miguel Gomes Martins admite a possibilidade de que este último escudeiro d’el rei se possa identificar
com um João Alvernaz registado em 1437 como escudeiro do infante D. Fernando, e que era filho de um
Afonso Martins Alvernaz (II) e de sua mulher Guiomar Esteves, portas de acesso para a propositura de uma
filiação do povoador do Faial, como adiante se verá.
Estamos em crer que Martim Alvernaz do Faial teria boas possibilidades de pertencer ao ramo da família ligado à casa deste infante D. Fernando (1433-1470) que herdou de seu tio, o infante D. Henrique, a
Donataria dos Açores, e cuja viúva, D. Beatriz, interveio activamente no repovoamento da ilha Terceira.
Teria beneficiado das boas relações de parentes muito próximos com a casa senhorial do Donatário dos
Açores para obter dadas de terra que, no entanto, só parcial e indirectamente se conseguem documentar,
como acima tivemos ensejo de referir.
Regressando aos familiares do povoador, João Luís Fontes Inglês 23 atribuiu ao supracitado casal Afonso
Martins Alvernaz e Guiomar Esteves 24 a paternidade do João Alvernaz que já encontrámos acima, registado
em 1437 como escudeiro do infante D. Fernando, Donatário das ilhas dos Açores. Antes desse ano este João
Alvernaz terá sido tesoureiro da casa do mesmo infante, cargo que já não ocupava em 1437 e relativamente
ao qual lhe foi perdoada uma dívida contraída durante o exercício do mesmo 25.
Não o documentamos mais como membro da casa do infante D. Fernando o que leva a supor que possa
tratar-se do João Alvernaz que, a partir desse mesmo ano de 1437, se encontra como contador do infante
D. Pedro, duque de Coimbra, e como contador dos contos de Lisboa 26.
Poder-se-ia aventar a hipótese deste João Alvernaz, contador do regente D. Pedro, ter participado na
batalha de Alfarrobeira, sofrendo a retaliação de D. Afonso V e descendentes seus se terem refugiado nos
Açores, mas não encontrámos membros da sua linhagem referidos em Baquero Moreno.
Além deste escudeiro e contador, Afonso Martins Alvernaz teria tido duas filhas, Maria Afonso Alvernaz
e Clara Afonso Alvernaz, e pelo menos um outro filho, Lopo Alvernaz.
Maria Afonso Alvernaz é mencionada no convento de Chelas desde 1411 27 e terá sido prioresa dessa
casa religiosa em 1436-1437 e 1439-1440 28. Clara Afonso Alvernaz documenta-se em 1432 como proprietária de bens fundiários em Pé de Mu, no termo de Lisboa 29.
21

IAN-TT, Mosteiro de S. Dinis de Odivelas, liv. 15 fls. 22-23.
IAN-TT, Mosteiro de S. Dinis de Odivelas, liv. 15 fl. 26.
23 Inglês, João Luís Fontes, “Percursos e Memória: Do Infante D. Fernando ao Infante Santo”, in Patrimonia, Cascais, 2000, p. 211.
24 Em 1437 este João Alvernaz era procurador de Guiomar Esteves, sua mãe, na venda por 4.000 reais brancos, do foro de uma pipa de vinho
labrusco e de duas galinhas, a pagar todos os anos por Diogo Afonso dos Moinhos (IAN-TT, Mosteiro de S. Dinis de Odivelas, liv. 9, fl. 96).
25 Inglês, João Luís Fontes, op. cit., p. 211.
26 Inglês, João Luís Fontes, idem.
27 Martins, Ana Maria, Documentos Portugueses do Noroeste e da Região de Lisboa: Da Produção Primitiva ao Século XVI, Lisboa,
IN-CM, 2001, doc. 187, p. 476.
28 Cf. Maria Filomena de Andrade, “O Mosteiro de Chelas: Uma comunidade Feminina na Baixa Idade Média. Património e Gestão”, in
Patrimónia, Cascais, 1996, p. 129.
29 IAN-TT, Mosteiro de S. Dinis de Odivelas, cx. 35, fls. 338-340.
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Finalmente o outro irmão, Lopo Alvernaz, também se encontra identificado como membro da casa
senhorial do infante D. Fernando que, no seu testamento aberto em 1470, o contemplou com 12.000
reais 30.
Propomos que Martim Alvernaz povoador do Faial seja incluído entre os descendentes (neto ou sobrinho-neto?) de Afonso Martins Alvernaz (II), notoriamente ligados à casa senhorial do segundo Donatário das
ilhas dos Açores. E não nos parece impeditivo o facto de não o termos documentado como tal no continente,
pois como era de regra deverá ter passado às ilhas sendo ainda muito novo, antes de ter hipóteses fortes de
deixar rasto nos arquivos.
Cronologicamente seria difícil que se tratasse de um filho mais novo de Afonso Martins Alvernaz, de
quem ignoramos se terá casado apenas uma única vez com Guiomar Esteves, como adiante veremos.
O proposto avô, ou tio-avô, de Martim Alvernaz do Faial, Afonso Martins (II), (documentado entre 1369
e 1408) foi contemporâneo do capitão-mor do mar e anadel-mor dos besteiros de D. João I, Afonso Furtado,
bisavô da Paulina Furtado que viria a casar com Fernão Alvernaz, casal de que nasceu o armigerado de
1519, Fernão Furtado de Mendonça.
Este Afonso Martins Alvernaz (II) colocou problemas de identificação, devido à homonímia, frequente
nesta linhagem. Mas de acordo com Maria Filomena Andrade, cuja proposta é perfilhada por Miguel Gomes
Martins 31, seria filho de outro Afonso Martins Alvernaz (I) e irmão de Constança Afonso, de Diogo Afonso
Alvernaz 32 e de João Afonso Alvernaz 33.
Afonso Martins Alvernaz (II), proposto ascendente do povoador do Faial, recebeu, por serviços prestados
a D. João I, tal como se verificara já com o capitão Afonso Furtado, bens e direitos situados no Lumiar, termo
de Lisboa. Com efeito, em 1390 34, o monarca viria a ceder-lhe todos os direitos que detinha no Paço do
Lumiar e em Almada. E na chancelaria de D. João I existe menção de um Álvaro Martins Alvernaz, morador
no Paço do Lumiar, que ainda não identificámos.
A natureza desses serviços divergia no entanto daqueles que foram prestados por Afonso Furtado ao
longo da sua notável carreira militar.
Afonso Martins Alvernaz (II) foi um homem de leis, e terá nascido cerca de 1350 visto que, em
Dezembro de 1369, se encontra referência a um Afonso Martins Alvernaz morador em Lisboa e escolar da
universidade 35.
Anos volvidos, em 1377, Julho, 1, encontra-se documentado como conservador do Estudo Geral de
Lisboa 36. Volta a deixar registo da sua passagem na mesma instituição em Novembro do mesmo ano 37 e em
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Inglês, João Luís Fontes, op. cit., p. 211.
Gomes, Miguel Martins, op. cit, p. 33.
32 Maria Filomena Andrade, op cit., p. 125.
33 Fernão Lopes, p. 305.
34 IAN-TT, Chancelaria de D. João I, liv. 2, fl. 44.
35 Nesse mesmo ano figura já como detentor de bens avaliados em 75 libras na localidade de Arruda (AML-AH, Livro II de D. Fernando,
doc. 5).
36 A carta régia de nomeação, refere Miguel Martins Gomes, aponta como um dos argumentos para a sua escolha o facto de ser morador
em Lisboa (Chartularium Universitatis Portucalensis, vol. II, doc. 300, p. 9.
37 Barroca, Mário Jorge, Epigrafia Medieval Portuguesa (862-1422), vol. II, tomo II, Fundação para a Ciência e Tecnologia/Fundação
Calouste Gulbenkian, 1999, p. 1084.
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Fevereiro 38 e Abril de 1378 39. Existe um período relativamente longo em que está ausente das fontes, reaparecendo todavia em Fevereiro 40 e Agosto de 1385 41, como conservador do Estudo de Lisboa, recebendo,
de acordo com um documento de 1396, a remuneração de 100 libras em moeda antiga 42.
Mas a carreira de Afonso Martins Alvernaz iria afastar-se do Estudo Geral com a nomeação para o cargo
importante de corregedor de Lisboa, nomeação essa que, como observou Miguel Gomes Martins 43, pode
sugerir a conclusão de um bacharelato ou de uma licenciatura em leis.
A documentação refere-o ocupando esse lugar em Dezembro de 1391 44. Mas é certo que exercia o
cargo já há algum tempo porque nesse mesmo ano, em 19 de Dezembro, o monarca tinha enviado a Afonso
Martins três cartas, sobre assuntos diferentes, mas tendo em comum o facto de o rei repreender o seu corregedor por abusos praticados no exercício do cargo.
Existem indícios documentais que atestam que o desempenho de Afonso Martins Alvernaz como corregedor de Lisboa mereceu outras censuras, mas isso não o impediu de acumular com o cargo de corregedor
na corte régia, como se comprova por um documento de Março de 1393 45 e de permanecer como corregedor de Lisboa até Dezembro de 1401 46, ano em que deixou de o ser, uma vez que um documento de
1402, Janeiro, 6, menciona já como seu sucessor João Fuseiro 47.
Todavia, e não obstante as censuras e reparos que a sua actuação suscitara, Afonso Martins (II) foi promovido, ignoramos se imediatamente, ao lugar de corregedor pelo rei na Casa do Cível que, na altura se
encontrava sediada em Santarém, como atesta um documento de Outubro de 1408 48. Miguel Gomes
Martins, cujo trabalho sobre a linhagem dos Alvernaz temos vindo a seguir, não encontrou referências posteriores a Afonso Martins, pelo que é provável que este proposto ascendente dos Alvernaz do Faial, nascido,
como tivemos ensejo de apontar, cerca de 1350, deverá ter morrido antes de 1410. Esta cronologia parece
sustentar a dificuldade de que o povoador do Faial, documentado em 1488 com filhos adultos, possa ter sido
seu filho. E antes aponta para a sua inclusão na geração dos netos.
Parece incontroverso que os membros da linhagem seguiram o partido do mestre de Avis. Diogo Afonso
Alvernaz e João Afonso Alvernaz, irmãos já mencionados daquele Afonso Martins Alvernaz (II), são referidos
por Fernão Lopes entre aqueles que, em 1384, ajudaram a defender Lisboa do cerco de D. João I de
Castela 49.

38

Livro Verde da Universidade de Coimbra, doc. 17, p. 80
Chartularium Universitatis Portucalensis, vol. II, doc. 368, p. 130.
40 Livro Verde da Universidade de Coimbra, doc. 17, p. 80.
41 Chartularium Universitatis Portucalensis, vol. II, doc. 386, p. 130.
42 Sinal de depreciação do valor da moeda e/ou actualização de vencimentos, o certo é que o seu sucessor no cargo, Estêvão Pires, passará a auferir 500 libras da moeda em uso em 1396 (Chartularium Universitatis Portucalensis, vol. II, doc. 328, p. 501).
43 Martins, Miguel Gomes, op. cit., p. 34.
44 AML-AH, Livro de D. João I, docs. 47 e 48 e AML-AH, Livro dos Pregos, doc. 178.
45 IAN-TT, Mosteiro de S. Dinis de Odivelas, liv. 12, fl. 7.
46 AML-AH, Livro de D. João I, doc. 4 e AML-AH, Livro de Provimento de Ofícios, doc. 8.
47 AML-AH, Livro II de D. João I, doc. 5.
48 Mata, Luís António, Ser, Ter e Poder: O Hospital do Espírito Santo de Santarém nos finais da Idade Média, Marinha Grande, Magno,
2000, doc. 13, p. 250.
49 Lopes, Fernão, CDJI, p. 305.
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Tal como sucedeu com outras famílias da oligarquia concelhia de Lisboa, esta escolha acertada ir-lhes-ia
permitir ascender da burocracia do concelho e ocupar cargos no aparelho de Estado num plano que os integrava na nobreza de função. Diogo Afonso Alvernaz, bacharel em Degredos 50, seguiu uma carreira no oficialato régio, documentando-se como sobrejuiz de D. João I em 1387 e 1409 51, e em 1393 regista-se já
como vassalo régio.
Por seu turno, João Afonso Alvernaz exercia em Maio de 1408 o cargo de juiz do Cível em Lisboa 52,
morava na freguesia da Sé, nessa mesma cidade, e em 1416 já tinha morrido 53.
E Gil Afonso, que em 1418 se documenta como amo de Diogo Afonso Alvernaz, (embora não referido
como tal poderia tratar-se de um parente) foi escrivão da Casa do Cível 54.
1.3. O proposto pai de Martim Alvernaz, povoador do Faial, e as ligações indirectas à mulher do capitão Afonso Furtado
Tentando circunscrever as hipóteses de filiação de Martim Alvernaz do Faial torna-se forçoso admitir que
este povoador dos Açores pode ter sido filho tanto do escudeiro João Alvernaz, contador do infante
D. Fernando, como de seu irmão Lopo Alvernaz, contemplado em 1470 no testamento do mesmo infante.
Documentos que o provem, não foram encontrados.
Mas em contrapartida existe notícia de um outro Martim Alvernaz (documentado entre 1384 e 1438?),
que embora não tenha aparecido directamente ligado a este ramo dos Alvernaz lisboetas, creio ser de admitir com alguma segurança que a ele tenha pertencido.
Já tivemos ocasião de nos debruçarmos no ponto anterior sobre Diogo Afonso e João Afonso Alvernaz,
identificados como tios paternos dos dois membros da casa senhorial de D. Fernando, Donatário dos Açores.
E vimos que ambos são referidos por Fernão Lopes como tendo pertencido ao número dos mais destacados
defensores de Lisboa por ocasião do cerco de 1384. Mas encontra-se referido pelo cronista, embora sem
mencionar qualquer relação de parentesco com os antecedentes, um Martim Alvernaz que também participou na defesa da capital do reino 55.
É admissível que seja o mesmo indivíduo que se documenta (nesse caso já septuagenário) em 1438
como morador na quinta do Casseval, junto a Óbidos 56.
E é extremamente provável que se trate daquele que, em Maio de 1388, figura como testemunha da procuração passada por Constança Afonso Alvernaz a Estêvão Vasques Filipe 57.
Recorda-se que esta Constança Afonso Alvernaz já foi referida no ponto anterior como irmã de Diogo
Afonso Alvernaz e de João Afonso Alvernaz, e portanto tia dos supracitados Lopo e João, membros da casa
senhorial do infante D. Fernando, Donatário dos Açores.
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IAN-TT, Mosteiro de S. Dinis de Odivelas, liv. 25, fl. 372.
Homem, Armando Luís de Carvalho, O Desembargo Régio (1325-1433), Porto, INIC, 1990, p. 288.
IAN-TT, Mosteiro de S. Dinis de Odivelas, liv. 6, fl. 16.
IAN-TT, Mosteiro de Santa Maria de Chelas, maço 64, doc. 1280.
IAN-TT, Mosteiro de S. Dinis de Odivelas, liv. 26, fl. 135
Lopes, Fernão, CDJI, p. 305.
IAN-TT, S. Vicente de Fora, 2.ª Inc., cx. 17, doc. 88.
IAN-TT, Mosteiro de Santa Maria de Chelas, maço 33, doc. 643.
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Constança Afonso é uma figura relativamente bem documentada a partir de 1370, ano em que se procedeu
à divisão dos bens do seu recém-falecido primeiro marido, o desembargador mestre Gonçalo das Decretais,
com o qual terá casado por volta de 1366 58, o que atira o seu nascimento para cerca de 1350, pouco mais ou
menos o ano do nascimento estimado para o seu irmão Afonso Martins Alvernaz. Morreu depois de 1416.
Conjugando com os marcos biográficos dos outros irmãos conhecidos, estamos perante uma geração nascida
ao longo dos anos Trezentos e Cinquenta e desaparecida ao redor da segunda e terceira décadas de
Quatrocentos.
Em 1380-82 voltamos a documentar esta senhora, já casada com Lopo Martins, almoxarife na portagem
de Lisboa 59 e armador de navios 60, que vem referido como regedor em 1382 61.
Como sublinha Miguel Gomes Martins, este segundo casamento de Constança Afonso Alvernaz terminou
antes de 1388, como se depreende da procuração passada por Constança Afonso a seu primo Estêvão
Vasques Filipe em 1388, Maio, 10, sendo testemunha o supracitado Martim Alvernaz 62, na qual o autoriza
a tratar de partilhas entre ela e o seu marido.
Ainda aventámos a hipótese de que esta Constança Afonso se pudesse identificar com aquela que tinha
morado no pardieiro 63 que o capitão Afonso Furtado e sua mulher Maria Migueis doaram em 1369 à igreja
de S. Pedro de Alfama 64, o que permitiria estabelecer uma correlação com os Furtado de Mendonça e,
assim, tentar explicar o alegado uso do apelido Mendonça pelo povoador do Faial. Mas no texto da doação
refere-se que essa Constança Afonso era (em 1369) já passada.
Hoje inclinamo-nos a crer que a Constança Afonso moradora em Alfama seria uma possível parente de
Maria Miguéis, mulher do capitão Afonso Furtado, e provável filha de um Afonso Miguéis, documentado
como ex-procurador do concelho de Lisboa nos anos cinquenta de Trezentos 65, e parente de outra família
da oligarquia olisiponense – os Palhavã·.
De Constança Afonso Alvernaz sabemos também que era prima de Estêvão Vasques Filipe, militar de
relevo cuja carreira se desenvolveu a par da do capitão Afonso Furtado 66, e que teria casado com uma sobrinha da supracitada Maria Miguéis, mulher deste capitão-mor do mar.
Com efeito, documenta-se que, pelo menos desde 1372, Estêvão Vasques Filipe estava casado com
Beatriz Anes, há muito referenciada com filha de um João Esteves que Manuel Abranches de Soveral e, mais
recentemente, Mário Farelo identificaram com João Esteves, o Privado.
O poderoso João Esteves, o Privado, (de D. Pedro I) no seu testamento manda aos herdeiros que paguem
600 libras a Inês Migueis, sua mulher, de sua terça que era no Porto, e dos bens que ficaram dos seus pais
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Martins, Miguel Gomes, op. cit. p. 38.
IAN-TT, Mosteiro de Santa Maria de Chelas, maço 61, doc. 1204. Poderá tratar-se o segundo casamento do almoxarife que, em 1397,
tinha uma filha casada com Lourenço Martins do Avelar (IAN-TT, Mosteiro de Santa Maria de Chelas, maço 63, doc. 1249).
60 Martis, op. cit. p. 38.
61 AML-AH, Livro I de Sentenças, doc. 18.
62 IAN-TT, Mosteiro de Santa Maria de Chelas, maço 33, doc. 643.
63 Temos encontrado com muita frequência em textos coevos a menção de pardieiro com o significado de casas arruinadas.
64 Soveral, Manuel Abranches de, e Mendonça, Manuel Lamas de, Os Furtado de Mendonça portugueses: Ensaio sobre a sua verdadeira
origem, Porto, 2004, p. 50.
65 AML-AH, Livro de Sentenças, doc. 11, fl. 15v.
66 Soveral, Manuel Abranches de, e Mendonça, Manuel Lamas de, op. cit. p. 52.
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(em Bouças) e que as dêem a sua irmã Margarida Miguéis 67. Identificamos esta Margarida Miguéis com
aquela que o mesmo Mário Farelo assinalou como figurando na chancelaria de D.Fernando (I) 68 casada com
Afonso Esteves, morador no Porto.
Uma vez que este casal não tivera descendência, Margarida Miguéis perfilhou João Gil, seu sobrinho,
filho de uma outra irmã chamada Senhorinha Miguéis e de João Gil Peixoto, homem fidalgo.
Se Margarida Miguéis, Inês Miguéis e Senhorinha Miguéis, portuenses, eram ou não irmãs da Maria
Miguéis, mulher do capitão Afonso Furtado, é uma questão que não se encontra ainda encerrada.
Tal como não é ainda pacífica a ligação destas senhoras aos Miguéis, seus contemporâneos, de Lisboa,
que documentámos como parentes dos Palhavã.
Regressando ao parentesco entre Constança Afonso Alvernaz e Estêvão Vasques Filipe, a relação de
parentesco é-nos dada a conhecer por um documento de Junho de 1399 sobre uma contenda que esta
senhora mantinha com Beatriz Anes (a supracitada filha de João Esteves, o Privado e viúva de Estêvão
Vasques Filipe) a propósito do morgado instituído pelo seu bisavô paterno 69 o cónego de Lisboa João
Vicente, clérigo d’el Rei 70. Admitimos que tanto Estêvão Vasques Filipe, como Constança Afonso Alvernaz e
seus irmãos, pudessem descender de Constança Anes, cujo marido desconhemos.
Dessa Constança Anes e do seu desconhecido marido teriam nascido duas senhoras que teriam casado
respectivamente com Afonso Martins Alvernaz (I) e com Vasco Esteves Filipe, pai de Estêvão Vasques Filipe.
Não conseguimos reconstituir mais satisfatoriamente este parentesco que já foi objecto de análise 71,
mas no caso de se tratar de primos em primeiro grau a ligação familiar deveria ser tal como a propomos.
Pode tratar-se de mera coincidência mas importa referir que o primeiro membro da linhagem dos
Alvernaz documentado em Lisboa pode ser, precisamente, um Domingos Miguéis Alvernaz que em 1279
testemunha o arrendamento feito por uma Maria Anes, filha de Marinha Hufre, emparedada em S. Vicente
de Fora, e irmã de Martim Anes, a Maria Martins – mulher do reposteiro-mór de D. Afonso III, Estêvão Anes
– de duas courelas de vinha em Alhos Vedros 72.
Não nos alongámos nestas considerações laterais a título gratuito, nem apenas para recordar relações de
proximidade entre os Alvernaz e os Furtado, procuramos também ilustrar a circunstância de que uma parte
da nobreza da segunda dinastia teve a sua origem num grupo, relativamente restrito, de dignitários e funcionários do concelho de Lisboa que, entre 1383 e 1385 fizeram uma acertada escolha política. E que os membros desse grupo restrito se encontravam frequentemente ligados não só por relações funcionais mas também
por laços de parentesco.
Mas, reforçando a convicção de que este Martim se deve incluir entre os descendentes de Afonso Martins
Alvernaz, esta não repousa apenas na sua presença como testemunha da procuração passada em 1388 por
67

AIN-TT, Mosteiro de S. Salvador de Lisboa, maço 25, doc. 497.
AIN-TT, Chancelaria de D. Fernando I, liv. 3, fl. 84-84v.
69 IAN-TT, Mosteiro de Santa Maria de Chelas, maço 55, doc. 1087.
70 Devemos a Margarida Ortigão Ramos Leme a cedência do traslado do testamento do cónego João Vicente e de uma escritura de doação,
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Constança Afonso Alvernaz. Não vimos original, nem temos a cota do documento que suporta a menção,
mas julgamos que este Martim será, com toda a probabilidade, o Martim Afonso Alvernaz que em 1378 instituiu um vínculo que uniu à capela de Santo Estácio na Sé de Lisboa 73.
Julgamos ainda que esta personagem se poderá identificar com o Martim Afonso, referido como criado
de Estêvão Vasques Filipe e de sua mulher Beatriz Anes. 74 E a reforçar esta convicção, o mesmo Martim
Afonso encontra-se referido em 1403, Novembro, 11, como procurador-geral do mesmo convento de Chelas
onde tinha professado Constança Afonso Alvernaz 75.
Destas conexões, e demais indícios verificados entre Martim (Afonso) Alvernaz de que nos ocupamos
neste ponto e a referenciada Constança Afonso Alvernaz, pode retirar-se a hipótese de que ambos fossem
irmãos, e tios dos membros da casa senhorial do infante D. Fernando, Donatário dos Açores.
Sendo o nome Martim recorrente nesta linhagem, como constatamos mesmo entre os membros dispersos e não entroncados, e ao longo de várias gerações, o facto de o povoador do Faial se chamar Martim
Alvernaz, se tem o seu peso para a sua identificação como pertencendo a esta linhagem lisboeta, não milita
necessariamente a favor da hipótese de que o povoador fosse filho deste Martim (Afonso) Alvernaz, irmão de
Constança Afonso Alvernaz.
Concluindo: temos por extremamente provável que o povoador do Faial e avô paterno de Fernão Furtado
de Mendonça a quem foi passada carta de Brasão de Armas em 1519 descendesse da linhagem dos Alvernaz
de Lisboa e fosse filho, ou do escudeiro João Alvernaz, ou de Lopo Alvernaz, irmão deste último, ou ainda
de um dos tios de ambos – Martim (Afonso) Alvernaz.
Para aceitar a hipótese da filiação no Martim (Afonso) Alvernaz, tio dos membros da casa senhorial do
infante D. Fernando, será necessário recuar os marcos cronológicos do povoador.
E, com efeito, a referência de 1488 aos filhos de Martim Alvernaz do Faial pode se interpretada como
feita sendo este já falecido há bastante tempo e os filhos tendo mais de quarenta anos.
Esta cronologia apontaria para um povoador nascido ao redor da primeira década de Quatrocentos, filho
(tardio) do Martim (Afonso) Alvernaz que ainda em 1438 vivia na quinta do Casseval.
Embora tenhamos detectado relações de proximidade e admissível contra parentesco com o capitão
Afonso Furtado nada parece apontar, pelo menos na linha masculina, para uma consanguinidade com os
Furtado de Mendonça que justificasse o uso (indocumentado) do apelido Mendonça pelo povoador do Faial,
ou o seu filho Fernão.
No atinente a este último documenta-se que foi casado com Paulina Furtado, que os genealogistas açorianos referem como irmã de outro armigerado desta série de 1519 – o graciosence Mundos Furtado de
Mendonça – sendo por esta via que o Fernão Furtado de Mendonça (tal como o seu avô materno, o povoador da Graciosa) do Faial herdou o apelido e as armas dos Furtado de Mendonça.
Todavia a investigação de relações possíveis entre os Alvernaz e os Furtado de Mendonça acabaria por nos
conduzir em direcção às Ordens Militares, no período do mestrado de Dom Jorge (1492-) filho de
D. João II e de D. Ana de Mendonça, senhora a que regressaremos a propósito de Mundos Furtado de Mendonça.
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Armorial Lusitano, Editorial Enciclopédia, Lisboa, 1961, p. 38.
IAN-TT, Convento de Chelas, maço 55, doc. 1087 de 1399, Junho, 20.
IAN-TT, Convento de Chelas, maço 39, doc. 776.
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ALVERNAZ
Proposta de esquema genealógico de alguns dos membros da linhagem
João Vicente
Mestre Gonçalo c.c. Constança

Martim Alvernaz I c.c. Maria Anes
1342 – c. 1370

1351

Leonor Martins

Afonso Martins c.c. Inês Afonso c.c.
Alvernaz I

das Decretais

Afonso Alvernaz

Catarina Gonçalves

1370-1416

1370

1356-1357

1340-1384

Guiomar Esteves + Afonso Martins

Diogo Afonso

João Afonso

Constança Afonso c.c. Lopo

Alvernaz II

Alvernaz

Alvernaz

Alvernaz

Martins

1369-1408

1384-1409

1384-1408

1370-1416

1370-1393

João Alvernaz

Lopo Alvernaz

Maria Afonso

Clara Afonso

Martim Afonso Alvernaz

1437

1437?

Alvernaz

Alvernaz

III

1414-1440

1432

1384-1438?

Gil Martins Alvernaz
1475

Ana Martins

Martim Alvernaz c.c. Brázia da Câmara

Alvernaz

1488

ilha do Faial

1439-1466

Fulano Alvernaz

Beatriz Alvernaz c.c.

+ Antes de 1528

Pero Gonçalves de

na Índia

Castelo Branco, Faial

Fernão Alvernaz c.c. Paulina F. Mendonça
1527, Faial - 1528, Lisboa

1488

Fernão Furtado de Mendonça
1519
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1.4. Fernão Albernaz, cavaleiro da Ordem de Santiago
De acordo com o investigador Francis A. Dutra teria existido um Fernão Álvares Albernaz, inequivocamente identificado como escudeiro-fidalgo e Juiz na ilha do Faial, que professou como cavaleiro da Ordem
de Santiago em 1528, Dezembro, 3 76. Mas consultando o trabalho fundamental de Cristina Pimenta sobre
as Ordens de Avis e Santiago durante o governo do Mestre D. Jorge deparámos com um Fernão Albernaz que
efectivamente recebeu a carta do hábito de Santiago na mesma data, tendo ordenado previamente o seu processo de hábito em Outubro, 23 desse mesmo ano 77.
Sendo quase seguro que se tratava do mesmo individuo tornava-se necessário esclarecer se estaríamos
perante um Fernão, ou um Fernão Álvares, e que mais ensinamentos se poderiam retirar do seu processo de
hábito.
Como se depreende do texto infra este processo não se afastou do modelo dos questionários para averiguar das condições de admissão dos candidatos, tais como os descreveu Cristina Pimenta 78, nas suas vertentes de estatuto social, fazenda, limpeza e “registo criminal”, passe o anacronismo.
Animava-nos a esperança de encontrar a declaração de autorização da mulher do impetrante, teoricamente obrigatória para os cavaleiros casados, pelo menos na Ordem de Santiago, tal com se encontrava disposto na Regra da Ordem de 1509 79. Mas mesmo nesta última Ordem estas cartas de consentimento não
excedem as 45 para mais de 600 cavaleiros, e não conseguimos documentar a mulher, nem os pais, deste
escudeiro-fidalgo da ilha do Faial.
Não nos parece que subsistam dúvidas quanto à inclusão deste Fernão Alvernaz, segundo desse nome,
na família próxima de Fernão Alvernaz que casou com Paulina Furtado de Mendonça, da Graciosa, de quem
teve o Fernão Furtado de Mendonça a quem foi concedida uma carta de armas em 1519.
Mas a identificação deste cavaleiro da Ordem de Santiago, se por um lado vem ajudar a posicionar socialmente e em termos de fazenda e exercício dos cargos da Republica, as primeiras gerações dos Alvernaz do
Faial, não deixa de suscitar novas questões.
Antes do mais, no período em apreço e na ilha em questão, só tínhamos conhecimento de um Fernão
Alvernaz, precisamente o pai do armigerado, que era possível documentar pela ascendência constante do
sumário da CBA do filho, e que também constava nessa posição nas genealogias insulares. Mas este era,
muito claramente, filho de um Martim Alvernaz.
Ignoramos se, no contexto em que surge, a menção a segundo do nome deve ser interpretada obrigatoriamente como filho de um primeiro Fernão Alvernaz, ou como o segundo Fernão no âmbito desse ramo da
linhagem.
Na primeira acepção inclinar-nos-iamos a admitir que o Martim Alvernaz casado com uma Brazia da
Câmara que povoou o Faial pudesse ter tido um irmão chamado Fernão Alvernaz (I) que teria sido pai deste

76 Dutra, Francis A., New Knights in the Portuguese Order of Santiago during the Mastership of Dom Jorge, 1492-1550, University of
California, Santa Barbara, 2002, p. 131 e Humanista, Volume 2.
77 Pimenta, Cristina Gomes, “As Ordens de Avis e Santiago na Baixa Idade Média: o Governo de D. Jorge”, in Militarium Ordinum Analecta,
5, 2001, pp. 402-403.
78 Pimenta, Cristina, op. cit., pp. 231-232.
79 Regra e Estatutos de Santiago de 1509, fl. 29v, publicado por Barbosa, Isabel Lago, A Ordem Militar de Santiago…, p. 246.
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Fernão Alvernaz (II). Nesta linha de pensamento não se pode excluir que o Fernão Alvernaz (II) tivesse nascido no continente e passado à ilha do Faial chamado pelo tio Martim Alvernaz, como sucedia frequentemente naquele período de povoamento.
Mas se assim tivesse sucedido não se nos afigura lógico que fosse proprietário de fazenda na ilha do
Faial avaliada na soma apreciável de 400.000 reais.
A cronologia não impede, mas também não facilita, que o Fernão Alvernaz (II) que ingressa na Ordem
de Santiago em 1528, fosse pai de um Fernão Furtado de Mendonça que em 1519, onze anos, antes tinha
já recebido uma carta de brasão de armas.
E também não é impossível que esse Fernão Alvernaz (II) se apresentasse em Lisboa como segundo do
nome para se diferenciar de um tio homónimo, (até agora indocumentado) porventura residente na capital
do reino e (melhor) conhecido por esse nome.
Os genealogistas açorianos não referem nenhum tio paterno do Fernão Furtado de Mendonça armigerado em 1519 que tenha morrido na Índia, quando o processo infra menciona um irmão do Fernão Alvernaz
(II) que lá faleceu, deixando-lhe o equivalente a 200.000 reais. Mas, em boa verdade, também ignoram a
Beatriz Alvernaz casada com Pero Gonçalves de Castelo Branco, que atrás deixamos documentada.
Pelas razões aduzidas, e até melhor prova documental, continuaremos a considerar que o escudeiro-fidalgo e cavaleiro da Ordem de Santiago a que respeita o processo abaixo, e nele referenciado como
segundo do nome, é o marido de Paulina Furtado de Mendonça e pai de Fernão Furtado de Mendonça, residente na ilha do Faial, que recebeu uma carta de armas em 1519.
Até porque outra ordem de razões parece ressaltar do seu ingresso na Ordem de Santiago. Vamos seguir
a lição de Cristina Pimenta que estudou em profundidade o mestrado do senhor D. Jorge (1492-1550) nas
Ordens Militares de Avis e Santiago. Tratando da casa e família do Mestre D. Jorge, escreve esta investigadora,
a página 243 da obra que temos vindo a seguir, e que apresentou como dissertação de doutoramento:
Vamos antes, olhar com um pouco mais de atenção, a família que mais se destacou neste processo (o da repartição
de cargos e comendas nas ordens de que D. Jorge era Mestre).
Familiares de D. Jorge pelo lado materno, António Furtado de Mendonça na Ordem de Avis, e Jorge Furtado de
Mendonça, na de Santiago, irmãos de D. Ana de Mendonça e, como tal, tios de D. Jorge, irão administrar, em nome do
Mestre, diversas localidades em ambas as instituições. Ao mesmo tempo que tal acontece, podemos apreciar também a
sua actuação junto de D. Jorge caracterizada, em muitos casos, pelo exercício de outros cargos, cujo perfil, favorecia uma
grande aproximação ao Mestre. Lembramos, por exemplo, 80 que Jorge Furtado foi, também, Camareiro Mor do seu sobrinho, logo em 3 de Julho de 1496.
Será a partir destes primeiros representantes dessa família que muitos outros se instalam nas diversas localidades, mantendo-se sempre a original vinculação, a partir da qual, os descendentes de António Furtado aparecerão nas terras da
Ordem de Avis e os descendentes de Jorge Furtado, em Santiago (…).

Estes factos, indiscutíveis, parecem apontar em duas direcções. Antes do mais que o casamento com uma
Furtado de Mendonça poderia ter sido determinante na candidatura de Fernão Alvernaz (II) à Ordem de
Santiago. E em segundo lugar na, já realçada pelos cronistas, próxima ligação de parentesco entre os Furtado

80

E muitíssimos outros casos se poderiam recordar a propósito de descendentes e parentes destes dois tios de D. Jorge, tal como comprovámos em fontes primárias.
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de Mendonça dos Açores (designadamente aqueles de que nos ocupamos neste trabalho) e a linhagem continental que descendeu dos tios do Mestre D. Jorge.
IAN/TT, Habilitações da Ordem de Santiago, Letra F, maço 4, nº12 81
Saibam quantos este estromento com ditos de testemunhas dado per mandado e autorydade de justiça virem que nos
ano do nacimento de Noso Senhor Jhesu Christo de mill e quinhentos e vinte e oito anos aos vinte e tres dias do mes
d’Outubro do dito ano em esta mui nobre e sempre leall cidade de Lixboa nas casas da morada do bacharell Symão
Trystão cidadão e juiz do civell em esta cidade de Lixboa e seus termos etc. perante elle dito juiz pareceo Fernão Alvernaz
segundo dese nome e morador que dise ser em a ilha do Faiall e apresentou huma pitiçam em a quall ho dito juiz pos
huum desembargo mas costas della ho que tudo he o que se ao diante segue.
¶ Senhor Fernão Alvernaz escudeiro fidalgo d’el Rei noso senhor morador na ilha do Faiall ora estante nesta cidade
faço saber a vosa merçe em como a mim me he neseçairo nesta [fl.1v] cidade provar a minha calidade e se sou hobrigado
a justiça em algu_a cousa e iso mesmo quanta fazenda tenho. E porque senhor eu sou morador na ilha do Faiall e fui juiz
ho ano pasado e pesoa benquista con todos e iso mesmo pesoa que sempre na estrebaria tenho huum cavallo em que
ando e pesoa linpa e iso mesmo tenho fazenda de quatrocentos mill reais e porque de todas estas cousas tenho nesecidade de as provar nesta cidade lhe peço que pelo conteudo nesta pitiçam me mande tirar alg_as testemunhas e com ho
dito dellas me mande pasar huum estormento pubryco pera ho amostrar honde me cumpre no que receberei justiça.
¶ Pello conteudo nesta pitiçam se perguntem as testemunhas que heste supricante der e com seus ditos lhe seja dado
estormento como [fl.2] pede.
E depois desto aos vinte e seis dias do mes d’Outubro de mill e quinhentos e vinte e oito anos Vasco Fernandiz emqueredor comigo taballião fomos a casa do juiz Simão Tristão e lhe perguntamos as testemunhas seguintes por parte do supricante.
¶ Francisco Duarte lavrador e morador na ilha do Faiall estante ora nesta cidade testemunha jurado aos santos avamgelhos e perguntado pello custume e cousas que lhe pertencem dise elle testemunha nada. Item perguntado elle testemunha pello conteudo na pitiçam do supricante que lhe toda foi lida dise elle testemunha que he verdade que ele conhece
ao supricante Fernão Alvernaz ho quall he escudeiro fidalgo segundo elle testemunha houve dizer e sabe que he morador
na ilha do Faiall e que he juiz este ano na dita ilha e que nom he obrigado a justiça que ele testemunha [fl.2v] saiba e
sabe elle testemunha que ho dito supricante tem quatocentos mill reais de fazenda que hos bem podera valler e que he
pesoa limpa e que sempre tem huum cavallo na estrebaria e bem quisto com todos na dicta ilha e do mais conteudo na
dita pitiçam elle testemunha mais nom dise.
¶ Louremço Vaaz mercador e morador na ilha do Faiall estante ora nesta cidade testemunha jurado aos santos avamgelhos e perguntado pello custume e cousas que lhe pertencem dise ele testemunha pello conteudo na pitiçam do supricante que lhe toda foi lida dise elle testemunha que he verdade que elle conhece ao supricante Fernão Alvernaz ho quall
sabe que e escudeiro fidalgo e morador na ilha do Faiall e sabe que tem fazemda na dita ilha e bem pode valler quatrocentos mill reis pouco mais hou menos [fl.3] e he pesoa bem quista e limpa e tem sempre hum cavallo na estrebaria ho
quall Fernão Allvernaz supricante he este ano juiz na dita ilha e sabe que nom he obrigado a justiça e all nom dise do
mais conteudo na dita pitiçam.
¶ Johão Periz homem que vive per seus bens e morador na ilha do Piquo estante ora nesta cidade testemunha jurado
aos santos avamgelhos e perguntado pello custume e cousas que lhe pertencem dise elle testemunha nada. Item perguntado ele testemunha pello conteudo na pitiçam do supricante que lhe toda foi lida dise elle testemunha que he verdade
que elle conhece ao supricante Fernão Alvernaz ho quall he escudeiro fidalgo e morador na ilha do Faiall e sane que tem
fazenda na dita ilha que bem podera valler quatrocentos mill reais pouco mais hou menos e que he pesoa bemquista e
limpa e tem sempre huum cavallo na estrebaria e que heste presente ano he juiz na dita ilha [fl.3v] e pesoa que nom he
obrigado a justiça que elle testemunha saiba e all nom dise.
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¶ Alvaro de Freitas morador na ilha do Faiall e estante ora nesta cidade testemunha jurado aos santos avamgelhos e
perguntado pello custume e cousas que lhe pertencem dise elle testemunha que he casado com hu_a sobrinha do supricante e que deria a verdade e all nom dise do custume. Item perguntado elle testemunha pello conteudo na pitiçam do
supricante que lhe toda foi lida dise elle testemunha que he verdade que ele conhece ao dito supricante Fernão Alvernaz
ho quall he escudeiro fidalgo e morador na ilha do Faiall e sabe que tem fazenda na ilha de raiz porem que ho que podera
valler hou não que elle testemunha ho nom sabe somente sabe que ho dito supricante erdou nesta cidade fazenda por fallecimento de huum seu irmão que na Indea falleceo que bem podera valler duzentos [fl.4] mill reais e sabe mais elle testemunha que ho dito supricante he pesoa bemquista con todos na dita ilha e juiz este ano nella e que sempre tem huum
cavallo na estrebaria e que nom he obrigado a justiça que elle testemunha saiba e all nom dise.
As quais testemunhas sendo asi perguntadas como dito he ho dito supricante Fernão Alvernaz pedio ao dito juiz huum
estormento e ho dito juiz lho mandou dar ho quall eu Andre Vallente taballião do civel em esta cidade de Lixboa e seus
termos por ell Rey noso senhor que heste estormento esprivy e aqui meu pubrico sinall fiz que tall he [sinal do tabelião].
(....)
Comcertado por mim Andre Valente tabeliam
Comcertado comigo Amtonio Gonçalvez, tabeliam
[anotação no verso do documento]:
Fernão Alvernaz
Estormento que recebeo o abito de Santiago (...) de seu patrimonio
este deixou todos pera o convento os quais (...)
a iiij de Dezembro de 1528.

1.5. Porquê apenas as armas de Mendonça
Ficando assim definido atrás o parentesco entre dois dos quatro fidalgos de cota de armas açorianos em
análise, tio e sobrinho por linha feminina, bem como o estatuto social do pai do faialense, fidalgo de cota
de armas em 1519, restava ponderar porque motivo, embora este Fernão Furtado de Mendonça do Faial se
tenha habilitado também às armas da sua varonia (Alvernaz), e da sua avó materna (Câmara de Lobos?), apenas viu reconhecido o direito ao uso das armas que lhe vinham por sua mãe (Furtado de Mendonça).
Não possuimos a menor indicação sobre a origem familiar da sua avó paterna Brazia da Câmara.
Cronologicamente poderá trata-se de uma senhora nascida antes de 1450, pelo menos dez anos antes de
D. Afonso V ter concedido armas de mercê nova ao capitão da Madeira João Gonçalves da Câmara de Lobos
e cerca de três décadas antes que o irmão deste último82 – Pedro Álvares da Câmara – se tivesse fixado na
ilha Terceira.
Não a documentámos, nem a encontramos referida nos genealogistas, razão pela qual não podemos opinar sobre a sua filiação, entronque e direito ao uso de armas.
No tocante às armas da varonia tenho presente que, antes de 1307, ua boa dona de Lisboa chamada
Margarida Alvernaz tinha casado, em segundas núpcias deste, com o almirante Nuno Fernandes Cogominho,
e deste casal ficou descendência ilustre.

82 Como terá provado o seu bisneto Pedro Álvares da Fonseca da Câmara na inquirição que precedeu a passagem da sua Carta de Brasão
de Armas (1533, Julho, 18), AIN-TT, Chancelaria de D. João III, liv. XLV, fl. 52v).
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Tendo morrido depois de 1327, D. Margarida foi sepultada na Sé de Lisboa, na capela que havia fundado
com o marido, aonde ainda actualmente se pode ver a sua arca funerária, na qual se encontram as armas
dos Alvernaz e dos Cogominho.
Referida como dona de Lisboa era tentador enxertar esta ilustre senhora na linhagem dos Alvernaz de
que nos temos vindo a ocupar, e teríamos monumentalmente comprovado o uso de armas desde, pelo
menos, os começos do século XIV.
Só que D. Margarida não se encontra documentalmente entroncada. E, enquanto as consortes e irmãs
dos Alvernaz que comprovadamente sabemos terem pertencido à estirpe de que nos temos vindo a ocupar
(prováveis descendentes de um Domingos, que não é nome utilizado pela nobreza coeva) figuram nos documentos sem o dona apenas esta D. Margarida e uma D. Maria, identificada como – a do Alvernaz – e mencionada em Abril de 1321 como proprietária de umas casas junto à Sé 83 são mencionados com ele, sendo
provável que o dona de Margarida Alvernaz lhe viesse pelo marido.
Desconhecemos se uma, ou ambas estas senhoras pertenceriam, ou estariam ligadas, à estirpe de Martim
Peres Alvernaz e seu filho Gil Martins Alvernaz, identificados como vizinhos de Beja entre 1280 e 1287 84.
Como em boa verdade também desconhecemos se os vários Martim Alvernaz de Lisboa não procederiam do Martim de Beja e não do Domingos de Lisboa.
Mas não é pacífico que a dinastia lisboeta tivesse alcançado já nos começos de Trezentos um peso e uma
projecção que justificassem a aliança matrimonial com o almirante Cogominho, quando só mais tarde ocupam cargos que a equiparam a uma nobreza de função.
Miguel Gomes Martins, autor que mais profundamente estudou estes Alvernaz, opina que o almirante
Cogominho teria casado com D. Margarida atendendo ao facto desta ser rica. Mas, em boa verdade, não se
apoia em documentação que comprove a riqueza de D. Margarida ou sequer, nesta época, dos Alvernaz de
Lisboa.
São questões insuficientemente estudadas, tanto a política de alianças praticada pela – e com – a oligarquia do concelho de Lisboa como o uso de alegadas armas ditas burguesas (como seria o caso dos Joanes),
e a documentação explorada não é suficiente nem conclusiva.
Em todo o caso, fica-nos a quase certeza de que, pelo menos um dos Alvernaz da pequena e longínqua
ilha do Faial, Fernão Alvernaz, tinha em 1528 o estatuto de escudeiro-fidalgo d’el rei e cavaleiro da Ordem
de Santiago.
Os restantes propostos membros da linhagem, documentados entre o terceiro quartel de Quatrocentos e
o segundo quartel de Quinhentos, pertenciam ao estamento, comparativamente inferior, dos escudeiros e
cavaleiros.
E é de lamentar que não tenhamos conseguido localizar mais referências à capela de Santo Estácio, na
Sé de Lisboa, que o já referido Martim Afonso Alvernaz uniu em 1378 a um vínculo por ele instituído, e
identificar com clareza a sua provável descendência.
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Documentos da Biblioteca Nacional Relativos a Lisboa. Lisboa, Biblioteca Nacional, 1935, doc. 3, p. 5.
IAN-TT, Gavetas da Torre do Tombo, Gaveta XII, maço 7, doc. 12.
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Neste quadro talvez se justifique a nossa perplexidade ao constatar que a única carta de Brasão de Armas
de Alvernaz a que tivemos acesso foi a de Duarte Borges 85, (1538, Março, 30) que era neto do castelhano
Fernão Carrilho de Albernaz cuja ligação aos Alvernaz de Lisboa se afigura improvável.
A rematar, uma outra pergunta: faria sentido nas primeiras décadas de Quinhentos um membro de uma
família onde existiam escudeiros-fidalgos cavaleiros de hábito militar habilitar-se ao uso de armas de sucessão que nunca tivessem sido usadas pela família?
Não conhecemos a resposta.
Alguns descendentes de Martim Alvernaz, povoador do Faial 86:
1. Martim Alvernaz, povoador da ilha do Faial, c.c Brázia da Câmara. Possível irmão de um Fernão
Alvernaz que terá permanecido no continente.
Filhos:
2.1. Beatriz Alvernaz – c.c. Pero Gonçalves de Castelo Branco. Em 1488 teria terras no Ribeiro Seco, ilha
do Faial. Em 1507, Dezembro, 4, residindo no logo de Castelo Branco da mesma ilha, venderam a
Pedro Anes do Canto terra e criação de gados que possuíam na ilha do Pico. Sem mais notícia.
2.2. Fulano Alvernaz, falecido na Índia antes de 1528.
2.3. Fernão Alvernaz, que segue.
2. Fernão Alvernaz, em 1488 seria um dos proprietários das terras adjacentes ao Ribeiro Seco, Faial,
acima referidas. C.c. Paulina Furtado de Mendonça, filha de Fernão Furtado de Mendonça, povoador da ilha
Graciosa, e – possivelmente – de uma primeira mulher deste, Ana de Guevara, da ilha da Madeira.
Parece-nos que será o Fernão Alvernaz, inequivocamente identificado como escudeiro-fidalgo e Juiz na
ilha do Faial em 1527, cavaleiro da Ordem de Santiago em 1528, que tinha 400.000 reais de fazenda e se
tratava à lei da nobreza com cavalos na estrebaria.
Filhos:
1.3. André Furtado de Mendonça, c.c. Catarina de Lemos de Faria, c.g. conhecida na ilha Terceira.
2.3. Beatriz Furtada, s.m.n.
3.3. Fernão Furtado de Mendonça, que segue.
4.3. Guiomar Alvernaz de Mendonça, c.c. Álvaro da Silva, c.g.
5.3. Catarina (Duarte?) de Mendonça, c.c. João da Terra, c.g.
6.3. Gaspar Alvernaz de Mendonça, c.c. Maria da Veiga, c.g.
7.3. Belchior Furtado de Mendonça, c.c. Maria da Veiga, irmã da Catarina da Veiga, acima. s.m.n.
8.3. Helena Furtado de Mendonça, s.m.n.
9.3. Paulina da Purificação, freira em S. João do Faial
10.3. Águeda de Santa Clara, idem.
11.3. Clara da Conceição, idem.
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Borrego, Nuno Pereira, op. cit., vol. II, p. 484.
Estes apontamentos de descendência, sempre que não estão datados nem cotados, limitam-se a seguir os genealogistas.
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3. Fernão Furtado de Mendonça, morador no Faial, a quem foi passada em 1519, Outubro, 10, a carta
de brasão em apreço. c.c. Maria de Lemos de Faria
Filho:
1.4. Gaspar de Lemos de Faria, que segue.
4. Gaspar de Lemos de Faria, que parece 87 documentar-se como o primeiro “capitão de Infantaria”
da ilha do Faial. c.c. Maria de Boim da Silveira. Ele testou em 1597, ela morreu no Faial em 1627. c.g
conhecida.
2. Mundos Furtado de Mendonça
Carta de Brasão de Armas 88 de Mundos Furtado de Mendonça, morador no termo da vila de Santa Cruz
da ilha Graciosa:
D. Manuel por graça de Deus etc. Fazemos saber a quantos esta nossa carta de Brazão d’armas, nobreza e fidalguia
virem. Faço saber que Mundos Furtado de Mendonça morador nas ilhas Terceiras nos fez petição como elle descendia da
geração e linhagem dos Mendonças d’este reino que nelle são fidalgos, e por que de direito suas armas, insígnias e mais
privilégios lhe pertencem, e pedindo-nos por mercê, que por a memória de seus antepassados se não perder e elle poder
usar, trazer e gozar das insígnias privilégios e armas que seus avós por seus merecimentos ganharam, uzaram e houveram
e lhe foram dadas lhe mandássemos dar nossa carta d’ellas acerca do que mandamos tirar antiga inquirição de testemunhas por officiais de nossa corte, porque somos certo descendia da dita geração que n’este Reino são fidalgos muito honrados, as quaes armas estão escriptas em os nossos livros dos registos das armas dos fidalgos que tem Portugal nosso rei
das armas principal, as quais lhe mandamos dar em uma carta divisadas, illuminadas com seu brazão, timbre e sineira
como são; a saber: Um escudo coartellado em campo partido em aspa, o primeiro em campo de ouro com um escudo de
prata, e o segundo verde e uma banda de vermelho perfilhada de ouro, e uma aza de ouro, e por differença uma merleta
de preto e elmo de prata aberto guarnecido de ouro, paquife e metal de verde, e por timbre uma aza de ouro com um
cetro d’armas, as quaes todas podem trazer, usar, gozar, e d’ ellas usar e gozar, valer-se, honrar-se, d’aproveitar-se assim e
da maneira que se acharam e trouxeram seus antepassados e seus antigos fidalgos, e com ellas possa entrar em batalhas,
campos, reptos e desafios, e em todos os mais actos de guerra e de paz que o direito lhe der logar, e assim em seus signaes, sinetes, nas portas e janelas de suas casas e edifícios, e deixal-as sobre sua própria sepultura, finalmente se possa servir e honrar, a aproveitar d’ellas, e havemos por bem e nos praz que elle e todos seus descendentes hajam todas as honras, prorogativas, preeminências, liberdades e previlégios, graças e mercês que devem haver os antigos fidalgos e outros
de antiga geração, linhagem e casas dos Mendonças, por quanto assim me apraz e é minha mercê e mando a todas as
minhas justiças, e geralmente a todos os fidalgos de meus Reinos e senhorios, e em particular aos d’esta geração e a todas
outras quaesquer outras pessoas que vivendo o suplicante à lei da nobreza lh’as deixem trazer, usar e d’ellas gozar e assim
das mais graças e previlégios que n’esta nossa carta se contem e as guardem e façam em tudo guardar e cumprir como
n’ella se faz menção, por quanto assim nos apraz e é nossa mercê, como dito é, a qual lhe mandamos passar em Lisboa
em o ano do senhor de (1519) mil quinhentos e dezanove; feita e sobescripta por tabellião que para isto de nós teve poder
e authoridade, e por nós assinado como se segue = El Rei=

Já tivemos ensejo de comentar esta carta de armas, curiosa a vários títulos 89, limitamo-nos pois a recordar que as armas concedidas diferem substancialmente das duas versões coevas das armas de Furtado e
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Não vimos o documento, nem encontrámos em fonte inquestionável.
Borrego, op. cit., vol. I, n.º 807, pp. 347-348.
Abranches de Soveral e Lamas de Mendonça, op. cit., p. 74.
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Mendonça usadas no continente. E também que o diploma se refere exclusivamente à antiga geração, linhagem e casa dos Mendonças.
Não era antiga a casa dos Mendonça portugueses pois, tanto quanto conseguimos apurar, o primeiro uso
documentado deste apelido composto remontava apenas a 1435, na geração do seu proposto avô paterno,
o anadel-mor dos besteiros do conto de D. Afonso V, Afonso Furtado de Mendonça. E ainda não foi possível concluir de que modo, e por que via, entroncam nos Mendonça os descendentes de Afonso Furtado,
capitão-mor do mar de D. João I, e pai daquele anadel-mor.
Será que, no texto do Dr. Gaspar Frutuoso, se deverá dar outro peso à referência Fernão Furtado de
Mendonça, de Castela?
Mas como conciliar a menção a uma origem castelhana com o texto de traslado da carta de brasão onde
se afirma que Mundos descendia da geração e linhagem dos Mendonças deste reino?
2.1. Dúvidas e problemas suscitados por este diploma (por Segismundo Pinto)
A carta de brasão de armas de Mundus Furtado de Mendonça publicitada no Archivo dos Açores, Vol. X,
páginas 481-482 e referida em Brasões Inéditos, a página 132, foi transcrita por Nuno Borrego em Cartas de
Brasão de Armas – Colectânea, a páginas 347-348, sob o número 807. Trata-se, por conseguinte, dum documento perfeitamente conhecido que, todavia, não mereceu dos heráldistas ou dos historiadores a atenção
que merece dado tratar-se duma CBA cuja leitura atenta não deixa de suscitar problemas e dúvidas.
Partindo do princípio que o texto publicado por Nuno Borrego, tal como fez em relação a outras CBA
por ele publicadas, foi transcrito da obra onde foi divulgado, o Archivo dos Açores, uma primeira dúvida
surge. O texto inserto nessa publicação do século XIX foi directamente transcrito da CBA original ou foi-o
duma pública forma notarial ou, mesmo, duma cópia particular? Por outro lado, qual a fidelidade da transcrição e, portanto, qual a veracidade da mesma?
Com efeito, a inclusão, na parte final do texto da seguinte frase feita e sobscrita por tabellião que para
isto de nós teve poder e authoridade aponta claramente para uma pública forma notarial, presumivelmente
feita a partir do original da CBA, todavia em época que desconhecemos, e cuja posterior transcrição terá
alterado o texto inicial.
De facto, quer em 1519 quer, aliás, noutro qualquer ano, não era atribuição notarial a emissão duma
CBA já que a exclusiva competência para tal era de Rei de Armas Portugal, coadjuvado pelo escrivão da
Nobreza, nos termos do regimento de Armaria dimanado da régia autoridade sete anos antes, ou seja, em
1512. Ora, no texto da CBA em estudo apenas figura indirectamente mencionado o rei de Armas Portugal –
em os nossos livros dos registos das armas dos fidalgos que tem Portugal nosso rei das armas principal . Do
Escrivão da Nobreza nada se diz…
Assim sendo e tomando como base de comparação as cinco CBA conhecidas, emitidas no mesmo ano
de 1519 90, é compreensível que na súmula da CBA de Fernão Furtado de Mendonça, morador na Ilha do
Faial, conste a seguinte passagem, tradutora duma prática usual na emissão de documentos semelhantes – a
qual foi remetida ao bacharel António Rodrigues, Rei de Armas Portugal, que lhe passou Brasão com as
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Armas das ditas Famílias. Feito em Évora aos 12 de Outubro de 1519. Subscrito por Pêro de Évora, Escrivão
da Nobreza. Passagem exprimindo semelhante prática consta igualmente da CBA de Henrique da Mota, emitida em 8 de Julho do mesmo ano de 1519. Infelizmente, nas entradas referentes às CBA de Afonso de Melo
e de Manuel Furtado de Mendonça 91, dado terem sido copiadas de Brasões Inéditos, de José de Sousa
Machado, que apenas publicou um extracto, muito resumido, não consta essa passagem ou equivalente.
O documento que se estuda é uma CBA notável a todos os títulos. Dada a sua natureza e tomando como
referência o trabalho clássico do Marquês de São Payo Cartas de Brasão de Armas (um ensaio de diplomática) não podemos deixar de considerar esta CBA como uma carta de Brasão de Armas de Nobreza e
Fidalguia, cujo formulário acompanha, com ligeiras alterações, o usado em documentos semelhantes emitidos em princípios do século XVI.
Registe-se, contudo, que é omisso quanto à ascendência do armigerado, limitando-se neste particular o
texto a mencionar que descendia da geração e linhagem dos Mendonças deste Reino que n’elle são fidalgos.
No que se refere à inquirição judicial da ascendência, cuja redacção usual é mandei/mandamos sobre
ela tirar inquirição de testemunhas, aparece neste texto – mandamos tirar antiga inquirição de testemunhas.
Ora, a inclusão da palavra antiga neste contexto aparece e parece deslocada. Porquê antiga inquirição se tal
procedimento era especificamente realizado para julgar da veracidade das afirmações/invocações do requerente, antecedendo imediatamente a emissão da CBA?
Em conformidade, a referência àquela diligência ou mencionava a instância competente para o efeito,
geral e expressamente indicando o nome e posição de quem a efectuara – por/pelo Doutor F... de meu
Desembargo… e por F… escrivão, como dito é no texto da CBA passada em 20 de Outubro de 1524 a
Diogo Fernandes Gachineiro: …mandei sobre ella tirar inquirição de testemunhas a qual foi feita pello
Doutor Brás Neto Dezembargador das petições de meu paço e por Jorge Afonso escrivão… 92 ou, como foi
feito na CBA de Henrique da Mota 93, era enumerada a relação das testemunhas que tinham participado na
respectiva inquirição.
Atentem-se, ainda, em três pormenores, que se consideram significativos. O primeiro reside na omissão
do dia e mês da emissão do diploma. O segundo, tão mais importante quanto a ele estava associada a natureza do diploma é, por um lado, a menção expressa da assinatura real, embora a expressão utilizada nos
levante dúvidas (possivelmente resultante de adulteração da transcrição). O terceiro consiste na falta de menção de selo, já que, como documento de Chancelaria, assinado pelo Rei, o teria de ter.
Extremamente interessante se revela, igualmente, a análise da heráldica desta CBA pressupondo a necessidade dos comentários que seguidamente se fazem.
Não se podendo efectuar comparações, pelas razões anteriormente aduzidas, considera-se estranha, não
tendo conhecimento da sua inclusão noutra CBA, a palavra sineira na frase – … em uma carta divisadas,
illuminadas com seu brazão, timbre e sineira como são; … . A palavra que parece mais correcta é cimeira.
Mas, para quê usa-la se o próprio texto consagra a palavra elmo? Que é a palavra correcta, usada nos tex-
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tos de CBA como, por exemplo, no da já citada CBA de Diogo Veloso Gachineiro – … em esta minha carta
com seu Brazão, elmo e timbre como aqui são divisadas… 94
Atente-se agora na descrição do ordenamento: … Um escudo coartellado em campo partido em aspa, o
primeiro em campo de ouro com um escudo de prata, e o segundo verde e uma banda de vermelho perfilada de ouro, e uma aza de ouro, e por differença uma merleta de preto e elmo de prata aberto guarnecido
de ouro, paquife e metal e de verde, e por timbre uma aza de ouro com um ceptro d’armas …
Não obstante a forma peculiar da descrição é pacifico que a partição do escudo é, inequivocamente, um
franchado.
Porém, já não é pacífico que a tinta dos escudos que carregam o campo de ouro do primeiro e quarto
quartéis seja de prata. A sê-lo, trata-se duma clara violação da lei heráldica que defende o uso de metal
sobre metal. E, se se tratar dum erro de transcrição, facilmente admissível por parte de quem não sabe de
heráldica, que ao transcrever trocou preto por prata?
Ou, se for efectivamente intencional, o que se pretendeu com o escudo de prata, diremos escudos, já
que o quarto quartel repetirá o figurado no primeiro? No puro campo da especulação, o que a ser constituiria caso único na heráldica portuguesa, tratar-se-ia de um campo branco, destinado num futuro, a ocorrer, a
ser preenchido por certos sinais heráldicos, ou seja, por armas já que iriam ocupar o campo dum escudo, tal
como acontece com a primeira metade da lisonja das infantas, de prata, a ocupar com as armas do futuro
marido, quando tomar estado?
Ou, se não for nada disto, e o escudo/s que se representaram eram, efectivamente de prata?
Quanto aos segundo e terceiro quartéis do franchado creio que a sua descrição é clara. Trata-se, obviamente dum campo verde carregado com uma banda de vermelho perfilada de ouro – e não perfilhada como
o texto de Borrego grafa – carregada de uma asa de ouro.
A diferença atribuída, uma merleta de preto, nos termos do Regimento de Armaria, repitimos, entrado em
vigor apenas sete anos antes da emissão desta CBA e, portanto, com grande possibilidade de efectivo cumprimento, indica que as armas vinham a Mundos por seu pai e avô paterno. Sendo assim, embora grave, a
omissão da genealogia do armígerado resulta atenuada.
O elmo de prata aberto guarnecido de ouro está de acordo com as regras de armaria portuguesas em
vigor no período manuelino.
O paquife (e o virol, se bem que não expressamente mencionado) descrito como paquife e metal e de
verde é de metal, neste caso ouro, e verde (a transcrição ignorou a letra d da palavra de).
No que respeita ao timbre – uma aza de ouro com um ceptro d’armas – a sua figuração levanta alguns
problemas. Por asa entende-se um coto de asa. Mas, um ceptro d’armas o que é? E como estaria figurado?
Voltando, novamente, ao puro campo das hipóteses, poderemos admitir que um ceptro de armas é algo
equivalente a uma maça de armas? Tal como a que constituímos, devidamente empunhada, o timbre dos
Macedos? E figurada em que posição? Porque não abatida, posta em pala e rematada por um coto de asa,
prestando-se, num mau desenho a ser confundida com um pé de ave? Ou, muito simplesmente, tratava-se
dum fusil quebrado, que, como se sabe, se figura como um S, carregando a asa?
É tempo de tentar contextualizar, sintetizar, e interpretar o que acaba de se dizer.
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Assim, comecemos pelo ordenamento, cuja leitura é – Franchado: I e IV de ouro escudete de
prata?/negro?; II e III de verde come uma banda de vermelho perfilada de ouro e carregada de um coto de
asa do mesmo. Elmo de prata, aberto, guarnecido de ouro. Virol e paquife de verde e ouro. Timbre: uma asa
de ouro rematando uma maça de armas. Diferença, uma merleta de negro.
A quem competem, pois, tais armas? Indubitavelmente que a Mundus Furtado de Mendonça, e a seus
descendentes já que o direito ao seu uso lhe foi reconhecido por CBA de …/…/1519.
Como o próprio texto da CBA menciona, elas foram atribuídas a Mundus Furtado do Mendonça por descender da geração e linhagem dos Furtado de Mendonça d’este Reino que n’elle são fidalgos, e porque de
direito suas armas, insígnias e mais previlegios lhe pertencem … e todos seus descendentes hajam todas as
honras, prorogativas, preeminências, liberdades, previlegios, graças e mercês que devem haver os antigos
fidalgos e outros de antiga geração, linhagem e casas dos Mendonças.
Porém este ordenamento não consta do armorial português. Ensina o Doutor Manuel Artur Norton 95 que
são as seguintes as variantes das armas de Mendonça usadas em Portugal:
Mendonça – Franchado: I e IV de verde, com uma banda vermelha perfilada de ouro. II e III de ouro.
Timbre: asa de águia de ouro. Divisa: MAIS QUE VÓS NINGUÉM.
Mendonça (de Castela) – Franchado: I e IV de verde, com uma banda vermelha perfilada de ouro. II e
III de ouro com um fusil quebrado de negro, o da dextra volvido. Timbre: asa de águia assente num pé da
mesma ave, tudo de ouro e carregada dum fusil quebrado do escudo, de negro.
Mendonça (dos Senhores de la Vega, de Castela) – Franchado: I e IV de verde, com uma banda de vermelho perfilada de ouro. II de ouro, com as letras em caracteres maiúsculos, de negro, postas em flanco AVE
MARIA. III de ouro, com as letras em caracteres maiúsculos, de negro, postas em flanco: GRATIA PLENA.
Mendonça (moderno) – Franchado: I e IV de verde, com uma banda de vermelho, perfilada de ouro. II
de ouro, com as letras em caracteres maiúsculos de azul, postas em flanco, MARIA. III de ouro, com as letras
em caracteres maiúsculos de azul, postas em flanco AVE. Timbre: cavaleiro da ordem de Santiago, saínte,
armado de prata, com a viseira levantada, a cara e as mãos de carnação, empunhando com a dextra uma
lança de sua cor, enristada e segurando com a sinistra um listel de ouro com as palavras em maiúsculas de
azul: AVE MARIA.
Mendonça (de Rui Dias Cid ou de Baeça) – De verde, com uma banda de vermelho perfilada de ouro.
Mendonça Furtado (ou Furtado de Mendonça, de Castela) – Franchado: I e IV de verde, com uma banda
de vermelho perfilada de ouro. II e III de ouro, com um fusil quebrado de negro. Timbre: asa de águia
assente num pé da mesma ave, tudo de ouro e carregada de um fusil quebrado do escudo.
A esta lista teremos, portanto, de acrescentar mais esta entrada, correspondente a Mendonça (de Mundus
Furtado de Mendonça).
O que, automaticamente, nos obriga a considerar a CBA de Mundus Furtado de Mendonça como uma
carta de brasão de armas de mercê nova, embora sem que no seu texto tal seja referido como consta noutras CBA que, efectivamente o eram como a passada a Lopo Barriga, em 7 de Abril de 1515, a de Manuel
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Mendes, de 8 de Junho de 1520, a de Cristóvão Leitão, de 21 de Abril de 1524, e tantas outras, já que,
expressamente, autoriza o armigerado a usar armas de Mendonça porém ordenadas de maneira nova.
Que seja, ainda, permitida mais uma reflexão. No mesmo ano de 1519 são emitidas duas CBA, uma a
Henrique da Mota, a 8 de Julho, e outra a Mundus Furtado de Mendonça, em dia e mês que se desconhecem.
Em ambas o Rei de Armas Portugal, não obstante declarar, expressa e respectivamente, que … dei ao dito
Henrique da Mota as armas conteudas e pintadas no meio d’esta minha carta de certidão como estão escriptas em nossos livros antigos, que em meu poder estão, como juiz da nobreza … e que … as quaes armas
estão escriptas em os nossos livros dos registos das armas dos fidalgos que tem Portugal nosso rei de armas
principal, as quaes lhe mandamos dar em uma carta… a verdade é que as alterou.
No primeiro caso, limitou-se a permutar o esmalte do campo pelo metal das flores de lis, não atribuindo
a diferença que, face à dedução genealógica lhe competia. No segundo caso permutou o I e IV quartéis com
os II e III, carregando o campo do I e IV com um escudo de prata? / preto? e carregando a banda com uma
asa de ouro, mas atribuindo uma diferença que, presume-se, denota a via pela qual as armas vinham ao
armigerado.
A primeira CBA, cujo original, felizmente, se conserva no Arquivo Nacional da Torre do Tombo 96, é,
indubitavelmente uma CBA que o Marquês de São Payo designava por Carta de Brasão de Nobreza por
Certidão. A segunda é, indubitavelmente uma Carta Régia de Brasão de Armas de Nobreza e Fidalguia,
segundo a classificação proposta pelo mesmo autor.
Explicando a diferença existente entre uma modalidade e outra diz o autor: Se vários impetrantes de
Cartas de Brasão de Armas se contentavam com Cartas de certidão dos Reis de Armas, havia quem se não
satisfizesse com um mero diploma em que as armas que lhe competissem fossem nele declaradas e iluminadas, e por aqui reconhecido por nobre de geração, com a qualidade de fidalgo de cota de armas; muitos
houve que pretendiam conjuntamente alguma coisa mais: que lhes fosse reconhecida e confirmada a sua
qualidade e estatuto jurídico de fidalgo de linhagem, superior ao de fidalgo de cota de armas, com os privilégios que lhes eram inerentes por lei (por muito vagos e quase teóricos que, de facto, eram) 97.
Porém, tão importantes essas qualidade e estatuto jurídico de fidalgo de linhagem, superior ao de fidalgo
de cota de armas, com os privilégios que lhes eram inerentes por lei (por muito vagos e quase teóricos que,
de facto, eram, que enquanto um escudeiro del-Rei D. Affonso, descendente da linhagem e geração dos da
Mota se contentou com uma Carta de Brasão de Armas de Nobreza por Certidão um Mundus Furtado de
Mendonça, morador nas Ilhas Terceiras, de quem nada mais a respectiva CBA diz ou se sabe por outra fonte,
apenas se considerou servido com uma Carta Régia de Brasão de Armas de Nobreza e Fidalguia…
2.2. Este fidalgo de cota de armas foi seguramente filho de Fernão Furtado de Mendonça que Gaspar
Frutuoso diz de Castela 98, adiantando que terá sido ele, Mundos, a vir da ilha da Madeira para a Graciosa.
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O ilustre cronista açoriano escreveu esta passagem entre 1586 e 1590 99, mais de um século (ou quatro
gerações) depois da fixação do povoador Fernão Furtado de Mendonça no Outeiro das Mentiras, onde viria
a elevar-se a vila de Santa Cruz da ilha Graciosa. Este lapso de tempo, a deformar as informações que teria
recebido, impede a aceitação literal da passagem. Isto sem prejuízo de se reter a menção a Castela, que adiante trataremos, porque, como observava o investigador micaelense Hugo Moreira, Gaspar Frutuoso pode ter
lapsos e ser impreciso mas não se demonstra que desse voz a informações gratuitas.
Mas se Fernão Furtado de Mendonça tivesse sido castelhano não poderia ser parente dos Correias (capitães do Donatário da ilha Graciosa), por parte dos Mendonça, como logo adiante precisa o mesmo Gaspar
Frutuoso. Com efeito é o próprio cronista que afiança: dona 100 Catarina de Mendonça, tia de Mundos
Furtado de Mendonça, era neta de uma irmã do mestre de Santiago, dona Ana de Mendonça.
Esta dona Catarina de Mendonça era a terceira (?) mulher de Bartolomeu Perestrelo, primeiro capitão do
Donatário da ilha do Porto Santo, e mãe de Iseu Perestrelo de Mendonça, mulher de Pêro Correia da Cunha,
o capitão do Donatário da ilha Graciosa. Precisamente o cunhado que Fernão Furtado de Mendonça terá
acompanhado no povoamento da supracitada ilha.
Já tivemos ensejo de propor, interpretando este texto e correlacionando-o com as informações disponíveis, que Catarina e Fernão tivessem sido meios-irmãos ilegítimos do pai da mãe do mestre Dom Jorge 101.
Logo, filhos bastardos de Afonso Furtado de Mendonça (cerca de 1412 – cerca de 1474) anadel-mor dos
besteiros de D. Afonso V e do conselho régio.
Fernão teria nascido depois de 1440, já no decurso do primeiro casamento do seu proposto pai, o que
parece confirmar-se porquanto se documenta como tendo sido expressamente designado como bastardo
quando, em 1475, tem foro de escudeiro fidalgo da Casa Real com 1.500 reis de moradia 102.
2.3. Circunstâncias da passagem aos Açores destes Furtado de Mendonça
Para compreender as circunstâncias que motivaram a vinda para a ilha Graciosa do núcleo de povoadores liderado por Pêro Correia e que incluía o seu cunhado Fernão Furtado de Mendonça é necessário deslocarmo-nos à ilha de Porto Santo.
A quarta (?) mulher do capitão Bartolomeu Perestrelo, Isabel Moniz, tendo enviuvado cerca de 1457 procurou por todos os meios abandonar a ilha. Para isso necessitava de assegurar meios de subsistência e a
solução que encontrou foi a venda da capitania. Reunido o conselho de família e obtido o consentimento
expresso do infante D. Henrique, Donatário do Porto Santo, e do próprio monarca efectuou a transacção em
1458 por trezentos mil reis em dinheiro contado e trinta mil de juro 103, sendo comprador Pêro Correia,
genro do seu falecido marido.
99 Meneses, Dr. Manuel de, “Revisão ao Problema da Descoberta e Povoamento dos Açores”, in Boletim do Instituto Histórico da Ilha
Terceira, n.º 7, 1949, p. 129.
100 Frutuoso deve ter aplicado aqui – e assim se justifica do tratamento de dona utilizado para Catarina Furtado de Mendonça – ampliando-o retroactivamente, a autorização de 1522, Novembro, 6, de D. João III: há por certo que per o capitão Bartolomeu Palestrello da ilha de
Porto Santo fazer certo uir destas Linhagens e Geração dos Pallestrellos e bisfortes da Lombardia que per hum estromento pubrico proua serem
de nobre geração que a mulher e noras e elle capitam se possam chamar de Dom segundo forma de ordenação.
101 Soveral, Manuel Abranches de, e Mendonça, Manuel Lamas de, op. cit. p. 72.
102 AIN-TT, Chancelaria de D. Manuel I, liv. 42, fl. 51, e liv 5 de Místicos.
103 Livro das Ilhas, fl. Lrix.
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Esta venda foi efectuada na menoridade de seu filho Bartolomeu Perestrelo (II), presumível herdeiro da
capitania, que contaria à data 8 ou 9 anos.
E na sequência dela, Isabel Moniz retirou-se para o mosteiro de Santos, em Lisboa, de que era comendadeira Violante Nogueira, sobrinha de Catarina Furtado de Mendonça, terceira mulher do seu falecido
marido. Acompanhavam-na suas filhas Filipa Moniz e Briolanja Moniz. Bartolomeu Perestrelo, o moço, a
fazer fé no que escreveu Gaspar Frutuoso, deve ter permanecido no Porto Santo, na companhia do cunhado
Pêro Correia, e da mulher deste, sua irmã Iseu Perestrelo de Mendonça até ser de idade para se deslocar ao
continente.
Filipa Moniz viria a casar, seguramente em Lisboa, com Cristóvão Colombo entre 1479 e 1480, o que
parece invalidar a lenda, que julgamos baseada numa passagem de frei Bartolomeu de las Casas, na qual se
refere que Colombo teria residido no Porto Santo onde viria a herdar propriedades do sogro, o que parece
extremamente improvável e não se documenta. Sendo em contrapartida conhecidas as circunstâncias em
que ocorreram as únicas duas estadas documentadas do almirante das Índias de Castela na Madeira/Porto
Santo.
Briolanja Moniz acompanhou o cunhado a Sevilha onde a encontraram, documentada a partir de
1504 104, dois anos antes da morte de Cristóvão Colombo em Valhadolid, já casada com Francisco de Bardi,
mercador que negociava activamente com a ilha de S. Miguel em escravos e pastel 105.
O cronista Gaspar Frutuoso refere este processo, mais uma vez em termos que se prestam a interpretações que julgamos incorrectas, entre elas a de que quando Pêro Correia comprou à viúva do sogro a capitania do Porto Santo era já capitão do Donatário da ilha Graciosa. Escreveu Gaspar Frutuoso: sendo este
(Bartolomeu Perestrelo (II)) bem pequeno e de pouca idade faleceu seu pai, e como a mãe se enfadasse de
morar no Porto Santo, houve um alvará de el-rei com que, sendo seu filho menino, vendeu a capitania a
pêro Correia, capitão da Graciosa, que lhe caiu em ligar de genro por ser casado com Iseu Perestrela, filha
do seu marido, e vendeu-lha assim como o marido a possuía (…).
Temos por seguro que, com a referência capitão da Graciosa, Frutuoso pretendia apenas identificar a personagem.
Se não vejamos, além do pouco que se conhece sobre o povoamento da Graciosa apontar para uma
situação de conflito entre o núcleo dos primitivos povoadores, liderados pelo clã dos Sodré, e os recém-chegados que Pêro Correia comandava, há que ter em conta a política que deu origem ao sistema de capitanias.
Vários autores esqueceram esta vertente ao transmitirem a versão de que Pêro Correia comprou a capitania do Porto Santo à revelia do Donatário, ou com dolo.
O texto do diploma de D. Afonso V que formaliza a transacção fundamenta a sanção régia numa carta
do Donatário (infante D. Henrique), que transcreve, e da qual importa sublinhar a seguinte passagem: …a
qual capitania tendo ele (Bartolomeu Perestrelo) assim por mim veio a falecer da vida presente e ficou dele
e de Isabel Moniz sua mulher Bartolomeu Perestrelo seu filho ao qual por direito e per bem da mercê que o
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dito seu padre feito tinha ficou a capitania e carrego da dita ilha. E tendo-a assim por ele ser de sete até oito
anos que era assaz de pequena idade pera por mim haver de administrar e governar a dita ilha. E que era
necessário eu por em ela outra pessoa que a de governar houvesse até ele ser em idade comprida de o poder
fazer porque com tal condição lha tinha dado e assim aos outros (capitães) quando tal caso acontecesse que
o filho não fosse de idade para administrar por mim e ante de eu em ela poer capitão por mim que em seu
nome administrasse e governasse a dita Isabel Moniz e sua madre e Diego Gil Moniz seu irmão tutores do
dito Bartolomeu Palestrelo que lhe por mim foram dados Por esto depender da dita ilha cuja jurisdição é
minha a meu prazimento se conviera e contrtava por parte do dito moço com Pêro Correa fidalgo da minha
casa ho mostrador desta (carta) em tal maneira que o dito Pêro Correia leixou ao dito moço dez mil rs que
de mim cada um ano de tença por seu casamento por mil dobras à razão de cento e vinte rs por dobra
segundo ordenação do reino e a dita sua madre e seu tio tutores do dito moço lhe outorgaram a capitania e
carrego da dita ilha de Porto Santo e isentamente que ele a houvesse e seus filhos e descendentes que dele
descendessem assim e tão compridamente como pertencia ao dito seu padre (...).
Esta carta é clara, o Donatário tem como principal preocupação e objectivo assegurar uma administração sem interrupções nem sobressaltos, afinal fora para isso que se tinham criado capitanias hereditárias.
Os tutores do herdeiro, que desejavam regressar ao continente, encontraram uma solução no quadro da
família recorrendo a um parente da confiança do Donatário.
São estipuladas as condições da venda que o infante D. Henrique viabilizou trespassando a tença que
pagava a Pêro Correia ao jovem Bartolomeu Perestrelo (ou aos tutores).
Não faria sentido desguarnecer a ilha Graciosa, que se encontraria em começos de povoamento, “transferindo-lhe” o capitão do Donatário para a ilha do Porto Santo. É evidente que esta solução se resolvia o problema do Porto Santo, criava outro na Graciosa.
E sublinhe-se que Pêro Correia é referido pelo infante D. Henrique como fidalgo da minha casa e não
como capitão por mim na ilha Graciosa, como parece natural, se disso fosse caso.
Regressemos a Gaspar Frutuoso: … governou Pêro Correia alguns anos a ilha até que, sendo Bartolomeu
Perestrelo de idade que foi ao Regno e daí a Àfrica a servir el-Rei, e vindo uma vez de Larache, arribado à
ilha da Madeira pousou no lugar do Caniço com seu cunhado Mem Rodrigues de Vasconcelos, por cujo
conselho, dando-lhe também para isso ajuda e todo o necessário se poz em preito com Pêro Correia.
A despeito de serem cunhados, e além disso tendo o filho de um casado com uma filha do outro, Mem
Rodrigues de Vasconcelos entrara em litígio com Pêro Correia, e instigara o cunhado, muito mais novo do
que ele, a contestar judicialmente a venda da capitania do Porto Santo. Por imperativos de consciência, ou
por motivos menos nobres é, de momento, impossível presumir.
Bartolomeu Perestrelo (II), que teria 8 anos em 1458, aguardara a maioridade para passar ao reino e servira, possivelmente 2 a 4 anos, na praça de Larache. Teriam decorrido cerca de doze anos desde que abandonara as ilhas e o regresso à Madeira poderá ter ocorrido em 1470, ano em que se deve ter iniciado a
demanda.
A ocasião era azada para tal, dado que se documenta que em 1470, Novembro, 21, o capitão do
Funchal, João Gonçalves da Câmara – o da porrinha – se encontrava ausente da ilha 106, participando na
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tomada de Arzila, e estava a ser substituído pelo seu cunhado 107 Martim Mendes de Vasconcelos, que
actuava como loco tenente.
E quem era este loco tenente Martim Mendes de Vasconcelos, casado com uma irmã do poderoso capitão do Donatário do Funchal?
Nada mais, nada menos do que o próprio pai de Mem Rodrigues de Vasconcelos, o instigador da contestação da venda da capitania do Porto Santo.
O processo foi relativamente breve para um feito desta natureza visto que, em 1473, Março, 15,
D. Afonso V dava a venda da capitania por nula e de nenhum vigor e confirmava para todo o sempre a
Bartolomeu Perestrelo (II) essa mesma capitania da ilha do Porto Santo, com toda a jurisdição do cível e
crime, excepto penas de morte e mutilação.
Como sempre sucede em litígios deste alcance, que acabam por afectar transversalmente toda uma família alargada, a demanda cindiu em partidos tanto os directamente implicados como os Furtado de Mendonça
e os Mendes de Vasconcelos.
Assim interpretamos o facto de que um irmão de Catarina de Mendonça (a sogra de Mem Rodrigues de
Vasconcelos e de Pêro Correia), chamado Rodrigo de Mendonça, cavaleiro da Casa Real e dado como residente na ilha Deserta (Madeira), que não tivera descendência de sua mulher Catarina Teixeira, ter decidido
adoptar uma sua sobrinha neta, Filipa. Tratava-se precisamente de uma filha de Mem Rodrigues de
Vasconcelos e de Catarina Furtado (filha).
Esta decisão nada teria de especial, dadas as razões invocadas, se Rodrigo de Mendonça não tivesse herdeiros mais próximos, neste caso, por exemplo, o irmão Fernão Furtado de Mendonça, futuro povoador da
Graciosa, e não tivesse ocorrido precisamente em 1471, Julho, 23 108, cerca de um ano após o início da
demanda, e quando as tensões por ela provocadas já teriam cindido os parentes em facções desavindas.
E a confirmar a transversalidade desta ruptura familiar verificamos que um filho de Mem Rodrigues de
Vasconcelos, Heitor Mendes de Vasconcelos, que havia casado com Maria Correia, filha de Pêro Correia, em
vez de permanecer na ilha da Madeira, onde residiam os pais e avós, acompanhou o sogro quando este
decidiu fixar-se na ilha Graciosa.
Recapitulando: em Março de 1473 Pero Correia perdera a capitania da ilha de Porto Santo, e em 1475
o seu cunhado Fernão Furtado obtém o foro de escudeiro-fidalgo da Casa Real, diligência que parece indiciar que teria estado em Lisboa nesse ano, talvez acompanhando o cunhado.
Estamos em crer que nestes dois anos Pero Correia, que possivelmente de deslocara ao continente já em
data anterior, com o intuito de tentar evitar a perda de Porto Santo deverá ter desenvolvido novas diligências
que acabaram por ter bom despacho com a obtenção da capitania da Graciosa.
Infelizmente não temos conhecimento da carta que lhe concedeu a capitania, mas julgamos que não
andaremos muito longe da verdade se estimarmos para 1475/1476 a chegada à ilha Graciosa do núcleo de
povoadores em que se integrava Fernão Furtado de Mendonça.
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2.4. Alguns escassos dados biográficos e cronológicos
Mundos Furtado de Mendonça está documentado como morador na ilha Graciosa em 1492, Agosto, 8,
como testemunha da demarcação das terras de Diego da Silva feita pelo ouvidor Afonso de Matos 109, escudeiro da casa do duque Donatário.
Não está, naturalmente, incluído entre Omens amtygos que sabem da demarcaçam, que o documento
específica, pelo que nos arriscamos a admitir que tivesse 16/17 anos e que o pai, Fernão Furtado de
Mendonça, já tivesse morrido, caso contrário parece natural que fosse este último a testemunhar.
Sabemos que o povoador Fernão Furtado casou, já ilha Graciosa, com Guiomar de Freitas, filha de Pedro
Gonçalves de Basto, segundo marido de Isabel de Freitas Peixoto 110.
E sabemos que casou na Graciosa porque a noiva veio para essa ilha na companhia de um tio materno,
António de Freitas, o velho, que trouxe do continente a Cruz de S. Sebastião. Esta escultura gótica ainda hoje
se encontra na Graciosa, sendo visível a inscrição António de Freitas me trouxe.
Além dos já referidos membros da família dos Freitas, padroeiros de S. Romão de Arões, fixaram-se na
Graciosa na mesma ocasião dois meios-irmãos de Guiomar de Freitas, filhos dum primeiro casamento de
Isabel de Freitas com Jorge Lopes: Fernão de Freitas e António de Freitas, o moço.
Julgamos que o facto desta Guiomar de Freitas, segunda mulher do povoador Fernão Furtado de
Mendonça, ter casado novamente a tempo de ter descendência do seu segundo marido, Gaspar Dias d’Arce,
conjugado com os marcos cronológicos estimados para a filha conhecida deste último casal, Joana d’Arce,
cujo marido morreu pouco depois de 1566, Abril, 30, vem confirmar que o povoador Fernão Furtado terá
casado logo a seguir à sua chegada e morrido antes de 1500, contando cerca de 60 anos de idade.
Mas não percamos de vista que o seu homónimo e neto Fernão Furtado, do Faial, teve a Carta de Brasão
de Armas a que nos referimos no ponto anterior em 1519. Se admitirmos que contaria à data cerca de trinta
anos e sua mãe, Paulina Furtado, cerca de cinquenta, seremos levados a concluir que esta última teria sido
a filha primogénita do povoador Fernão Furtado de Mendonça, nascida de um primeiro casamento deste
efectuado ainda na ilha da Madeira, como veremos mais desenvolvidamente no ponto seguinte, a propósito
do fidalgo de cota de armas Manuel Furtado de Mendonça, da ilha das Flores.
A malograda investigadora Maria Olímpia da Rocha Gil num trabalho publicado sobre os negócios de
Bartolomeu Dias Couceiro na ilha Graciosa 111 escreveu a p. 775, tratando de uma doação feita em 1527
pelo escudeiro das Lajes do Pico Afonso Gonçalves (Pereira): Afonso Gonçalves destinou cerca de 4 moios
de terra no sítio da Corte Chã, terras essas que lhe tinham advindo em virtude de uma sentença ditada pelo
corregedor António de Macedo contra Mendo Furtado de Mendonça e sua mãe Guiomar de Freitas, anteriores donos dos terrenos em questão.
Esta autora, geralmente considerada conscienciosa e a quem a historiografia açoriana muito ficou a
dever, não indica a fonte donde extraiu a informação. E tendo falecido entrementes não é possível apurá-lo.
Mas uma vez que estudou um conjunto de fontes relacionadas com propriedades fundiárias na Graciosa,
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designadamente do acervo documental do convento de Jesus da Praia da ilha Terceira, não temos dúvidas
em aceitar que a terá retirado de fonte primária. Acresce que os genealogistas são unânimes em escrever que
Fernão Furtado de Mendonça casou na ilha Graciosa com Guiomar de Freitas.
Tendo assim estabelecido a filiação de Mundos, e estimado o seu nascimento na ilha Graciosa para cerca
de 1476, julgamos possível delimitar a data da morte deste fidalgo de cota de armas.
Com efeito, e ainda no supracitado trabalho, Maria Olímpia da Rocha Gil publicou, entre outros, mais
dois documentos relevantes para esta questão.
No primeiro, verifica-se que em 1527, Março, 16, se realizou a já mencionada doação do escudeiro
Afonso Gonçalves a sua sobrinha Maria de Resende e dela consta que ele (Afonso Gonçalves) tinha terras na
ilha Graciosa situadas na Corte Chã, que serão em semeadura 4 moios de trigo pouco mais ou menos as
quais terras detêm por Sentença do corregedor António de Macedo e no desembargo julgadas com sua novidade contra os herdeiros e mulher de Mendo Furtado 112 (…).
Esta mesma passagem repete-se, com variações mínimas, num contrato celebrado em Bragança, em
1530, Outubro, 10, entre o licenciado Afonso de Resende, Juiz de fora nessa localidade, e sua mulher Lianor
Nunes duma parte, e o futuro marido de Maria de Resende, filha de ambos, que era Cristóvão Paim da
Câmara, onde se lê: na ilha Graciosa, na quintã do campo da Corte Chã, nas terras que foram de Mundos
Furtado 113 (…).
Sabemos que o corregedor António de Macedo exerceu a sua actividade nos Açores em 1524, ano em
que teria sido iniciado o processo que conduziu à sentença contra Guiomar de Freitas e seu filho Mundos,
que era vivo. Em 1527 refere-se que as terras da Corte Chã tinham sido julgadas contra os herdeiros e
mulher de Mundos, o que permite concluir que este último já era falecido, e que a sua morte terá ocorrido
no período compreendido entre 1524 e 1527, contando ele cerca de 50 anos.
Concluimos também que pode ter casado no continente com Maria de Lemos de Faria que os genealogistas lhe dão por mulher, mas não nos parece inteiramente seguro que, como alguns destes escrevem, tenha
passado a esse mesmo continente e vivido em Sesimbra, onde não encontrámos rasto documental dele.
Das referências acima apontadas concluimos antes que morreu na ilha Graciosa deixando mulher e herdeiros, o que aponta para a hipótese de não ter tido geração, porque se a tivesse seria natural que as fontes
mencionassem antes mulher e filhos.
Registe-se, talvez como anacronismo, que num dos documentos citados as terras de Mundos Furtado são
referenciadas como estando integradas na quintã do campo da Corte Chã. Ora, sabe-se que na acepção vulgarmente aceite para a documentação medieval portuguesa, a designação quintã se refere geralmente a uma
propriedade honrada, ou nobre.
Manuel Sílvio Alves Conde observou a este propósito: Quintãs ou Granjas surgem-nos quase sempre
reduzidas à residência senhorial – paço ou torre – e seus anexos, algumas dependências, uns quantos terrenos de diferente dedicação agrícola e matas. Registe-se a presença constante de torres e de construções ameadas, elementos físicos e simbólicos de garantia da força da nobreza dos seus detentores 114. Mas parece-me

112
113
114

BPAAH, Convento de Jesus, Praia, documentos.
BPAAH, idem.
Conde, Manuel Sílvio Alves, Uma Paisagem Humanizada – O médio Tejo nos Finais da Idade Média, Cascais, 2000, vol. I, p. 175.

173

ATLÂNTIDA
arriscado transplantar esta constatação para a ilha Graciosa do primeiro quartel do século XVI. E o certo é
que ainda não encontrámos nenhuma outra referência a quintãs na documentação açoriana coeva.
Se essa quintã pertenceu ao povoador Fernão Furtado de Mendonça e com que significado foi o termo utilizado são questões que, no estado actual dos nossos conhecimentos, não nos atrevemos sequer a abordar.
Estes Lemos de Faria da alegada mulher de Mundos, recorrentes nesta linhagem porquanto existem
outros Furtado de Mendonça açorianos descendentes do mesmo tronco que terão casado com senhoras que
usariam estes apelidos, e inclusivamente alguns abandonaram os apelidos Furtado e Mendonça em favor de
Lemos de Faria, podem – a título de mera hipótese – estar ligados aos Lemos de Faria procedentes de Brites
de Lemos mulher de Luís Anes de Faria 115 em cuja descendência encontramos um Gaspar de Lemos de Faria
filho Catarina Feio e neto materno de Fernão de Araújo Feio, provedor da Fazenda da ilha Terceira, e de
Brites Fernandes de Badilho.
No mesmo ano em que foi agraciado com a carta de brasão de armas, mais precisamente em 1519,
Agosto, 30 foram doados a Mundos Furtado os ilhéus do Carapacho para que neles criasse gados 116.
Quem tiver presente o que são estes ilhéus, e a sua morfologia, dificilmente acreditará que o senhor dos
ilhéus do Carapacho tenha enriquecido com a doação, mas parece ser de assinalar o espírito empreendedor
deste fidalgo de cota de armas.
2.5. Alguns descendentes de Fernão Furtado de Mendonça, povoador da ilha Graciosa
1 Fernão Furtado de Mendonça, terá nascido no continente, ao redor de 1440. Passou à ilha da Madeira
cerca de 1460 117, e nela terá casado com Catarina de Guevara, filha de D. Garcia Henriques, de Sevilha,
e de sua segunda mulher, Ana de Guevara. Acompanhou o capitão do Donatário da Graciosa, Pero
Correia (casado com uma sobrinha sua) quando este se veio fixar nesta ilha ao redor de 1475, ano em
que se documenta como escudeiro fidalgo da Casa Real. Na Graciosa casou com Guiomar de Freitas,
filha de Pedro Gonçalves de Basto, segundo marido de Isabel de Freitas Peixoto, de Guimarães, da família dos padroeiros de Santa Cristina e S. Romão de Arões. Morreu na ilha Graciosa antes de 1500.
Filhos do proposto primeiro casamento:
1.2. Manuel Furtado (ou Fernandes) de Mendonça, tronco dos deste apelido na ilha das Flores, onde
casou cerca de 1485 com Ausenda de Fraga, filha do capitão-mor António de Fraga e de sua mulher
Isabel Rodrigues. C.g.
2.2. Paulina Furtado de Mendonça, C.c. Fernão Alvernaz, da ilha do Faial, c.g. que vai no capítulo dedicado à carta de brasão de armas do seu filho Fernão Furtado de Mendonça.
Filhos do segundo casamento de Fernão Furtado de Mendonça:
3.3. Mundos Furtado de Mendonça, nasceu na Graciosa depois de 1475 e está documentado nessa ilha em
1492. Teve carta de brasão de armas de nobreza e fidalguia em 1519. Por carta de Agosto desse
mesmo ano foram-lhe doados os ilhéus do Carapacho. Em 1524 foi-lhe movido um processo que o
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viria a desapossar das terras do campo da Corte Chã na Graciosa. Em 1527 estão documentados a
mulher e herdeiros de Mundos Furtado, donde se conclui que terá morrido antes de 1527 e que, tendo
casado (segundo os genealogistas com Maria de Lemos de Faria, de Sesimbra), não deixou filhos.
4.3. Beatriz Furtado, c.c. Gonçalo Fernandes do Campo, como consta do testamento de sua filha Beatriz
Furtado, mulher de Pedro Moreno, filho de João Moreno, cavaleiro da Casa Real, natural de
Valezim, concelho de Seia, onde nasceu cerca de 1460, filho de outro João Moreno e de sua mulher
Maria Rodrigues. João Moreno, o cavaleiro da Casa Real, casou na Graciosa com Maria Vaz
Freire 118.
Beatriz Furtado instituiu um vínculo de que, em 1843, era administrador João Inácio da Cunha, filho de
Manuel da Cunha e Vasconcelos. c.g.
5.3. Catarina Furtado de Mendonça, c.c. João Moreno, o moço, filho de João Moreno, cavaleiro da Casa
Real, e de sua mulher Maria Vaz Freire, acima. c.g.
6.3. André Furtado de Mendonça, nasceu na ilha Graciosa e morreu na vila de Santa Cruz dessa mesma
ilha em 1587, Março, 14. Os genealogistas referem-no como capitão mas apenas o documentamos
como tabelião do público judicial e notas da vila de Santa Cruz, ofício a que renunciou em 1568
em favor de seu filho Gaspar Furtado de Mendonça 119.
Casou pela primeira vez com Cenoleza Dornelas 120 filha de Álvaro Dornelas da Câmara e de sua mulher
Maria Vaz Sodré. De acordo com os genealogistas esta senhora teria sido nomeada por Francisco de Spínola
para administrar um vínculo instituído por seu pai.
André casou documentadamente uma segunda vez, julgamos que depois de 1540, e certamente antes de
1569 121, com Leonor Vaz Sodré, referida como filha de um segundo casamento do capitão-mor António Vaz
Sodré com Ana Nunes de Quadros 122. André Furtado teve descendência conhecida destes dois primeiros
casamentos documentados.
Pelo menos num processo da comarca da Graciosa 123 refere-se que o tabelião André Furtado de
Mendonça (aí mencionado como capitão) teria casado também com Ana Nunes Pereira, alegada filha do seu
cunhado Francisco Nunes Pereira 124.
Até prova em contrário não daremos particular crédito a esta informação, uma vez que a redacção da
fonte é bastante confusa. As fontes que se referem à (primeira?) mulher do tabelião Gaspar Furtado de
Mendonça, filho de André Furtado e de Leonor Vaz, são também geralmente pouco credíveis. Existe todavia
uma referência em fonte fidedigna que julgo poder explicar a intrusão dos Pereiras do Faial que passaram à
Graciosa, nas primeiras gerações destes Furtado de Mendonça.
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Filipa Pereira, mulher de Bartolomeu Dias Couceiro e filha de Francisco Nunes Pereira e de Joana
d’Arce, no seu testamento de 1579, Setembro, 16, declara: “Leonor Vaz filha de Gaspar Furtado, meu
cunhado”. Ora é sabido que esta Filipa Pereira era filha de uma meia-irmã de André Furtado, mas esta
designação de cunhado, que não se ajusta ao parentesco conhecido, pode indiciar que a (primeira?) mulher
de Gaspar Furtado de Mendonça (e não de André, seu pai) seria irmã de Filipa Pereira e filha de Francisco
Nunes Pereira.
3. Manuel Furtado de Mendonça, da ilha das Flores, que também seria conhecido como Manuel
Fernandes de Mendonça.
Carta de Armas de Manuel Furtado de Mendonça 125, as referências a esta carta que conseguimos coligir
são de tal forma sumárias que apenas a data e os apelidos nos movem a inclui-la no lote em apreço, embora
não tenhamos encontrado menção da naturalidade, ou residência do armigerado. Sabemos apenas que foi
concedida, tal como as antecedentes, em 1519 e que as armas (reconhecidas) foram: Mendonça.
Acresce que, no caso de este Manuel ter pertencido, como supomos, ao número dos fidalgos de cota de
armas açorianos de 1519, a sua identificação não será pacífica.
3.1. Proposta de identificação do Manuel Furtado de Mendonça, ou Manuel Fernandes de Mendonça,
que terá efectivamente povoado a ilha das Flores.
D. João Henriques Furtado de Mendonça, o alegado genearca dos Furtado de Mendonça na ilha das
Flores, e suposto pai do fidalgo de cota de armas Manuel Furtado de Mendonça, surge com este nome em
alguns genealogistas açorianos, mas não o encontrámos documentado, ao invés do que sucede com Mundos
Furtado de Mendonça e seu irmão André Furtado de Mendonça, da Graciosa, e a irmã dos supracitados,
Paulina Furtado de Mendonça, do Faial. Quer-nos parecer que a fonte de onde esses linhagistas o terão retirado, fosse uma certidão de Tomás Caetano do Bem, citada por Marcelino de Lima 126, que a transcreve (ao
menos parcialmente) escrevendo:
“Fidalgo Cavaleiro da casa rial, chama-lhe o autor das Famílias Faialenses, que acrescenta: Era de origem espanhola
pela linha materna, conforme nos diz uma certidão pouco conhecida, e até hoje inédita, da qual conheço duas cópias em
mãos particulares, produzida por Tomás Caetano de Bem, o notável linhagista, cronista da casa de Bragança, que lhe dá
a seguinte árvore de costado: – filho de D. Catarina de Guevara, casada com F… Mendonça; neto de Dona Garcia (é
lapso, leia-se D. Garcia) Henriques bisneta de Garcia Henriques, casado com D. Beatriz Mirabel; terceiro neto de Diogo
Henriques, residente em Sevilha, casado com D. Maria de Gusmão, f.º de Henrique de Gusmão, Conde de Niebla, quarto
neto de D. Afonso, senhor de Noronha e Gigon, pai de D. Constança de Noronha, segunda consorte de D. Afonso, Conde
de Barcelos e primeiro Duque de Bragança, filho natural de el-rei D. João I, e de D. Brites Pereira, filha do condestável D.
Nuno Álvares Pereira. A consorte, Joana Lopes Lombada, era filha de D. João Lopes Lombada, fidalgo da Madeira”.

A despeito de ser bem conhecida a obra de Tomás Caetano do Bem, e as dezenas de emendas do seu
punho, algumas certeiramente apostas a genealogias que se encontram nos Reservados da Biblioteca
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Nacional de Lisboa, esta certidão – a cujo original, ou cópia fiel e autêntica, não tivemos acesso – suscita
reparos e levanta suspeitas. Antes do mais não conhecemos nenhuma personagem documentada nos Açores,
em finais do século XV, a usar três apelidos.
Seria João Henriques, se tivesse usado apenas o prestigioso apelido da linha materna, João Henriques de
Mendonça, se tivesse escolhido juntar duas linhas da sua ascendência, mas dificilmente teria usado D. João
Henriques Furtado de Mendonça, que tresanda a século XVIII. E desnecessário se torna sublinhar que, muito
embora os seus ascendentes maternos tenham usado o tratamento de Dom (castelhano), este alegado João
Henriques, não teria direito a ele, nem o teria usado. Os genealogistas açorianos fazem-no derivar dos
Furtado de Mendonça da Madeira, embora ignorem o nome próprio do pai, e concordam em atribuir-lhe um
único filho, Manuel Furtado (ou Fernandes) de Mendonça, residente na ilha das Flores onde casou com
Ausenda de Frágua, filha de António de Frágua, capitão-mor dessa mesma ilha, sendo este casal o tronco dos
deste apelido, e que propomos possa ter sido o armigerado de que nos ocupamos.
Estamos em crer que o mítico D. João Henriques Furtado de Mendonça nunca existiu, nem como tal foi
referido por frei Diogo das Chagas, que conheceu a sua nora, sendo o seu nome mero produto de confusão
de Tomás Caetano do Bem com o seu alegado tio D. João Henriques, da Ponta do Sol, na Madeira.
A genealogia que este último autor apresenta coaduna-se mais, em nosso entender, com a da irmã dessa
mesmo D. João Henriques que terá sido a primeira mulher de Fernão Furtado de Mendonça. Precisamente o
povoador da ilha Graciosa que cronologicamente entendemos podia ser pai de um Manuel Furtado de
Mendonça, também conhecido por Manuel Fernandes de Mendonça, nascido pouco antes, ou, segundo nos
quer parecer, pouco depois de 1470, talvez o primogénito do primeiro casamento desse Fernão Furtado de
Mendonça com Catarina de Guevara, com ele vindo, sendo ainda menino, da Madeira para a Graciosa
cerca de 1475, e que casou na ilha das Flores nos finais desse século com Ausenda de Frágoa, e ao qual foi
passada a terceira carta de brasão de armas de Mendonça de 1519.
Começaremos por demonstrar que o suposto D. João Henriques Furtado de Mendonça nunca foi casado
com Joana Lopes Lombada, e que este casamento parece tratar-se de uma confusão com um cunhado do
Fernão Furtado de Mendonça da Graciosa, chamado D. João Henriques, este sim, genealogicamente referido
pela generalidade dos autores madeirenses como marido de Joana Lopes Lombada.
Os genealogistas açorianos, que seguem Tomás Caetano de Bem, referem que este D. João Henriques
Furtado de Mendonça foi casado com Joana Lopes Lombada, acrescentando Marcelino Lima 127 que esta sua
alegada mulher era filha de D. João Lopes Lombada, fidalgo da ilha da Madeira. Estamos em crer que este
suposto D. João Lopes Lombada será o João Lopes de Sequeira, “a quem chamaram da Lombada”, onde residia. As genealogias dão-no como filho de Lopo Vaz de Sequeira, casado no continente com Leonor
Gonçalves, filha de Gonçalo Anes do Pó.
Aquele Lopo Vaz de Sequeira e sua mulher Leonor Gonçalves não parecem ter integrado as duas primeiras vagas de povoamento da ilha da Madeira, onde se terão fixado cerca de 1480. De facto João Lopes
de Sequeira (chamado da Lombada) é referido como cavaleiro da Casa d’el Rei (D. Manuel I?), e morador
na cidade do Funchal, tendo casado com Branca Ferreira, filha de Gaspar Gonçalves Ferreira e de sua
mulher Clara Anes. Testou em 1530, mandando-se sepultar junto a sua mãe em S. Francisco do Funchal. Os
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genealogistas apontam-lhe, entre outras, uma filha chamada Joana Lopes, ou de Sequeira, mas dão-na invariavelmente como casada com D. João Henriques (documentado em 1515 como fidalgo da Casa Real a residir na Ponta do Sol, na Madeira 128).
Henrique Henriques de Noronha, no seu Nobiliário da ilha da Madeira, faz este D. João Henriques filho
de D. Garcia Henriques, de Sevilha, e de sua segunda mulher D. Ana de Guevara. Este casal encontra-se
documentado e teve descendência conhecida, o que não parece poder dizer-se da sua ascendência. O
D. João Henriques, residente na Ponta do Sol em 1515, seria, nada mais, nada menos, do que um irmão da
Catarina de Guevara que admitimos ter sido a primeira mulher do Fernão Furtado de Mendonça, povoador
de Santa Cruz da Graciosa, (o fulano Furtado de Mendonça da certidão de Tomás Caetano do Bem) pais,
pelo menos, da supracitada Paulina Furtado do ponto 2 supra e do Manuel Furtado, ou Fernandes, de
Mendonça de que nos ocupamos. A mesmíssima Catarina de Guevara que a certidão de Tomás Caetano do
Bem dá como mãe do suposto D. João Henriques Furtado de Mendonça, povoador da ilha das Flores. Do
que acima já ficou exposto também ressalta que a Joana Lopes de Sequeira, ou da Lombada, seria, quando
muito, casada com um tio, e nunca mulher, do alegado D.João Henriques Furtado de Mendonça, suposto
povoador das Flores, que mais ninguém refere ou documenta. O casal D. João Henriques e Joana de
Sequeira está identificado e teve dois filhos conhecidos que morreram jovens e sem deixar geração.
Mas importa sublinhar que estes Henriques, de Sevilha, embora tratados pro domo por Henrique
Henriques de Noronha, que deles descendia, (e que omite as sucessivas bastardias), e, ao que parece com
maior verosimilhança, por Alão de Moraes, estão ainda mal estudados e não conhecemos nenhum trabalho
recente, designadamente espanhol, que deles se tivesse ocupado 129 de modo sistemático e credível. Não
obstante é seguro que passaram à ilha da Madeira, além do D. João Henriques de que nos temos vindo a
ocupar, “seus irmãos” D. Diogo Henriques, D. João de Noronha e D. Garcia de Noronha, todos sobrinhos
de D. Maria de Noronha, que casou na praça de Ceuta na primeira metade do século XV com o segundo
capitão do Funchal, João Gonçalves da Câmara.
Como nos observou Manuel Abranches de Soveral o trisavô que Tomás Caetano de Bem atribui a D.
Catarina de Guevara, D. Diogo Henriques, de Sevilha, era bastardo e não pode ter nascido depois de 1382,
sendo a data mais provável do seu nascimento ao redor de 1379. A sua alegada mulher, e prima, D. Maria
Beatriz de Guzman, era filha bastarda do segundo conde de Niebla, D. Henrique de Guzman (neto de
Henrique II, de Castela), o qual nasceu em 1371 e faleceu em 1436, havido em D. Violante de Aragon, filha
natural do rei da Sicília Martim o Jovem, que morreu em 1409.
D. Henrique de Guzman casou em 1399. Como não parece crível que tivesse a filha com D. Violante de
Aragon sendo ainda solteiro, e não tivesse casado com ela, parece admissível que D. Maria Beatriz de
Guzman tivesse nascido depois de 1399, tendo casado, ao redor de 1416, data em que o marido contaria já
cerca de 35 anos.
Ao que parece, D. Diogo Henriques, de Sevilha, e sua mulher D. Maria Beatriz de Guzman, tiveram três
filhos: D. João, D. Diogo e D. Leonor Henriques, esta casada com D. Diego de Sólis, falecido em 1434, pais
do primeiro duque de Badajoz.
128
129

IAN-TT, Livro das Ilhas, fl. CRbIJ, 1.ª col.
Chagas, Frei Diogo das, Espelho Cristalino, Angra, 1989, p. 548.
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D. João Henriques terá nascido cerca de 1417. Sua alegada mulher, D. Beatriz de Mirabel, uma aragonesa aparentemente desconhecida e filha natural de clérigo, parece representar uma aliança desigual. Daqui
retiramos que, ou D. João era bastardo, ou teve filhos naturais de D. Beatriz Mirabel, mas é duvidoso que a
tivesse desposado.
Se D. Garcia Henriques foi filho bastardo deste D. João Henriques, e não irmão dele, (mas irmão seguramente de D. Maria de Noronha, casada antes de meados de Quatrocentos, em Ceuta, com o segundo
capitão do Funchal João Gonçalves da Câmara, o da Porrinha), pode ter tido este D. Garcia muito novo, lá
para 1437. Logo, este D. Garcia, o pai da D. Catarina de Guevara que Tomás Caetano do Bem dá erradamente como mãe de João Henriques Furtado de Mendonça, não deve ter casado muito antes de 1460 com
a D. Ana de Guevara, filha do Deão de Cadiz, D. João Romim, que Alão de Moraes lhe dá como sogro.
D. Garcia Henriques, de Sevilha e sua, ainda por cima segunda mulher, D. Ana de Guevara não podiam,
nesta cronologia apertada, ser avós de Mundos Furtado de Mendonça, nascido ao redor de 1476, na ilha
Graciosa, quanto mais de Paulina Furtado, que propomos ter nascido na ilha da Madeira, fruto do primeiro
casamento do povoador Fernão Furtado de Mendonça.
Como já referimos, e tanto quanto foi possível apurar, na ilha da Madeira, tirante a mulher do segundo
capitão do Funchal, o primeiro Henriques (de Noronha) que se documenta é, precisamente, D. João
Henriques, residente na Ponta do Sol em 1515, que julgamos ser o irmão da D. Catarina de Guevara casada
com o F… Mendonça que atrás admitimos ser o povoador da Graciosa Fernão Furtado de Mendonça.
É certo que, nesse ano de 1515, poderia ter mais de 65 anos e ser irmão mais novo de D. Catarina de
Guevara, se é que era irmão inteiro, e não um irmão bastardo do D. João Henriques que teve filhos de D.
Beatriz de Mirabel, como acima deixei dito.
Parece evidente que a cronologia destas personagens carece de mais documentação para se avaliarem as
suas prováveis relações de parentesco, saindo da esteira repetitiva e esquemática dos genealogistas que se
citam sem se documentarem.
Mas não é esta a única questão de cronologia que nos coloca a certidão de Tomás Caetano do Bem, ao
referir a D. Catarina de Guevara como mãe deste alegado D. João Henriques Furtado de Mendonça que mais
ninguém documentou ou referiu sequer.
Acontece que o respeitado e probo cronista frei Diogo das Chagas (que no século se chamou Diogo
Coelho da Costa), nascido na ilha das Flores, era familiar de Ausenda de Fraga, mulher do Manuel Fernandes
de Mendonça, único filho atribuído ao mítico João Henriques Furtado de Mendonça. A mesma Ausenda de
Fraga que frei Diogo chegou a conhecer quando era menino, como ele próprio escreveu a este respeito 130,
adiantando que este Manuel Fernandes de Mendonça (citado como o avô de Francisco Furtado de
Mendonça, mancebo muito honrado e que tem mui autorizada casa) he dos legítimos Mendoças, e Furtados
da Ilha da Madeira.
E, além disso, sabemos que frei Diogo das Chagas, nascido na ilha das Flores em 1575, Agosto,1 131 foi
criado na puerícia por sua avó Inácia de Fraga, senhora pela qual o cronista nutria particular afeição. E o

130
131
132

Lima, Gervásio, Breviário Açoriano, s.d., pp. 238-239.
Chagas, Frei Diogo das, op. cit., p. 560.
Borrego, op. cit., vol. I, p. 340.
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que escreve este escrupuloso cronista, certamente bom conhecedor dos seus próximos parentes pela linha
dessa avó querida? Antes do mais que o filho único do putativo D. João Henriques Furtado de Mendonça,
que nem sequer refere nunca, também era conhecido na ilha das Flores, não de acordo com o que escrevem os genealogistas e o texto da carta de brasão de armas, referindo-o como Manuel Furtado de
Mendonça, mas sim como Manuel Fernandes de Mendonça, pois assim o achou este autor nomeado por
pessoas que o terão conhecido bem, e se ajusta ao patronímico que lhe viria pelo pai, Fernão Furtado.
E escreveu ainda frei Diogo das Chagas, sobre a mulher deste Manuel Fernandes de Mendonça:
“…Izenda de Frágoa, que eu ainda alcansei, sendo ela já da idade de 112 anos e morreu de 116”. 132

Se as memórias de frei Diogo das Chagas, relativas a familiares próximos, remontavam, como parece
natural, aos 5 anos de idade (1580), Ausenda de Frágua, a mulher de Manuel Fernandes de Mendonça, natural das Flores e filha de um dos primeiros povoadores da ilha, teria nascido muito próximo de 1470. Ora, de
acordo com o documentado estudo de Manuel de Meneses sobre a descoberta e ocupação dos Açores o
povoamento da ilha das Flores teria ocorrido pouco antes de 1474, como vimos acima, cronologia próxima
da, relativamente segura, estimativa do ano em que terá nascido Ausenda de Frágua, ou Fraga.
De acordo com a dedução cronológica então exposta, parece admissível que a D. Catarina de Guevara
que Tomás Caetano do Bem apresenta como mãe do seu alegado sogro, D. João Henriques Furtado de
Mendonça, tivesse nascido cerca apenas cerca de 14 anos antes desse povoamento, e aproximadamente dez
anos antes do nascimento da alegada nora, o que parece manifestamente impossível, mesmo se tivermos em
conta a relatividade deste tipo de cronologias aproximativas.
4. Marcos Furtado de Mendonça, morador na ilha Terceira
Carta de Armas de Marcos Furtado de Mendonça, já referida por Azevedo Soares no seu Nobiliário da
Ilha Terceira que, ignoramos com que fundamento, adianta que é idêntica à que foi concedida a Mundos
Furtado de Mendonça e admite que os dois pudessem ter sido irmãos. O certo é que são razoavelmente bem
conhecidas as primeiras três gerações dos Furtado de Mendonça da ilha Graciosa e não existe, ou pelo
menos nunca a encontrámos, a mínima referência a este Marcos. No manuscrito de frei Diogo das Chagas
foi interpolada uma descendência de Rui Furtado de Mendonça Coutinho onde efectivamente se refere que
deste fora filho um Marcos Furtado de Mendonça. Infelizmente esta interpolação, além de moderna, tem
sido apontada como uma fábula genealógica.
A fonte de onde extraímos a menção adianta apenas que o armigerado residia na ilha Terceira, que a
carta foi passada em 1519 e que, esta sim, tinha por diferença a tal merleta de negro que Azevedo Soares
atribui às cartas de brasão de armas de que nos ocupamos nos pontos anteriores. Não encontrámos menção
que sustente a hipótese de ter residido na Graciosa mas, interpretando literalmente a indicação da carta de
armas que o dá como morador na Terceira, temos que reconhecer que também o não conseguimos referenciar nesta última ilha. E para receber a sua CBA em 1519 deveria pertencer a uma geração anterior à dos
Furtado de Mendonça da Terceira cujo tronco, Pedro Furtado de Mendonça, teve um filho chamado Manuel
Furtado de Mendonça, que era genro de Pedro Serrão da Costa, secretário de D. Agostinho Ribeiro, décimo
bispo dos Açores, o qual esteve à frente da diocese entre 1614 e 1621.
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A fundação dos espaços conventuais
na Ilha de São Miguel nos séculos XV a XVIII
Carla Cristina da Cruz Patrício
Reflectir sobre a fundação dos espaços conventuais no arquipélago dos Açores, e mais concretamente na
ilha de São Miguel, é acompanhar a história do seu povoamento.
A introdução das ordens religiosas no território acompanha a fundação dos novos núcleos urbanos e influi
no seu desenvolvimento espacial, tornando-se um pólo de atracção de novas vias e de estruturação do próprio
núcleo ou localizando-se nas vias estruturantes do traçado original das povoações. O seu número varia consoante a população existente em cada núcleo e a importância deste no contexto da ilha ou do arquipélago.
1. O povoamento
A documentação da época apresenta-se parca no que respeita ao descobrimento da Ilha de São Miguel.
Podemos indicar a Carta de D. Afonso V, datada de 1439 concedendo licença ao Infante D. Henrique
para povoar as sete ilhas dos Açores nas quais este já teria lançado gado e isentava os seus povoadores de
quaisquer impostos 1. Cerca de três anos depois o mesmo soberano emite um “ofício” no qual isenta os
moradores do arquipélago do pagamento da dízima por cinco anos 2. No ano de 1447 D. Afonso V refere-se mais especificamente à ilha de São Miguel numa carta semelhante à anterior mas que abrangia os géneros produzidos na dita ilha com o intuito de beneficiar “... a todollos moradores que ora vivem e moram, ou
morarem d’aqui em diante em a dita ilha…” 3. O documento transmite-nos a informação de que à data existia em São Miguel uma comunidade pequena incitando o soberano ao seu bom povoamento. O qual apenas se iniciou de forma mais sistemática a partir de 1474 quando Rui Gonçalves da Câmara, terceiro capitão do donatário da ilha, adquire a capitania a João Soares da Albergaria. O número reduzido de habitantes
em São Miguel encontra-se patente na carta da Infanta D. Beatriz de 10 de Março de 1474, na qual afirma

1 “... fazemos saber que o infante D. Henrique meu tio nos enviou dizer que elle mandára lançar ovelhas nas sete ilhas dos Açores e que se
nos aprouvesse que as mandaria povoar. – E porque a nós dello praz lhe damos logar e licença que as mande povoar. E porem mandamos juízes e
justiças, e a outros quaesquer que esto houverem de ver que lhas leixem mandar povoar e lhe não polham sobre ello embargo, e al não façades.”
“Carta de D. Affonso V, concedendo licença a seu tio D. Henrique para povoar as sete ilhas dos Açores de 2 de Julho de 1439”, in Archivo dos
Açores, vol. I, Instituto Universitário dos Açores, Ponta Delgada, 1980, p. 5.
2 “... nós querendo fazer graça e merce a Gonçalo Velho, commendador das ilhas dos Açores, e a todos os povoadores que estam e vivem
nas ditas ilhas da feitura desta nossa carta até cino annos cumpridos (...). Temos por bem e queremos que em o dito tempo não paguem dizima
nem portagem nenhuma de quaes quer cousas que das ditas ilhas tragam a estes reinos, com tanto que as não tragam d´alguma parte”. “Carta
de D. Affonso V, isentando os moradores dos Açores de pagarem dízima por 5 annos – de 5 d´Abril de 1445”, in Archivo dos Açores, vol. I,
Instituto Universitário dos Açores, Ponta Delgada, 1980, pp. 5-6.
3 “Isentando os moradores da ilha de S. Miguel, da dizima de todos os generos produzidos na ilha – de 20 d´Abril de 1447”, in Archivo
dos Açores, vol. I, Instituto Universitário dos Açores, Ponta Delgada, 1980, pp. 6-7.
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“... que a dita lha dês o começo da sua povoação até ao presente é mui mal aproveitada e pouco povoada
(...) de que havendo respeito à disposição do dito Rui Gonçalves que por todas as razões é muito bem disposto para fazer povoar a dita ilha” 4.
Uma outra carta datada de 12 de Fevereiro de 1471, em que um alto funcionário apresenta à Ordem de
Cristo, a quem pertencia a jurisdição espiritual destas ilhas, um capelão a ser nomeado para São Miguel.
Deste documento se infere que existisse na ilha uma rudimentar população em crescimento, pois os seus
habitantes dirigiam-se à Infanta D. Beatriz alertando contra a falta de um vigário ou capelão que lhes desse
assistência religiosa 5.
Data, portanto, de meados da década de setenta de Quatrocentos o povoamento metódico da Ilha de S.
Miguel e a sua organização como sociedade jurídica com estruturas administrativas de privilégios municipais, seguida pelos sucessores do capitão do donatário Rui Gonçalves da Câmara: João Rodrigues da Câmara
e Rui Gonçalves da Câmara. Ambos chamaram numerosos povoadores e distribuíram as terras segundo o sistema de sesmarias impulsionando a sua exploração e estabelecendo, pouco a pouco, núcleos populacionais.
Este interesse pelo povoamento das ilhas de forma mais sistemática no reinado de D. João II, parece ter ganho
um carácter mais económico com a valorização do arquipélago como entreposto comercial devido à sua
localização geográfica estratégica no Oceano Atlântico durante a expansão portuguesa. De facto, podemos
constatar nas cartas da Infanta D. Beatriz e de D. Diogo, Duque de Viseu, datadas de 1487, um crescente
interesse na urgência do povoamento das terras mas ao mesmo tempo a preocupação por uma correcta divisão das parcelas de terreno 6.
Como consequência do descobrimento e do povoamento dos Açores, e mais especificamente de São
Miguel, surgiu a necessidade da implantação de uma estrutura governativa civil e, ao mesmo tempo, cuidar
da jurisdição espiritual dos seus habitantes. Se o povoamento até ao final da centúria de Quatrocentos se
pode caracterizar por mais moroso, o mesmo não sucedeu a partir de 1500. A ilha de São Miguel, em 1523,
apresentava seis núcleos urbanos elevados à categoria de vila: Vila Franca do Campo, composta por seis freguesias; Ponta Delgada, com o mesmo número, a Ribeira Grande com cinco; as vilas do Nordeste, Lagoa e
Agua de Pau, cada uma com uma freguesia 7.
2. O poder espiritual
O facto de existir na ilha um número crescente de habitantes implicava a existência de uma comunidade
religiosa estruturada e organizada que a assistisse espiritualmente, como se pode constatar na carta de 1471,
referida anteriormente 8.

4

“Carta de Confirmação de D. Beatriz da compra da Ilha de S. Miguel por Ruy Gonçalves da Camara, regulando a seccessão d´este; de 10
de Março 1474”, in Archivo dos Açores, vol. I, Instituto Universitário dos Açores, Ponta Delgada, 1980, p. 103.
5 “Apresentação, pela Infanta D. Beatriz, de Estevam Vaz para Vigario da ilha de S. Miguel, aos 12 de Fevereiro de 1471”, in Archivo dos
Açores, vol. III, Instituto Universitário dos Açores, Ponta Delgada, 1981, pp. 9-10.
6 “Capitulo do regimento das sesmarias pela Infante D. Beatriz mãe e tutora de D. Diogo, Duque de Viseu” e “Carta do Duque de Vizeu
para os Capitães; de 13 de maio de 1487”, in Archivo dos Açores, vol. XII, Universidade dos Açores, Ponta Delgada, 1983, pp. 385-386.
7 “Colonisação da Ilha de S. Miguel”, in Archivo dos Açores, vol. XII, Universidade dos Açores, Ponta Delgada, 1983, p. 160.
8 Infra, p. 2.
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Numa primeira fase, a jurisdição civil e espiritual do arquipélago dos Açores consubstanciou-se numa só
entidade, a Ordem de Cristo 9. Esta superintendia o governo material através do seu Mestre, e o espiritual
através do prior ou Vigário Geral do Convento de Tomar da mesma Ordem. Desta forma, torna-se relevante
o papel da Ordem nos primeiros séculos do povoamento dos Açores, na sua jurisdição e fundação das instituições de governo temporal e espiritual, na qualidade do governador do Mestrado de Cristo, que no caso
deste território se inicia com o Infante D. Henrique, Mestre da Ordem desde 1417 a 1460, ano da sua morte.
O poder eclesiástico desde a descoberta das ilhas esteve sujeito à Ordem de Cristo de Tomar.
O Infante D. Henrique como Donatário dos Arquipélagos da Madeira e dos Açores, Guiné e de algumas
Ilhas de Cabo Verde, doara à Ordem de Cristo em 26 de Setembro de 1433, por carta régia de D. Duarte,
todo o espiritual das Ilhas Madeira, Porto Santo e Deserta, ficando ele, Infante, com a parte temporal 10. Esta
medida apenas foi ratificada pelo Papa Eugénio IV, a 1 de Abril de 1434 através do documento Concessum
ut petitur, que anexava perpetuamente à Ordem as Igrejas que o Infante havia mandado edificar na ilha da
Madeira instituindo uma conveniente côngrua para os respectivos vigários que pertenciam ao clero secular.
O Papa Nicolau V, a 8 de Janeiro de 1454, pela Bula Romanus Pontifex, ratificou a posse das descobertas
aos portugueses, concedendo ao Infante e reis de Portugal a faculdade de construírem Igrejas nos novos territórios, ficando o Padroado das mesmas na sua posse 11. Na Bula foi igualmente autorizada a ida para estes
novos territórios não só de clérigos seculares mas também de religiosos das Ordens Mendicantes 12.
Quanto aos Açores, embora o Infante fosse o Donatário das nove Ilhas, “fizera em vida doação donatária das Capitanias de S. Miguel e Santa Maria à dita Ordem, não só da parte espiritual, como também do
domínio e jurisdição civil de mero e misto Império. Isto deduz-se da carta de 18 de Setembro de 1460 onde
o Infante afirma que “à muitos anos” doara estas Ilhas à Ordem de Cristo, com autorização do Papa
9

A Ordem de Cavalaria de Nosso Senhor Jesus Cristo foi a sucessora da extinta Ordem dos Templários que havia sido abolida pelo Papa
Clemente V (1305-1314). A nova Ordem foi erecta pela Bula “Ad ea ex quibus” dada em Avinhão pelo Papa João XXII, a 15 de Março de
1319. Esta Bula concede à nova Ordem um poder de jurisdição temporal (administrativo e patrimonial) e espiritual que se irá reflectir no
governo de todas as terras descobertas pelos portugueses. Entre estas o Arquipélago dos Açores, no qual a Ordem teve um papel preponderante até à fundação da Diocese de Angra ou mesmo até ao início do séc. XX (1910), através do direito de Padroado que continuou a ter o
Mestre da Ordem (na pessoa do próprio rei de Portugal depois da união dos dois poderes) na apresentação do Bispo e principais dignidades
da Diocese.
10 “... outorgamos e damos a dicta hordem, deste dia pera todo o sempre, todo ho spritual das nossas jlhas da Madeira e do Porto Santo
e da jlha Deserta, ... reservando que fique pera nos e pera a coroa dos nossos regnos o foro e o dizimo de todo o pescado que se nas dictas
jlhas matar, que queremos que nos paguem”. “Carta régia de D. Duarte”, dada em Lisboa a 26 de Setembro de 1333, transcrita in Monumenta
Henricina, vol. IV, pp. 269-270.
11 “Necnon Alfonsum Regem, et successores suos, ac Infantem praedictos in illis, et circa ea, quaecumque prohibitiones, statuta, et mandata, etiam poenalia, et cum cujusvis tribti impositione facere, ac de ipsis, ut de rebus propriis, et aliis ipsorum dominiis disponere, et ordinare potuisse, ac nunc, et in fitutum posse libere, ac licite tenore praesentium decernimus, et declaramus. Ac pro potioris juris, et cautelae
sufragio, jam acquisita, et quae in posterum acquiri contigerit provincias, insulas, portus, loca, et maria quaecumque, quotcumque, et qualiacumque fuerint, ipsamque conquestam a Capitibus de Bojador, et de Nam praedictis perpetuo donamus, concedimus, et appropriamus per
praesentes. (...)
Ipsique Alfonsus Rex, successores, et Infans in jam acquisitis, et per eum acquirendis provinciis, insulis, ac, locis, quascumque Ecclesias,
monasteria, et alia pia loca fundare, ac fundari, et construi;...” (Bullerium, I, p. 33 (col.1)).
12 “... necnon quascumque voluntarias personas ecclesiasticas saeculares, et quorumvis etiam Mendicantium Ordinum Regulares, de
superiorum tamen suoreum licentia, ad illa transmittere, ipsaeque personae inibi etiam quoad vixerint commorari, ac quorumcumque in dictis partibus existentium, vel accedentium confessiones audire, illisque auditis in omnibus, praeterquam Sedi praedictae reservatis, casibus,
debitam absoluttionem impendere, ac poenitentiam salutarem injungere, necnon Ecclesiastica Sacramenta ministrare valeant, libere ac licite
decernimus;...” (Bullerium, I, p. 33 (col.1)).
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Eugénio”13. O Infante D. Henrique a 22 de Agosto de 1460 doou ao seu filho adoptivo, D. Fernando, apenas a temporalidade das Ilhas de Jesus Cristo e Graciosa e a D. Afonso V a regência temporal das restantes,
continuando a espiritualidade como pertença da Ordem de Cristo. Esta “governação” espiritual consistia no
encargo de sustentação do clero, ornamentos e edificação de igrejas, como o próprio Infante refere no seu
testamento datado de 13 de Outubro de 1460.
Antes de redigir o seu testamento a 13 de Outubro de 1460, o Infante comunicou ao Papa Nicolau V que
mandara edificar nas nove Ilhas dos Açores igrejas. No entanto, à data (1460) apenas se começara a povoar
as três primeiras ilhas descobertas. No testamento, o Infante refere: “Estas som as egreias e capellas que eu
o Iffante Dom Anrique Regedor e governador da cavalaria de nosso snor Jesu christo Duque de Viseu e snor
de Covilhaã, estabeleci e ordenei pera sempre em reverença e louvor de meu snor Jesu christo e da virgem
santa Maria sua madre minha senhora” 14. Após aludir às igrejas que havia fundado em Portugal, África e
Madeira relata as que mandou construir nos Açores: “ Item ordenei e estabeleci a igreja de são Luis, na Ilha
de são Luis (Pico), e a igreja de são Diniz na Ilha de são Diniz: e a igreja de são Jorge na Ilha de Jorge; e a
igreja de são Thomaz na Ilha de são thomaz (Flores): e a igreja de santa Eiria na ilha de santa Eiria (Corvo).
Item ordenei e estabeleci a igreja de Jesu christo na Iha de Jesu christo: e outra na ilha graciosa. Item oredenei e estabeleci a igreja de são Miguel na ilha de são Miguel: e a igreja de santa Maria na ilha de santa
Maria” 15. Esta informação é, no entanto, interpretada por Velho Arruda não de uma forma literal, mas como
um plano de organização eclesiástica das Igrejas que o Infante afixara para o arquipélago. Assim, na sua
obra Colecção de documentos relativos ao Descobrimento e Povoamento dos Açores, afirma “quer das já
existentes em 1460, quer das que se fizeram noutras Ilhas, ainda despovoadas, com os rendimentos da
metade dos dízimos das respectivas Ilhas, administrados pela Ordem de Cristo. Assim, nas Ilhas onde não
havia povoadores e Igreja essa organização já existia com capelães assoldados, ou freires de Tomar e, nas
Ilhas onde os não havia, se formaria desta mesma forma, quando estas se povoassem” 16.
Neste primeiro período da existência dos Açores e enquanto estas ilhas estiveram sob a jurisdição da
Ordem de Cristo foram lançadas as bases da formação de uma Igreja local, com as suas Igrejas e paróquias,
de um clero local, divisão administrativa das ilhas e constituídas algumas casas de clero regular. Esta jurisdição apenas terminou por uma nova Bula de Leão X de 7 de Junho de 1514, na qual o Padroado na Ordem
passava para a Coroa, no tempo de D. Manuel I.
Com o avanço da expansão portuguesa e consequente aumento da área geográfica anexa a Portugal fez-se sentir a necessidade de se criarem Dioceses nos novos territórios, como sucedera no Norte de África.
Desta forma, foi criada a Diocese do Funchal 17 pela Bula Pro excellenti praeminentique, instituída pelo

13

Jacinto Monteiro, Alguns aspectos da história açoriana nos séculos XV-XVI, Instituto Açoriano de Cultura, Angra do Heroísmo, 1982,

p. 60.
14 “Testamento do Infante D. Henrique feito aos 13 de Outubro de 1460”, in Arquivo dos Açores, vol. I, Instituto Universitário dos Açores,
Ponta Delgada, 1980, p. 333.
15 Idem, p. 334.
16 Velho Arruda, Colecção de documentos relativos ao descobrimento e povoamento dos Açores, Oficina de Artes Gráficas, Ponta
Delgada, 1932, p. XCVI.
17 Na ilha da Madeira foi criada a primeira diocese ultramarina encontrando-se esta ilha bastante povoada, tendo sido elevada a vila em
1451, e a cidade por D. Manuel I, em 2 de Agosto de 1508.
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Papa Leão X a 12 de Junho de 1514. Para a jurisdição do novo Bispo foi transferida a que até então pertencera à Vigaria de Tomar, que compreendia o arquipélago da Madeira, dos Açores, os territórios portugueses
em África e Ásia, constituindo a maior diocese de então.
Da jurisdição da Vigariaria-Geral de Tomar, os Açores passaram para a jurisdição da nova Diocese até 3
de Novembro de 1534, data da criação do Bispado de Angra pela Bulla Acquam Reputamus, do Papa Paulo
III. A criação da Diocese de Angra foi o marco de viragem na evangelização 18.
Sob o Governo de D. Diogo Pinheiro, primeiro Bispo da Madeira foram enviados aos Açores, como visitadores, D. Duarte 19, Bispo Dumiense e o Padre João Pacheco que “visitara as ditas Ilhas por mandado
daquela Diocese” 20. Após a morte de D. Diogo, a Diocese do Funchal foi governada pelo Cabido, tendo
este também exercitado a sua jurisdição sobre os Açores com algumas nomeações para ofícios eclesiásticos,
como a carta de confirmação a favor de Frei Marcos Sampaio 21 para ouvidor do eclesiástico da Ilha de São
Miguel em 1525.
A ideia de D. João III de criar um Bispado nos Açores surge numa carta datada de 20 de Fevereiro de
1528 em que um clérigo da nobreza, António Azevedo Coutinho que se encontrava em Burgos, lembrava ao
rei “como este fizera mercê do Bispado das Ilhas Terceiras” 22. Estas intenções apenas são demonstradas em
1532 através de um extenso relatório denominado Despachos que levou D. Martinho de Portugal 1532 –
Maio 20, que o monarca D. João III envia a Roma através de D. Martinho, Bispo de Lamego, no sentido
deste como embaixador de Portugal em Roma intercedesse junto de “Sua Santidade pelo grande acrescentamento que é feito nas Ilhas Terceiras que são Tantas e tantas léguas dos meus reinos (...) que o Bispado seja
na Ilha de S. Miguel que é das Ilhas Terceiras a mais grande e de maior povoação, e se faça catedral da Igreja
Paroquial que agora há, que é da vocação de ... e se crie nela bispo e dignidade episcopal e dignidades
Conegos e capelães, e isto todos beneficiados que agora ahi ha, que são (...) e que dos mais antigos se fação
as primeiras dignidades ao modo que se fes na Sé do Funchal; e lhe seja dado por Diocese a dita Ilha de São
Miguel, e as outras Ilhas a ella adjacentes, a saber; a Terceira, e a de São Jorge, e a Graciosa, e a do Pico, e
a do Fayal, e das Flores, e do Corvo, e as quaes Ilhas todas são povoadas, em a mayor parte dellas ha igrejas paroquial e moesteiros da ordem de São Francisco, que creo que são quatro ou cinco, de que vós mais
sertificadamente vos informay pera o levardes bem sabido...” 23.

18 Entre 1421 e 1886, o Padroado Português criou as seguintes dioceses: 1421 – Ceuta; 1468 – Tânger; 1487 – Safim; 1514 – Funchal;
1533 – Cabo Verde e Goa; 1534 – Angra e São Tomé e a diocese do Funchal é elevada a Arquidiocese; 1551 – Baía; 1555 – Etiópia; 1557 –
Malaca, Cochim, e Goa é elevada a Arquidioces; 1575 – Macau; 1588 – Funai (Japão); 1597 – Angola e Congo; 1599 – Cranganor (India);
1606 – Meliapor; 1676 – Olinda; 1677 – Maranhão; 1690 – Namquim e Pequim; 1720 – Pará; 1745 – Mariana; 1781 – Goiás; 1782 – Cuiabá;
1886 – Damão.
19 O Bispo sagrou, a 8 de Março de 1517, a igreja matriz da Ribeira Grande e a 24 de Maio do mesmo ano a da vila da Praia.
20 Francisco Ferreira Drummond, Anais da ilha Terceira, vol. I, Secretaria Regional da Educação e Cultura, s.n., p. 509.
21 “Carta de Confirmação a favor de Frei Marcos de Sampaio dada no Funchal a 13 de Outubro de 1525”, in Arquivo dos Açores,
vol. IV, Instituto Universitário dos Açores, Ponta Delgada, p. 47.
22 Carta datada de 20 de Fevereiro de 1528. ANTT, in Corpo Diplomático, Parte I, maço 39, nº 50.
23 Cf. Archivo dos Açores, vol. II, Instituto Universitário dos Açores, Ponta Delgada, 1980, pp. 61-62. Além da criação do Bispado dos
Açores, o monarca português, pretendia com a petição ao Papa: a criação do Arcebispado do Funchal, a erecção de novas dioceses como a
dos Açores, de Cabo Verde, S. Tomé e de Goa. Estas foram instituídas por Bulas Papais datadas de 1533-1534, ficando sob jurisdição da
Arquidiocese do Funchal, que se tornara sede da Província Eclesiástica com a área territorial mais extensa.
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A fundação do Bispado foi autorizado pela Bulla Aequam Reputamus de 1534. Esta contém imprecisões
que fomentam interrogações sobre a criação da Diocese em Angra 24. Assim, “entre as outras Ilhas sujeitas à
Diocese do Funchal havia uma com o nome de S. Miguel (...) povoada por uma numerosa cristandade – e
na parte da mesma Ilha que se chama Angra se achava erecta uma insigne igreja paroquial sob a invocação
de – Igreja de São Salvador (...) A Vila ou povoação onde está erecta a dita Igreja de S. Miguel (ou de outra
invocação) elevou-a (D. João III) a cidade com este título de S. Miguel e erigiu em Catedral com a mesma
invocação a dita Ilha para ser regida por um Prelado que também se intitularia – Bispo de S. Miguel. (...)
Além disto achando-se vaga a dita Igreja desde a sua erecção em sé episcopal, com a mesma autoridade a
provem na pessoa do presbítero D. Manuel de Noronha(...)e o nomeou bispo e pastor da mesma igreja
recem-erecta” 25. Estas informações contraditórias são comentadas por alguns autores como somente uma
confusão geográfica, visto que a cidade de Angra como afirmou Gaspar Fructuoso 26, cerca de cinquenta
anos depois, “parecia uma Lisboa pequena” e o Padre António Cordeiro 27 considera-a em 1714 como a terceira cidade do país, a seguir à cidade do Porto.
O Bispado de Angra criado em 1534, foi provido por D. João III de uma renda de 400 mil cruzados,
renda que se manteve até 1568, data em que D. Sebastião acrescentou ao ordenado do Bispado 200 mil reis
“que fazem somma de 1500 cruzados” 28.
3. As ordens religiosas em São Miguel
Da iniciativa do Infante, como Mestre da Ordem de Cristo, deve-se possivelmente o envio para este
arquipélago dos primeiros religiosos das ordens mendicantes, sobretudo frades Franciscanos, em virtude de
no ano de 1446 já existir uma comunidade residente na ilha de Santa Maria e outra na Terceira (Angra) entre
1452 ou 1455. Esta acção encontrava-se sustentada pelas Bulas da Santa Sé, sendo possível que este envio
se devesse ao facto de serem poucos os sacerdotes professos da Ordem de Cristo, recorrendo esta aos regulares mendicantes que sempre acompanharam os navegadores portugueses nas suas viagens de exploração,
tendo alguns assumido o exercício do ministério sacerdotal. O oratório franciscano já existente em 1446 e
edificado na Ilha de Santa Maria 29 disso é exemplo. A sua licença foi atribuída pelo Papa Nicolau V por
Bula de 28 de Abril de 1450.

24 Estas imprecisões estão igualmente patentes na Cédula Consistorial do cardeal dos Quatro Santos assinada em Bolonha a 31 de
Dezembro de 1533 pelo Cardeal Antonio Pucci, na qual se dá a conhecer que nesse dia e em Consistório Secreto o Papa havia erecto uma
Diocese nos Açores.
25 Cf. Archivo dos Açores, vol. II, Instituto Universitário dos Açores, Ponta Delgada, 1980, p. 58.
26 Gaspar Frutuoso, Saudades da Terra, vol. VI, Instituto Cultural de Ponta Delgada, Ponta Delgada, 1998, p. 14
27 Pe. António Cordeiro, Historia insulana das ilhas a Portugal sugeytas no Ocaeno Occidental [...], Secretaria Regional da Educação e
Cultura, 1981, p. 292.
28 Diogo das Chagas, Espelho cristalino em jardim de várias flores, Secretaria Regional da Educação e Cultura, Direcção Regional dos
Assuntos Culturais, Universidade dos Açores, Centro de Estudos Gaspar Frutuoso, 1989, p. 255.
29 “... foi que, tanto que estas ilhas foram descobertas, acudiram logo os nossos frades a elas, a fazer povoação do Céu; (...) que de
Portugal vieram, se ajuntaram nesta ilha e fizeram um limitado oratório, formando comunidade de prelao, com seus subditos; como não tivessem licença da Santa Sé Apostólica, conheceendo esta falta, recorreram ao Papa Nicolau quinto ...”, Fr. Agostinho de Monte Alverne, Crónicas
da província de S. João Evangelista das ilhas dos Açores, vol. I, Instituto Cultural de Ponta Delgada, Ponta Delgada, 1986, p. 89.
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Em São Miguel, como refere Fr. Monte Alverne na sua obra Crónicas da Província de S. João Evangelista
das Ilhas dos Açores: “Pela Povoação Velha é que entraram e, vendo as duas ribeiras caudalosas, louvaram
muito a Deus e, como traziam sacerdote consigo, logo acima mais, levantaram altar, em que se disse a primeira missa, no qual um Mateus, homem honrado, fez a ermida de Santa Bárbara, e esta foi a primeira igreja
que houve em esta ilha” 30. Na Terceira, o frade franciscano que segundo a tradição acompanhou Jacome de
Bruges na primeira abordagem à ilha, foi Frei João. Na segunda expedição de Jos Dutra à Ilha do Faial,
seguiam cinco frades e três sacerdotes que se estabeleceram possivelmente na Praia do Almoxarife 31.
A ordem religiosa que acompanhou os descobridores e os primeiros povoadores foi igualmente a primeira a implantar os seus espaços conventuais no terrritório e a que o fez em maior número. Sendo os seus
seguidores segundo os seus postulados essencialmente preocupados com a evangelização nos meios urbanos a localização das suas casas procurou estar perto das populações de forma a dotá-las de conforto espiritual e de eles próprios sobreviverem através das esmolas. “E estes eram mestres na organização das sociedades fraternas.
Desde logo estabeleceriam a sua Ordem terceira para participação dos fiéis nos seus privilégios e graças
espirituais, ao mesmo tempo que deles recebiam auxílios e colaboração.
Assim se compreende que todos, nobres e pobres, dispuzessem no seu testamento, como sua última vontade, que lhe vistam um hábito da Ordem de São Francisco.(...) Lá como cá, elas foram o fulcro e o sustentáculo da vida cristã, reveladores do zelo e do ideal cristão, (...) todos os problemas humanos lhes estiberam
presentes e conservaram-se atentos às mais prementes necessidades sociais” 32.
A expansão e o povoamento dos arquipélagos atlânticos abriram aos franciscanos possibilidades de levarem à prática o seu proselitismo. A sua enorme dispersão por todo o território ultramarino português deu origem à criação de províncias da Ordem Seráfica, no caso dos Açores, sob o orago de São João Baptista 33.
Nesta província inseriam-se os conventos de freiras da Ordem de Santa Clara e da Observância de São
Francisco, cuja proliferação pelo arquipélago e número de casas cresceu muito rapidamente ao longo de
todo o séc. XVI e XVII. A ilha de São Miguel de que nos ocupamos é um exemplo de tal expansão e da sua
influência na sociedade.
30 Idem, vol. II, p. 10. O mesmo relato é-nos descrito por Gaspar Frutuoso na obra Saudades da Terra: “ Chegando aqui às ilhas os novos
descobridores tomaram terra no lugar, onde agora se chama a Povoação Velha, pela que ali fizeram depois, (...), e, desembarcando antre duas
frescas ribeiras de claras, doces e frias aguas, antre rochas e terras altas, todas cobertas de alto e espesso arvoredo de cedros, louros, ginjas e
faias, e outras diversas árvores, deram todos, graças a Deus (...). De crer é que trariam sacerdote consigo, que dissesse ali missa (como alguns
dizem) onde no lugar agora está uma ermida de Santa Bárbara, e aquela foi a primeira que nesta ilha se disse; ...”, Gaspar Frutuoso, Saudades
da Terra, livro IV, Instituto Cultural de Ponta Delgada, Ponta Delgada, 1998, p. 5.
31 Como refere Fr. de Monte Alverne “Chegaram a esta ilha, botaram a gente na Praia, onde o mar chegava, então, onde hoje está a igreja,
onde levantaram altarem que se disse a primeira, missa e dizem que o crucifixo devoto que hoje está em esta igreja viera da cidade de Bruges.
Ali se alojaram todos, e trouxeram consigo cinco frades capuchos de Santo António, três sacerdotes e dois leigos; um dos sacerdotes era pregador e disse a primeira missa e fez prática; e dando-lhe a escolher o sítio, escolheu a lomba que vai para Pero Miguel, que ainda hoje se
chama a Lomba dos Frades e nela se vêem os alicerces dos cubículos, divididos em forma de celas de frades. (...)
Como Job Dutra lhe não agradasse o sítio da Praia deixou nella a Pero Gomes Albernaz e outro irmão, Fernão de Évora, a um por almoxarife, donde ficou a chamar-se a este lugar Praia do Almoxarife...”, Fr. Agostinho de Monte Alverne, Ibidem, vol. III, Instituto Cultural de Ponta
Delgada, Ponta Delgada, 1988, p. 151.
32 Pe. Júlio da Rosa, O culto eucarístico na iniciação do povoamento das ilhas do Atlântico e nas constantes no Arquipélago das ilhas dos
Açores, Angra do Heroísmo, 1975, p. 98-99.
33 Esta foi criada através de um Breve do Papa Urbano VIII, em 12 de Junho de 1639.
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A esta Ordem Mendicante juntaram-se durante o século XVI, os Cónegos Regrantes de Santo Agostinho,
os religiosos Gracianos e Capuchos e a Companhia de Jesus. Sendo esta última Ordem e a de São Francisco
as que maior influência social exerceram sobre a população, quer pela sua acção evangelizadora quer pedagógica e as que pelo número das suas casas religiosas (Franciscanos), localização e exuberância dos seus
edifícios (Jesuítas) mais marcaram o território açoriano.
No entanto, só em 1570 e na cidade de Angra da Ilha Terceira, sede do Bispado dos Açores, a Companhia
de Jesus iniciou a sua acção no território com a construção de uma residência posteriormente transformada
em Colégio. No final do século expandiu a sua acção à ilha de São Miguel e no século seguinte à Ilha do
Faial. Tendo permanecido no arquipélago até 1760, data da extinção dos Jesuítas nos Açores 34.
Mas, a tentativa de estabelecimento dos Jesuítas neste arquipélago ter-se-á iniciado um pouco antes, em
1566, quando partiram de Lisboa para Angra os Padres Francisco Varea e Francisco Sálvio a mando do soberano, mas “duas vezes partiram e outras tantas foram obrigados pelo tempo a arribarem ao Tejo. Destinava-os
Deus para irem valer aos madeirenses, pois correndo a nova de que alguns herejes franceses, desembarcando
no Funchal, tinham saqueado a cidade e profanado os templos e as imagens, para ali se dirigiram aqueles companheiros nossos. Após esta tentativa frustada, vieram em 1570 os primeiros jesuítas para Angra” 35.
4. A implantação dos espaços conventuais em São Miguel
4.1. Sucessão cronológica
A Ilha de São Miguel cujo povoamento mais metódico se iniciou após a compra da sua capitania por Rui
Gonçalves da Câmara, em 1474, teve o seu núcleo urbano mais importante em Vila Franca do Campo, até
ao final do primeiro decénio de Quinhentos, época em que a vila começou a perder importância para Ponta
Delgada. Esta decadência de Vila Franca acentuou-se sobretudo após 1518 36, data da transferência da
Alfândega para Ponta Delgada e do terramoto de 1522 que destruiu a povoação. Reflexo desta preponderância foi a elevação a cidade de Ponta Delgada por Alvará de D. João III, datado de Almeirim, 2 de Abril
de 1546 37.
Vila Franca do Campo como primeira vila foi também o primeiro local em que os frades da Ordem de São
Francisco edificaram um convento na ilha. Sobre a sua fundação pouco se sabe, apenas que foi completamente subterrado pelo terramoto de 1522, tendo no seu interior perecido dezanove frades 38. Gaspar Frutuoso,
na sua obra Saudades da Terra redigida na década de oitenta do século XVI, somente o menciona quando

34 “Documentos sobre a sua prizão na Ilha de S. Miguel em 1760”, in Archivo dos Açores, vol. I, Instituto Universitário dos Açores, Ponta
Delgada, 1980, pp. 384-385.
35 J. Agostinho, “Os jesuítas nos Açores (1540-1725)”, in Archivo dos Açores, vol. XIV, Universidade dos Açores, Ponta Delgada, 1983,
p. 496.
36 “Mudança da alfândega de Villa Franca para Ponta Delgada – Alvará de 12 de junho de 1518”, in Archivo dos Açores, vol. XII,
Universidade dos Açores, Ponta Delgada, 1983, p. 159.
37 “Carta régia de D. João III, de 2 de Abril de 1546, elevando á cathegoria de cidade, a villa de Ponta Delgada, na Ilha de S. Miguel”,
in Archivo dos Açores, vol. I, Instituto Universitário dos Açores, Ponta Delgada, 1980, pp. 323-324.
38 “O convento dos Religiosos de S. Francisco da primeira Villa era ao pé do monte de nossa Senhora da Paz, e como este ficou subvertido com dezanove Religiosos”, Francisco Afonso de Chaves e Mello, “Descripção da Ilha de S. Miguel”, in Archivo dos Açores, vol. I, Instituto
Universitário dos Açores, Ponta Delgada, 1980, p. 214.
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evoca o enterramento de Maria de Novaes que “... vestindo-se
como freira, de hábito e manto pardo, muito comprido e de
autoridade (...); e foi sepultada na capela-mor do mosteiro de
São Francisco, que havia antes da subversão de Vila Franca, no
ano de mil e quinhentos e vinte e dois” 39, e aquando na descrição da ilha se refere ao actual Monte de Nossa Senhora da Paz
e à Ribeira de Mãe de Àgua “... e abaixo, antes de chegar à vila,
na entrada dela havia um rico mosteiro de São Francisco e um
fresco pomar, pelo meio do qual entrava esta ribeira” 40 (fig. 1).
Após a sua destruição, o Custódio da Província do Porto,
Comissário dos Frades Claustrais à qual o arquipélago dos
Açores foi sujeito até 1550, ordenou que fosse fundado um
novo convento na vila, o Convento de Nossa Senhora do
Rosário (fig. 2), a que nos referiremos posteriormente.
No entanto, com a importância adquirida por Ponta
Fig. 1 – Convento de São Francisco, Vila Franca do
Delgada no início de seiscentos tornava-se premente a acção
Campo, antes do terramoto de 1522.
evangelizadora dos frades mendicantes. Desta forma, em 1525,
o mesmo Comissariado do Porto mandou para a ilha Frei Vasco
de Taveira para fundar um novo convento da Ordem em Ponta
Delgada – o Convento de Nossa Senhora da Conceição (fig. 3).
Como consequência do terramoto de 1522, da peste que
grassou em São Miguel dois anos depois e de vissicitudes que
afectaram sobretudo a edificação e manutenção dos conventos
femininos, em 1524, foi fundado o Convento de Nossa Senhora
da Conceição de Vale Cabaços (fig. 4) e o Convento de Santo
André em Vila Franca do Campo (fig. 5). A este seguiu-se o de
Fig. 2 – Convento de Nossa Senhora do Rosário,
Jesus, da Ribeira Grande, o de Nossa Senhora da Esperança
Vila Franca do Campo.
(fig. 6) e o de Santo André (fig. 7), ambos em Ponta Delgada,
encontrando-se sujeitos à Ordem de Santa Clara aquando da data da sua fundação.
Somente no final do séc. XVI, mais propriamente em 1591, a Companhia de Jesus tomou conta do terreno em que dois anos depois fundou a sua residência 41 que apenas se transformou em Colégio da Ordem
no terceiro decénio da centúria seguinte (fig. 8).

39

Gaspar Frutuoso, Saudades da Terra, vol. IV, Instituto Cultural de Ponta Delgada, Ponta Delgada, 1998, p. 79.
Idem, vol. IV, p. 156.
41 “Data deste ano a fundação do nosso primeiro estabelecimento em S. Miguel. A Ilha deste nome é uma das chamadas Terceiras. Tem
dezoito léguas de comprimento e largura muito variável. É abundante em trigo e linho e tem muitas vilas, aldeias emuitos logares. A sua capital é a cidade de Ponta Delgada. Invejavam os micaelenses aos de Angra a felicidade de terem um colégio da Companhia, acabando por
alcançar aquilo por que havia tantos anos suspiravam. Ofereceram-nos o terreno para a fundação, uma renda de mil cruzados e a água necessária do aqueduto público. (...) Até ao ano de 1636 teve o nome de residencia, sendo seu primeiro reitor o padre Luiz Lopes”, J. Agostinho,
“Os jesuítas nos Açores (1540-1725)”, in Archivo dos Açores, vol. XIV, Universidade dos Açores, Ponta Delgada, 1983, p. 497.
40
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Nos últimos anos de Quinhentos, em Ponta Delgada foi
ainda edificado o convento feminino de São João Evangelista
que apenas possuiria o Breve do Papa a 6 de Setembro de
1602, da observância de São Francisco (fig. 9). Desta ordem
seria igualmente o convento masculino construído na Ribeira
Grande 42, sob o orago de Nossa Senhora de Guadalupe.
Os Cónegos Regrantes de Santo Agostinho, “dominicanos
ou monges brancos” 43 tiveram a sua primeira casa religiosa
nesta ilha em 1606. No entanto, só de 1695 data a fundação
Fig. 3 – Convento de Nossa Senhora da Conceição
do seu convento de Nossa Senhora da Graça, em Ponta
ou de São Francisco (vulgo), Ponta Delgada.
Delgada (fig. 10). A discrepância cronológica deveu-se à concessão do Breve Apostólico, à sua lenta edificação e à
mudança do primeiro local de implantação. Este facto tornou-se corrente na fundação e reedificação das casas religiosas
sendo consequência da escolha de um melhor local ou da destruição do primeiro pela acção dos tremores de terra e erupções vulcânicas que com alguma brevidade assolavam as ilhas.
Este foi o caso do convento de Nossa Senhora da Consolação
erigido pelos Ermitas Observantes da Ordem de São Francisco,
a 16 de Maio de 1614 no Vale das Furnas. A 2 de Setembro de
1620 “pôs-se a terra a tremer convulsivamente. Das gargantas
da serra saiam linguas de fogo, urros aterradores e lavas incandescentes. (...) Espavoridos, os eremitas tomaram as imagens e
as relíquias e fugiram, (...) foram para Vale Cabaços habitar o
convento que as freiras, havia quasi um século, tinham abandonado...”44. Esta reocupação do convento de Nossa Senhora
Fig. 4 – Convento de Nossa Senhora da Conceição,
da Conceição deu origem a uma nova fundação a 20 de
Vale de Cabaços.
Novembro de 1632, sendo confirmada pelo Bispo D. João
Pimenta a 10 de Novembro de 1631.
Os Recolectos Capuchos iniciaram as obras do seu Convento de Santo António, na vila de Lagoa, em
1641. Um ano depois e na sequência desta edificação os mesmos frades fundaram na vila do Nordeste, o
Convento de São Sebastião.
Em meados do séc. XVII a cidade de Ponta Delgada acolheu um outro convento feminino do orago
de Nossa Senhora da Conceição, cuja licença papal para a sua fundação foi dada a 14 de Maio de 1664
(fig. 11).

42

O início da construção deste convento data de 29 de Maio de 1606 e a sua fundação de 30 de Abril de 1612.
J. W. Webster, “ A ilha de S. Miguel em 1821”, in Archivo dos Açores, vol. XIII, Universidade dos Açores, Ponta Delgada, 1983, p. 132.
44 Pe. Ernesto Ferreira, “A igreja e o convento da Caloira na ilha de Sam Miguel”, in Monumentos do Passado, Tip. “Correio dos Açores”,
Ponta Delgada, 1941, p. 10.
43
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Por fim, em 1681, a Ordem de São Francisco iniciou a
construção do seu último convento nesta ilha em Fenais da
Maia, na freguesia dos Reis Magos, o Convento de Nossa
Senhora da Ajuda. Este foi elevado a guardiania a 4 de Agosto
de 1696, por capítulo provincial celebrado em Angra45.
A este elevado número de espaços conventuais em São
Miguel46 correspondia em 1723 a um total de 1319 religiosos
na ilha, sendo: 262 clérigos presbíteros, 179 religiosos franciscanos, 9 gracianos, 16 jesuítas e 853 religiosas47.

Fig. 5 – Convento de Santo André,
Vila Franca do Campo.

4.2. Causas da fundação e ingressão nos conventos
A Ilha de São Miguel possui uma àrea de cerca de
1053,37km2 48. Nos quais ao longo de pouco mais de duzentos
e cinquenta anos foram fundados cerca de dezoito casas religiosas, onze masculinas e sete femininas com reconhecimento
papal. De referir, que neste “inventário” não incluimos os recolhimentos femininos que se instalaram sobretudo em Ponta
Delgada, tais como: o Recolhimento de Santa Ana 49, de Santa
Bárbara 50 e da Trindade 51 destinados a albergar principalmente
Fig. 6 – Convento de Nossa Senhora da
as donzelas que querendo prosseguir uma vida dedicada a
Esperança, Ponta Delgada.
Deus pertenciam a uma parte da sociedade micaelense mais
desfavorecida.
Ao basearmos o nosso texto sobretudo nos cronistas que ao longo dos séculos XVI, XVII e XVIII, redigiram as
suas impressões e apresentaram relatos de acontecimentos históricos “segundo a tradição”, ou até mesmo com
base em documentação paroquial do arquipélago açoriano, deparamo-nos com causas religiosas para a fundação
destes conventos. A tal não deve ser indiferente o facto de estes cronistas terem uma formação religiosa ou serem
eles próprios párocos, como é o caso do Doutor Gaspar Frutuoso 52 ou do Padre António Cordeiro da Companhia

45

Fr. Agostinho de Monte Alverne, Crónicas da província de S. João Evangelista das ilhas dos Açores, vol. II, Instituto Cultural de Ponta
Delgada, Ponta Delgada, 1994, p. 405.
46 Anexo A
47 Fortunato de Almeida, História da Igreja em Portugal, vol. II, Livraria Civilização, Porto, Lisboa, 1968, p. 203.
48 Conforme o cálculo do Coronel Engenheiro Silvestre Augusto Pereira da Silva, in Archivo dos Açores, vol. IX, Universidade dos Açores,
Ponta Delgada, 1982, p. 192.
49 O Recolhimento de Santa Bárbara foi “fundado por Roque Teixeira no anno de 1662, tem quarenta e nove recolhidas andam em hábito
branco, e dão obediencia aos Religiosos de Santo Agostinho”, Francisco Affonso de Chaves e Mello, “Descripção da Ilha de S. Miguel”, in
Archivo dos Açores, vol. I, Instituto Universitário dos Açores, Ponta Delgada, 1980, p. 208.
50 Idem, Ibidem, “O segundo he o de Santa Anna. Foi fundado pelo licenciado Antonio de Frias”.
51 Idem, Ibidem, “O Recolhimento da Trindade he da mesma obediencia (do Ordinário); foi fundado por António de Sá, tem hoje nove
recolhidas”.
52 Gaspar Frutuoso, Saudades da Terra (redigido nos anos noventa do séc. XVII), vol. IV, Instituto Cultural de Ponta Delgada, Ponta
Delgada, 1998.
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de Jesus 53, ou mesmo frades como Frei Agostinho de Monte
Alverne 54 e Frei Diogo de Chagas 55. A estes juntaram-se viajantes
que ao percorrerem a ilha redigiram pequenos relatos das suas
impressões das gentes, da geografia, de factos históricos e dos
espaços religiosos que tão intensamente marcaram cada núcleo
urbano ou paisagem rural, como J. W. Webster na obra A Ilha de
S. Miguel em 1821 56; e, membros da classe administrativa da Ilha
como Francisco Affonso da Costa Chaves e Mello, que entre o final
do séc. XVII e início da centúria seguinte redigiu Margarida
Animada e Descripção da Ilha de S. Miguel 57, ambos publicados
em 1723.
As causas religiosas apresentadas para a fundação dos conFig. 7 – Convento de Santo André, Ponta Delgada.
ventos apresentam, no entanto, variantes sobretudo entre os
conventos masculinos e femininos. Os primeiros foram mandados edificar pela Ordem Religiosa a que ficaram sujeitos após a
sua construção, mesmo no caso de se tratar de uma reconstrução devido à sua destruição por um terramoto, como é o caso
do Convento de Nossa Senhora do Rosário de Vila Franca do
Campo, o segundo convento franciscano a ser erigido na vila
como consequência da “subversão” de 1522.
Os conventos femininos não respeitavam os mesmos trâmites. Na sua maioria, primeiro as futuras freiras manifestavam
vontade de prosseguirem uma vida de reclusão ou de se recoFig. 8 – Colégio dos Jesuítas, Ponta Delgada.
lherem em comunidade no interior de uma casa particular ou
ermida, depois era edificado o convento e só após alguns anos era concedido o Breve Papal para a sua fundação como convento anexo ou de observação a uma determinada Ordem religiosa. A fundação do
Convento de Santo André de Ponta Delgada corrobora esta morosidade. Tendo sido “... fundado por Diogo
Vaz Carreiro (...) e por sua mulher, Beatriz Rodrigues Camela, e (...) principiado nos anos de 1567, sem letras
nem mais ordem que a sua vontade, porque o breve daí a muitos anos foi alcançado” 58, como não tinham
filhos nomearam o padroado a António Frias, seu sobrinho que impetrou a Bula ao “Papa Gregório XIII em

53 Pe. Antonio Cordeiro, Historia insulana das ilhas a Portugal sugeytas no Ocaeno Occidental [...], Secretaria Regional da Educação e
Cultura, 1981.
54 Fr. Agostinho de Monte Alverne, Crónicas da província de S. João Evangelista das ilhas dos Açores, vol. II, Instituto Cultural de Ponta
Delgada, Ponta Delgada, 1994.
55 Fr. Diogo de Chagas, Espelho cristalino em jardim de várias flores, Secretaria Regional da Educação e Cultura, Direcção Regional dos
Assuntos Culturais, Universidade dos Açores, Centro de Estudos Gaspar Frutuoso, 1989.
56 J. W. Webster, “A ilha de S. Miguel em 1821”, in Archivo dos Açores, vol. XIII, Universidade dos Açores, Ponta Delgada, 1983.
57 Francisco Afonso de Chaves e Mello, “Descripção da Ilha de S. Miguel”, in Archivo dos Açores, vol. I, Instituto Universitário dos
Açores, Ponta Delgada, 1980.
58 Fr. Agostinho de Monte Alverne, Crónicas da província de S. João Evangelista das ilhas dos Açores, vol. II, Instituto Cultural de Ponta
Delgada, Ponta Delgada, 1994, p. 39.
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treze de Junho do anno decimo terceiro do seu Pontificado, e
falecendo o dito Pontifice antes de chegar a esta Ilha o Breve,
a Santidade de Sixto V corrobou a mesma graça em 15 de Maio
de 1585 no primeiro ano do seu Pontificado, o que tudo consta
da Bulla da fundação d´este Mosteiro”59.
A este desejo de edificar um convento por uma questão espiritual, junta-se por vezes o factor da necessidade e do auxílio. As
ocorrências sísmicas das ilhas deram origem à destruição total ou
parcial de alguns conventos, como já foi referido, e à conseFig. 9 – Convento de São João Evangelista,
quente construção de um outro ou à sua reconstrução. No caso
Ponta Delgada.
dos conventos femininos esta segunda fundação foi, sobretudo,
apoiada ou custeada pela população ou benfeitor que se tornava
muitas das vezes patrono desse mesmo convento. A sua acção
poderia assim ser entendida como uma acção social no auxílio às
vítimas de uma catástrofe natural sendo que nos termos da fundação eram normalmente feitos pedidos à comunidade dos religiosos, como orações regulares, um enterro de acordo com o ritual
da Ordem (principalmente, no caso dos franciscanos), e/ou reservados no local um certo número de lugares a serem ocupados
pelos fundadores, por seus familiares ou escolhidos. Desta forma,
o benfeitor assegurava o seu reconhecimento social e espiritual,
resultando tal feito como compra de indulgências ou de factores
a ter em conta no dia da sua morte ou do Julgamento Final.
As causas da fundação dos conventos em São Miguel encontram-se relacionadas com as razões pelas quais os fiéis ingressavam nos mesmos. As questões espirituais apresentadas pelos croFig. 10 – Convento de Nossa Senhora da Graça,
nistas surgem em maior relevância. De facto, no caso masculino
Ponta Delgada.
as Ordens Religiosas enviaram com frequência ao longo de quase
dois séculos e meio para a ilha, religiosos com o intuito de instaurarem no território novos espaços de recolhimento, tal prossupunha uma necessidade crescente da abertura dos mesmos.
As razões para o ingresso dos devotos indicadas pelos cronistas aludem ao seu fervor religioso, à sua bondade traduzida no desejo de auxílio às populações, à santidade dos seus actos para com o próximo, ou mesmo
para com os animais. No entanto, ao analisarmos alguma documentação referente às visitas pastorais às ilhas
deparamo-nos com irregulariedades no comportamento dos religiosos que nos distanciam da pura razão espiritual. Casos de faltas no exercício religioso, de comportamentos menos próprios em público, ou até mesmo
relações sexuais entre frades e violações eram frequentemente testemunhadas e por vezes punidas. Às questões
religiosas estariam muitas vezes ligadas ou subjacentes razões económicas e sociais. Os futuros religiosos pode59 Francisco Afonso de Chaves e Mello, “Descripção da Ilha de S. Miguel”, in Archivo dos Açores, vol. I, Instituto Universitário dos
Açores, Ponta Delgada, 1980, p. 206.
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riam ser induzidos a entrarem para um convento por não serem
filhos varões, como forma de interdição da divisão da propriedade de uma determinada família, ou pelo estatuto social adquirido tanto pelo próprio como pela família após a ingressão na
casa religiosa.
Nas crónicas analisadas, as freiras apresentam o mesmo
comportamento virtuoso 60, desejando fervorosamente uma
vida de recolhimento e de casamento com Deus. Mas, o interior dos conventos reservava, igualmente, uma outra realidade.
Algumas freiras, ou ainda noviças, tentaram a fuga, por vezes
acompanhadas por religiosos ou párocos. Existe o registo de
uma Madre Superior que envia uma carta ao rei pedindo a sua
transferência por não suportar o comportamento indecuroso das
recolhidas, os actos sexuais na comunidade ou as visitas menos
lícitas tanto de familiares como de amigos ou padres foram por
vezes reconhecidas e condenadas pela sociedade. Às causas
económicas e sociais referidas para os religiosos podemos
acrescentar, neste caso, a questão do dote envolvido num casaFig. 11 – Convento de Nossa Senhora da
Conceição, Ponta Delgada.
mento e razões passionais evidenciando desgostos amorosos, a
interdição do casamento entre famílias rivais, ou fuga a um matrimónio indesejado.
4.3. Os locais de fundação dos conventos: pré-existências e doação de terrenos
Em termos geográficos as casas religiosas na Ilha de São Miguel foram edificadas a meia encosta, perto
de uma ribeira ou fonte de água, num local de bons ares, saudável, sendo desta forma escolhidas devido à
sua proximidade à população, podendo os religiosos consumarem o seu papel de evangelizadores desta,
como forma de sobrevivência para algumas comunidades de frades e freiras dependentes directos da povoação, das suas esmolas e segurança.
A escolha dos locais para a fundação dos conventos recaíu principalmente sobre ermidas pré-existentes
nos arrabaldes dos núcleos urbanos. Estas, além de geograficamente respeitarem os requisitos acima referidos 61, eram já espaços sagrados, nos quais os primeiros religiosos se poderiam recolher até à edificação total
de um novo convento. Este foi o caso dos conventos: de São Francisco edificado na Ermida de Nossa
Senhora da Conceição, de Nossa Senhora da Graça na Ermida de Santa Ana (primeira fundação) e na de
Nossa Senhora da Natividade (segunda fundação) e do Convento de Santo André na Ermida do mesmo

60 “Foi devotíssima das almas do Purgatório e as fazia participantes de suas penitências e orações, e não satisfeita com isto, lhe ofereceu de
esmola um ano inteiro de todas as obras meritórias que ela fazia”, (Luzia dos Anjos, freira Terceira), Fr. Agostinho de Monte Alverne, Crónicas da província de S. João Evangelista das ilhas dos Açores, vol. II, Instituto Cultural de Ponta Delgada, Ponta Delgada, 1994, p. 39.
61 As ermidas constituíram os primeiros locais de culto na ilhas açorianas. O local escolhido para a edificação de uma ermida respeitava
as mesmas características geográficas que para os conventos a que se juntaram factores sobrenaturais como a aparição de santos, anjos ou
“almas do outro mundo” e o registo de manifesfações do demónio (fenómenos inexplicáveis para a população).
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santo, situados em Ponta Delgada. Em Vila Franca do Campo ambos os conventos foram fundados em ermidas com o mesmo orago que os actuais conventos possuem, o de Nossa Senhora do Rosário 62 e de Santo
André 63. A estes juntam-se o desaparecido Convento de Nossa Senhora da Consolação no Vale das Furnas,
o de Nossa Senhora da Conceição em Vale Cabaços e o do Nordeste dedicado a São Sebastião. Na vila da
Ribeira Grande o Convento masculino de Nossa Senhora de Guadalupe foi igualmente, edificado numa
Ermida do mesmo orago do convento, datada de 1591.
Na mesma vila, o Convento das Religiosas de Jesus introduz-nos outro dos locais de fundação dos conventos em São Miguel: as casas particulares. As habitações pertenciam aos fundadores das futuras casas religiosas, tendo sido constituídos primeiro como recolhimentos e posteriormente obtido a Bula Papal da sua
fundação. O Convento de Jesus foi fundado na residência de Pedro Rodrigues da Camera e de sua mulher
Maria de Betencor em 1536, “para recolhimento de Donzellas pobres, e honradas” 64. Em 14 de Maio de
1664, os vigários Francisco e João Andrade de Albuquerque obtiveram a licença papal para a fundação nas
suas casas de nascimento do último convento feminino a ser edificado na ilha. Este estava sujeito à observância da Ordem de São Francisco e foi dedicado a Nossa Senhora da Conceição 65.
Segundo o Padre António Franco na obra que redigiu no início do séc. XVIII, Sinopsis Annalium
Societatis Jesu in Lusitania, quando os Jesuítas chegaram a São Miguel foi-lhes oferecido “o terreno para a
fundação, uma renda de mil cruzados e água necessária do aqueduto público. O conde Manuel da Câmara,
donatário da ilha, ajudou muito à fundação” 66. O Padre António Cordeiro, adianta ainda que Manuel da
Câmara “deo para se fundar o Collegio parte do sitio em que está, e hummas casas que alli tinhão” 67. De
certo que esta oferta agradou aos padres da Companhia, sendo os próprios a descrevê-lo como “bom, &
sadio, & livre de monte algum à roda, dentro ainda da cidade, mas da parte do Norte para a terra, & com
boa vista para o mar” 68. A escolha de um lugar pelos religiosos e/ou a oferta do terreno por parte de benfeitores, para a construção do convento foi igualmente a forma como ocorreu a escolha do local para a edificação do Convento da Esperança, em Ponta Delgada. A área dos terrenos foi proporcionada às freiras por
Fernão do Quental e por sua mulher pouco antes de 1541, em terreno contíguo ao Convento de São
Francisco nos arrabaldes da cidade.

62

Fundado na Ermida de Nossa Senhora do Rosário, construída após o terramoto que subterrou a vila em 1522. Esta foi erigida pela população nos arrabaldes da vila destruída tornando-se na sua paroquial até à reconstrução da Matriz no local em que actualmente se encontra.
63 Ermida construída por André Sampayo no local da igreja matriz da vila que desmoronou com o terramoto de 1522. No seu interior
faleceram cerca de uma centena de pessoas, entre estas os pais do fundador da Ermida.
64 “... dotaram-lhe dezoito moios de trigo de renda annual, e duzentos cruzados a dinheiro (...). Em 8 de Fevereiro de 1543 se alcançou
a Bulla da sua fundação, e no anno de 1555 se acabou a Igreja, e o Mosteiro”. Francisco Afonso de Chaves e Mello, “Descripção da Ilha de
S. Miguel”, in Archivo dos Açores, vol. I, Instituto Universitário dos Açores, Ponta Delgada, 1980, p. 217.
65 Pe. Antonio Cordeiro, Historia insulana das ilhas a Portugal sugeytas no Ocaeno Occidental […], Secretaria Regional da Educação e
Cultura, 1981, pp. 138-139.
65 Fr. Agostinho de Monte Alverne, Crónicas da província de S. João Evangelista das ilhas dos Açores, vol. II, Instituto Cultural de Ponta
Delgada, Ponta Delgada, 1994.
66 Pe. Antonio Franco, “Sinopsis Annalium Societatis Jesu in Lusitania”, referido em J. Agostinho, “Os jesuítas nos Açores (1540-1725)”,
in Archivo dos Açores, vol. XIV, Universidade dos Açores, Ponta Delgada, 1983, p. 509.
67 Pe. Antonio Cordeiro, Historia insulana das ilhas a Portugal sugeytas no Ocaeno Occidental […], Secretaria Regional da Educação e
Cultura, 1981, pp. 138.
68 Idem, Ibidem, p. 230.
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De referir que, aos conventos fundados em construções pré-existentes eram igualmente doadas áreas de
terreno que correspondiam à zona envolvente do edifício e a terras próprias para o cultivo. Estas visavam
atribuir ao convento algum rendimento, tornando-o mais independente da Ordem Religiosa a que estavam
sujeitos e da acção caritativa da população, da qual, recebiam esmolas em numerário, em doações e géneros alimentícios em troca de assistência religiosa na morte, na doença, no enterro ou até na exorcização dos
corpos possuídos pelo demónio. No caso dos Jesuítas e dos Religiosos de Santo Agostinho a sua acção sob
a população era, sobretudo, pedagógica. Estes últimos no séc. XVII-XVIII eram os únicos religiosos autorizados a leccionar a disciplina de Latim e aqueles que a comunidade de fiéis mais temia por serem frequentemente os escolhidos a representarem a Santa Inquisição.
4.5. A localização dos conventos nos núcleos urbanos
Se numa primeira implantação alguns religiosos procuravam o recolhimento em lugares ermos, posteriormente, quer devido às catástrofes quer por necessidade de estarem junto às populações, estes mesmos conventos fundaram-se nos arrabaldes das povoações ou mesmo no seu interior. Como exemplo, destas mudanças de localização, temos os Conventos de Nossa Senhora da Graça de Ponta Delgada, que antes de ocupar
o actual local, os religiosos de Santo Agostinho residiram na Ermida de Santa Ana, a Norte do Colégio dos
Jesuítas, fora dos limites da cidade no início do séc. XVII, tendo-se transferido em 1695 para a Ermida de
Nossa Senhora da Natividade no interior da mesma, devido à proximidade da população. O mesmo caso
sucedeu com as freiras do Convento de Nossa Senhora da Consolação que posteriormente foram fundar os
Conventos de Santo André de Vila Franca do Campo e o da Esperança, em Ponta Delgada. De início temos
novamente a busca pelas devotas de recolhimento, necessidade de afastamento da comunidade, da dedicação total ao divino e na sua transferência para os arrabaldes próximos das duas localidades, a necessidade da
segurança junto da população devido às incursões dos franceses e ao isolamento do local.
Posteriormente, algumas casas conventuais implementaram-se nas localidades ou nos seus arrabaldes
por motivos de segurança, sobretudo no que respeita aos conventos femininos (devido aos saques empreendidos por mercenários, ataques marítimos e às catástrofes naturais: enchentes e crises sísmicas e vulcânicas);
e, aos postulados de algumas das ordens religiosas orientarem os seus seguidores para uma acção directa
sobre a população, como é o caso da Ordem Franciscana.
Os conventos da Ordem Jesuítica foram fundados no interior da cidade de Ponta Delgada mas no seu
extremo Norte, tornando-se num ponto polarizador da expansão do núcleo. Tal facto deveu-se à acção pedagógica dos eclesiásticos, ou simplesmente, a uma evolução do núcleo urbano através da via que ligava o
povoado inicial ao convento.
A acção directa dos frades no crescimento da malha urbana foi igualmente perpretada pela ordem mendicante, pelas mesmas razões que invocámos para os Jesuítas, a que se poderá acrescentar o seu espírito de
vida em comunidade sendo esta noção extensiva à população em geral, de forma a “alentarem a doutrina
do Céu” 69.

69 Fr. Agostinho de Monte Alverne, Crónicas da província de S. João Evangelista das ilhas dos Açores, vol. I, Instituto Cultural de Ponta
Delgada, Ponta Delgada, 1994, p. 25.
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Os conventos de forma geral, e indepentdentemente da sua
ordem ou locais pré-existentes de fundação, localizavam-se
nos extremos dos núcleos urbanos normalmente numa da vias
estruturantes da própria localidade. Tal facto facilitaria a comunicação dos religiosos com a população, e vice-versa. Esta
localização fez com que as casas dos religiosos se tornassem
em pólos de atracção do desenvolvimento das povoações. Se
em muitos casos, os conventos eram fundados na via inicial
que percorria toda a ilha junto ao mar (pelo litoral), noutros
eram os próprios religiosos que construíam um caminho desde
o seu local de recolhimento (conventos) até ao núcleo urbano.
Este mesmo caminho tornava-se anos depois numa zona de
expansão da cidade devido à sua acessibilidade, traçando-se
uma nova malha urbana a partir desta via.
O facto dos conventos se encontrarem no extremo das
povoações foi referenciado pelo próprio Gaspar Frutuoso na sua
obra Saudades da Terra quando se refere à fortificação de Vila
Fig. 12 – Vila Franca do Campo
em meados do séc. XVII.
Franca do Campo comentando que a vila parecia após esta
construção estar segura dos perigos e castigos porque, do lado
do mar, estava fortificada e do lado Norte estava cercada não
com muros, ou cavas, ou rochas, “mas com fortíssimos corações
religiosos e virtuosos, e com vigias e sentinelas que de dia e de
noite a estão vigiando (à vila), olhando e guardando, fazendo
frequentes sacrifícios e orações a Deus por seus moradores”.
Referindo-se, obviamente, aos dois conventos que limitavam o
eixo de desenvolvimento do novo núcleo urbano (fig. 12).
Fig. 13 – Espaços conventuais em Ponta Delgada
A sua localização nos arrabaldes dos núcleos urbanos não
no final do séc. XVII.
se deve somente à necessidade de afastamento dos “vícios” do
mundo e de proximidade com a comunidade que integravam, mas também à área territorial que abrangiam.
Um convento era formado por dormitórios, pela igreja e/ou ermida, oficinas e terreno de cultivo, a sua àrea
de ocupação era deveras superior à de qualquer burgo antigo consolidado ou mesmo em formação que
poderia disponibilizar. A sua segregação para os extremos próximos do núcleo urbano tornou-os em pontos
de atracção das populações e ao mesmo tempo de contenção do desenvolvimento e expansão deste, como
em Ponta Delgada (fig. 13). O espaço que ocupavam era demasiado grande para ser transposto ou rodeado
pelo traçado urbano existente. Só após a Extinção das Ordens Religiosas em 1832-1834, o consequente derrube das cercas e abertura de vias de circulação, os espaços conventuais tornaram-se em pontos de expansão do núcleo urbano inicial.
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5. A evolução histórica dos espaços conventuais
No arquipélago dos Açores a implementação, localização e evolução histórica conventual respeita certas especificidades que se podem constatar na história comum que marcou a origem, destruição e reconstrução de cerca de cinco conventos femininos na Ilha de São Miguel. As suas mutações e existência acompanharam as vicissitudes do quotidiano açoriano e alguns dos factos históricos mais importantes que
ocorreram no território.
Segundo as fontes analisadas e referenciadas anteriormente 70, no ano de 1522, após o terramoto que
destruiu Vila Franca do Campo, e quando a peste 71 ainda devastava a população de Ponta Delgada e Ribeira
Grande, viviam na vila subvertida Petronilha da Mota 72 (posteriormente, Maria de Jesus) e Isabel Afonso 73
(após tomada de votos, Maria dos Anjos), ambas devotas e com o objectivo comum de professarem, cedo se
tornaram amigas e se recolheram na casa da primeira. Uma noite, acompanhadas de quatro irmãs de poucos anos, partiram de Vila Franca com destino à Ermida de Santa Clara, em Ponta Delgada, onde desejavam
edificar um convento e aí servirem a Deus. Mas, devido à tempestade que assolava a zona, refugiram-se na
Ermida de Nossa Senhora da Conceição em Vale Cabaços 74 e “a cada uma das duas lhe veiu desejos de ficarem ali” 75. Após se mostrarem indiferentes aos apelos da população e família que acorreu ao local com o
intuito de as fazerem regressar, aí permaneceram durante seis meses em clausura. Neste espaço de tempo, a
população erigiu-lhes uma pequena casa, tendo as seis irmãs nela entrado na véspera de Páscoa. No mesmo
ano, o capitão do donatário, Rui Gonçalves da Câmara enviou um pedido a Roma para obter uma Bula
Apostólica para que o recolhimento fosse reconhecido por mosteiro com os seus privilégios.
Após cerca de dez anos de permanência no convento e devido à possibilidade de um ataque de corsários franceses, das então vinte seis freiras que habitavam o convento, dezoito, por pedido dos seus familiares, foram retiradas da sua clausura de Vale de Cabaços para Vila Franca do Campo. No local apenas ficaram as mais pobres. As que se deslocaram para a vila recolheram-se no então edificado Convento de Santo
André 76, onde fora construída após o terramoto uma ermida do mesmo orago.

70

Infra, p. 11-12
“A peste teve início a 4 de Julho de 1522. Não parou aqui o castigo dos Michaelençes, porque logo no anno seguinte de 1523. depois
da subuerção de Villa França comessarão a soportar hũ Pestilencial contagio, que teue principio em Ponta Delgada, que entao era Villa na
Parochial do Apostollo São Pedro, hoje Colligial, durou este não menos que Sete annos continuos, e poucas ou nenhüas forão as villas e lugares que não infestasse acabando a major parte das gentes dellas com aquella lastima, e aflição, que de ordinario custumão nas mais partes do
mundo semelhantes males”. Pe. Manuel Luís Maldonado, Fenix Angrense, vol. II, Instituto Histórico da Ilha Terceira, Angra do Heroísmo,
1990, pp. 124-133.
72 Petronilha da Mota sobrevivera ao terramoto por se encontrar na quinta de seu pai nos arrabaldes da vila, onde posteriormente se edificou a cidade. O terramoto, segundo a tradição, arrasou toda a Vila tendo morto cerca de quatro mil pessoas.
73 Isabel Afonso nesta data à ilha na companhia de seu tio vinda de Ponte de Lima de onde fugira ao saber das intenções de seu pai de
a casar.
74 A Ermida de Nossa Senhora da Conceição, localizava-se numa pequena enseada erma um pouco afastada do caminho que conduzia
a Ponta Delgada. Segundo a tradição, esta fora fundada por um ermitão na década de quarenta da centúria de quatrocentos.
75 Fr. Agostinho de Monte Alverne, Crónicas da província de S. João Evangelista das ilhas dos Açores, vol. I, Instituto Cultural de Ponta
Delgada, Ponta Delgada, 1994, p. 68.
76 Antes do terramoto de 1522 que destruíu a Vila neste mesmo lugar se erguia a igreja matriz de Vila Franca do Campo, sob a evocação
de São Miguel. Esta ficou totalmente soterrada pela erupção tendo no seu interior falecido um elevado número de habitantes que a ela acorreram com o intuito de obterem a protecção do local sagrado.
71
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As freiras que permaneceram no Convento de
Nossa Senhora da Conceição 77, só em 1541, após
uma recolha de esmolas junto da população e
doação do terreno por Fernão Quental e sua
mulher, foram fundar o Mosteiro da Nossa Senhora
da Esperança, em Ponta Delgada 78.
Em 1567, registaram-se novos tremores de terra
que atingiram sobretudo a parte Norte e Nordeste
da ilha, e em especial a Ribeira Grande. O
Fig. 14 – Esquema de implantação de conventos e deslocação de
Convento de Jesus foi dos edifícios mais afectados
freiras em São Miguel, no séc. XVI.
da vila. As freiras que aí permaneciam foram transferidas para o Convento da Esperança, em Ponta Delgada, mas devido à sua lotação, algumas foram recolhidas em casa de parentes.
Tal como sucedera com as freiras que saíram de Vale de Cabaços, estas foram mais tarde fundar um novo
convento em Ponta Delgada, o de Santo André. No entanto, este não fora edificado especificamente para a sua
clausura, mas por iniciativa particular de Diogo Vaz Carreiro que pedindo à Câmara da cidade a ermida de
Santo André aí edificou o Convento do mesmo orago 79 para quatro sobrinhas. Sendo este após a sua construção disponibilizado para albergar as freiras da Ribeira Grande, que dez anos depois regressaram à sua casa de
origem, o Convento de Jesus, que através de esmolas recolhidas pelas próprias freiras foi reconstruído (fig. 14).
Neste pequeno relato que abrangeu cerca de cinquenta anos de existência de cinco conventos, poderemos reconhecer algumas características únicas de mutação e evolução deste tipo de espaço religioso na ilha
de São Miguel sendo possível generalizarmos esta síntese a todo o território açoriano. A fundação dos conventos ocorreu, sobretudo, em ermidas pré-existentes, em locais doados por particulares sendo secundarizada a escolha específica de um local para o fim concreto; a não observância de qualquer ordem religiosa
que apenas integravam após o Breve Apostólico que poderia ser concedido muitos anos depois do recolhimento dos religiosos (característica verificada, sobretudo, em conventos femininos); o financiamento para a
sua edificação ser suportado por particulares ou pela própria população; a transferência dos recolhidos consoante as catástrofes e factos históricos que atingiram as ilhas, esta poderia ocorrer também entre ilhas; as
várias fundações de cada convento poderia ser uma consequência da sua destruição total ou parcial, como
aconteceu com o Convento de Jesus das Religiosas de Santa Clara 80.
Conclusão
Numa época em que o teocentrismo estava ainda florescente na mente da sociedade, em que esta entendia Deus como criador do mundo, omnipresente e ominpotente, protector dos justos e castigador dos peca77 O Convento de Nossa Senhora da Conceição abandonado pelas freiras apenas voltou a ser ocupado em 1632 pelos Ermitas de Nossa
Senhora da Consolação, no Vale das Furnas.
78 Este foi o primeiro convento feminino a ser erigido nos então arrabaldes da cidade.
79 Apenas obteve o Breve do Papa Sixto V em 1585, transcrito em: Fr. Agostinho de Monte Alverne, Crónicas da província de S. João
Evangelista das ilhas dos Açores, vol. I, Instituto Cultural de Ponta Delgada, Ponta Delgada, 1994, pp. 92-97.
80 A sua primeira fundação data do ano 1536 e a segunda de 1577.
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dores, a sociedade traçava a sua povoação ou via-a crescer em função da sua religiosidade, ou seja, dos
espaços religiosos que a caracterizavam. Estes eram símbolos físicos do seu amor e temor a Deus e transformavam-se quer simbolicamente quer fisicamente nos pontos de desenvolvimento e de contenção de um
núcleo urbano, devido à sua centralidade, constituindo pontos de expansão, quer pela sua localização nos
extremos, formando pontos de atracção e, ao mesmo tempo, de contenção da mesma.
Os conventos assumiram-se ao longo dos séculos de implantação como pontos defensivos na protecção
da comunidade. Por um lado, esta era defendida dos ataques marítimos, dos mercenários, das pelejas que
existiam ao longo das suas costas, por castelos, fortes, redutos ou simples batarias que foram sendo edificadas. Por outro, do lado da terra, a população era protegida dos males do mundo, das manifestações demoníacas, das iras de Deus pelos espaços conventuais e ermidas que pontuavam as paisagens. Ao longo do
séc. XVIII, e de forma mais concreta no séc. XIX, o Homem consubstancializou o seu antropocentrismo 81
crescente numa outra forma de entender o mundo. A Natureza ou mesmo o Universo anteriormente regidos
e criados por Deus eram agora reduzidos a fórmulas matemáticas, os medos a explicações lógicas e compreendidas pela população e os lugares sagrados a espaços ocupados pelos fiéis de uma determinada
religião 82.
Estado e Igreja constituíam agora dois poderes diferenciados abrindo caminho a uma laicização da sociedade. Os espaços conventuais no início do séc. XIX com a Extinção das Ordens Religiosas foram desocupados das suas funções espirituais e transferidos para o Estado. Os religiosos que habitavam o seu interior
foram, no caso masculino, desalojados. No caso dos conventos femininos transformados em recolhimentos
que continuaram a albergar as freiras até que a última falecesse.
O espaço ocupado por estes imóveis foi, na maioria das vezes, deixado ao abandono, dando azo a pilhagens, mesmo tendo sido feitos inventários exaustivos do espólio dos conventos, este desapareceu ou degradou-se. Em meados do séc. XIX, os imóveis como bens estatais foram vendidos em hasta pública, abandonados ou transformados em instituições administrativas, governativas, culturais ou de apoio à comunidade.
Após esta transformação na sua função original, o espaço do convento retomou a sua importância na estruturação dos núcleos urbanos, pela sua funcionalidade e acção junto à comunidade.
Do teocentrismo das cidades se passou ao antropocentrismo em que o Homem devolveu ao imóvel conventual a sua função de pólo estruturante no seio da sociedade e do núcleo urbano através da racionalização do seu espaço e da sua integração na nova sociedade.

81

Iniciado durante a época do Renascimento teve uma das suas maiores conquistas na laicização da sociedade.
Embora no território açoriano a religiosidade dos fiéis ainda consagre à religião católica uma preponderante acção na vivência do
quotidiano.
82
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Fundação dos espaços conventuais em São Miguel
Denominação
S. Francisco (m)

Ordem
religiosa
S. Francisco

N. Sra. da
Conceição (m)

S. Francisco

N. Sra. do
Rosário(m)

S. Francisco

N. Sra. da
Conceição (f+m)

Sta. Clara

Localidade

Geografia
do local
V. F. do Campo Monte da Serra
de N. Sra. da
Paz, trespassada
por uma ribeira
Ponta Delgada,
Campo de
S. Francisco
V. F. do Campo Arrabalde da
vila, para o
poente
Caloura, Vale
Perto do mar,
de Cabaços,
isolado,
Água de Pau
recolhimento

(Ermitas N. Sra.
da Consolação)
Sto. André (f)
Sta. Clara
V. F. do Campo
Religiosas de
Sta. Clara
(S. Francisco)

Ribeira Grande

Entre a vila
e a serra;

N. Sra. da
Esperança (f)

S. Francisco

Ponta Delgada,
Campo de
S. Francisco

Poente da vila,
encostado ao
conv. de N. Sra.
da Conceição
(S. Francisco)

Sto. André (f)

Sta. Clara

Ponta Delgada

Colégio de Todos
os Santos (m)

Jesuítas

Ponta Delgada

S. João
Evangelista (f)

S. Francisco

Ponta Delgada

N. Sra. de
Guadalupe (m)

S. Francisco

Ribeira Grande

Ant. 1525

Fr. Vasco de
Taveira
(frade claustral)
Fr. Diogo
Borges

1525
1524

1536 – 23 Jun.
1563 (dest.)
reconst.
até 1577
1541

Local plano,
na cidade

Poente da vila

Jan. 1591
(tomada de
posse); fim:
Fev. 1593
Últimos anos
do séc. XVI

Manuel Martins
Soares + Maria
Jácome Raposa

29 Maio
1606

N. Sra. da
Conceição (f)
S. Sebastião (m)
N. Sra. da
Ajuda (m)

Recolectos
Capuchos
Observância de
S. Francisco
Recolectos
Capuchos
S. Francisco

Lagoa
Ponta Delgada

Nordeste
Fenais da Maia

N. Sra. da
Conceição

5 Jun. 1524
– início 1525

N. Sra. Rosário

20 Nov.
1632
16 Jul.
1533 (Breve)

Na vila

Fr. Mateus
da Conceição
Me. Isabel do
Esp. Santo

19 Mar.
1642
1681

Fr. Pedro
da Conceição
Fr. Domingos
de São Diogo
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Igrejas

Jerónimo do
Quental +
D. Guimar de Sá

Sto. André de
André Gonçalves
Sampayo

João de Arruda
Pedro Rodrigues
da Camera +
Maria de
Betencor
Fernão do
Quental

Sto. André
João Lopes
Henriques

Manoel da
Costa

6 Set.
1602-1616
(Breve)

S. João Ante
Portam Latinam
(Manuel
Martins Soares)

30 Abr.
1612

N. Sra. de
Guadalupe
(1591)
Junto à Erm.
de N. Sra. da
Consolação
Santa Ana
(Lic. Ant. Frias)

Gonçalo Alvares

1695

N. Sra. da
Natividade

Manoel Sanches
de Almada
Conde da Rib.
Grande

25 Jul.
1606

22 Out.
1641
8 Set.
1664; fim:
3 Ago. 1671

Local de fundação
Doação terras
Habitações

N. Sra. da
Conceição

16 Maio
1614
No do Colégio
de Jesus

Ermidas

1525

Religs: D.
8 Fev.
Joanna da Cruz
1543 (Bula)
e D. Catarina
de Jesus
Me. Maria do
23 Abr.
Esp. Santo
1541 (entrada)
Padroeiros:
D. Filipa
Coutinho +
Rui Gonçalves
da Câmara (cap.)
Diogo Vaz
15 Maio 1585
Carreiro
(Breve)
Pe. Fernão
1636 (colégio)
Guerreiro (res.)

1618
Sto. António (m)

Data de
fundação

Cap. Rui
Gonçalves da
Câmara +
D. Filipa
Coutinho
Me. Maria
de Jesus

1567

Vale das Furnas
Ponta Delgada

Fundador

Perto da ribeira

de Jesus (f)

N. Sra. da
Observância de
Consolação (m) S. Francisco Ermitas
N. Sra. da
Religiosos de
Graça (m)
Sto. Agostinho
(dominicanos)

Início da
construção
1522 –
destruído

1642
14 Maio 1664
(licença papal)
11 Abr.
1642

Vigários:
Francisco e João
de Albuquerque
Andrade
S. Sebastião
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Fontes manuscritas:
“Carta datada de 20 de Fevereiro de 1528” in Corpo Diplomático, IANTT, parte I, maço 39, nº 50.
Constituições Synodaes do Bispado d´Angra feitas pelo Ex.mo e Rvd.mo Sr. Bispo D. Jorge de Santyago e approvadas em Synodo
Episcopal celebrado na Sé Cathedral no anno de 1559, Angra do Heroísmo, 1881, BPARAH, pp. III-IV.
Convento de Nossa Senhora da Conceição – Ponta Delgada, in AHMF/IANTT, cx. 7643.
Convento de Nossa Senhora da Esperança – Ponta Delgada, in AHMF/IANTT, cx. 2078.
Convento de Santo André – Ponta Delgada, in AHMF/IANTT, cx. 2079.
Convento de Nossa Senhora da Conceição – Ponta Delgada, in AHMF/IANTT, cx. 7643.
Convento de São Francisco, in AHMF/IANTT, cx. 2266, inv. 462.
Convento de Nossa Senhora da Graça – Ponta Delgada, in AHMF/IANTT, cx. 2266, p. 688.
Convento de São Francisco – Ponta Delgada, in AHMF/IANTT, cx. 2266, inv. 474.
Convento de São João Evangelista – Ponta Delgada, in AHMF/IANTT, cx. 2267.
Convento de São Francisco – Ribeira Grande, in AHMF/IANTT, cx. 2267.
Convento de São Sebastião – vila da Calheta, in AHMF/IANTT, cx. 2267, inv. 490.
Convento de São Francisco – Vila Franca do Campo, in AHMF/IANTT, cx. 2266, inv. 481.
Convento de São Francisco – vila da Ribeira Grande, in AHMF/IANTT, cx. 2266, inv. 475.
Convento de Nossa Senhora do Rosário – Vila Franca do Campo, in AHMF/IANTT, cx. 2266, inv. 465.
Inquisição de Lisboa, IANTT, livros 791, 793, 794.

202

Vol. L 2005

50 ANOS ATLÂNTIDA

José de Sousa Nunes.
O Homem, a Família e a Distribuiução de Bens (1737-1795)

Lúcia de Lurdes Oliveira Tavares Santos
1. Nascido a 31 de Outubro de 1734, em Angra, na freguesia da Sé, José de Sousa Nunes, foi o terceiro
filho do casamento de Francisco Nunes Vieira com Mariana da Ressurreição 1. José de Sousa Nunes tinha
duas irmãs mais velhas, Ana Tomásia Francisca e Catarina Mariana do Sacramento 2.
José de Sousa Nunes fez os seus estudos preliminares para ingressar na vida sacerdotal na cidade de
Angra, entrando posteriormente com 21 anos de idade na Universidade de Coimbra, para prosseguir os seus
estudos superiores, matriculando-se no 1º ano em Instituta a 12 de Novembro de 1755 3. No ano seguinte e
respeitando as normas do Concílio de Trento, os pais de “... livre vontade e arbitrio proprio...” fizeram-lhe
dote para património de uma propriedade comprada 4 anos antes 4. Os dotadores declararam na altura da
elaboração da doação que “... haviam criado nas Escollas e estudos o Dotado seu filho, com o dezignio de
chegar a receber o estudo Sacerdotal, para melhor se empregar no serviço de Deos, cuja inclinação reconhecião no mesmo Dotado...” 5. A propriedade situava-se no Caminho de Baixo, perto da Silveira, tendo custado na altura 400$000 pagos na forma de “... cópia de dinheiro de prata corrente e de receber neste Reyno

1 O baptismo de José de Sousa Nunes realizou-se na Sé Catedral de Angra 7 dias após o seu nascimento. Ao acto do baptismo presidiu
o padre cura, António Paes Ortis, em 7 de Novembro de 1734. Foram seus padrinhos o alferes António Machado da Costa e Maria do
Nascimento, mulher de Manuel Soares, residentes na freguesia da Sé. (Cf. Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Angra do Heroísmo,
Paroquiais da Sé, Baptismos (1729-1753), fl. 129, termo do baptismo de José, Sé, 7 de Novembro de 1734; Idem, Cartório Notarial de Angra,
Livro de Notas do Tabelião António José de Mendonça (1755-1756), fl. 70, escritura de dote para património a favor de José de Sousa Nunes,
Angra 27 de Abril de 1756; Idem, Ibidem, fl. 71, traslado da licença de dote de José de Sousa Nunes, dada a seu pai, Francisco Nunes Vieira,
por Manuel Sebastião de Andrade Teve e Sampaio, Angra, 27 de Abril de 1756; Idem, Juízo Geral de Angra, inventário dos bens do Rev. Dr.
José de Sousa Nunes (1795), fl. 65, escritura de dote para património a favor de José de Sousa Nunes, Angra, 27 de Abril de 1756; Idem,
Câmara Eclesiástica, Cartório da Mitra de Angra, mç. 23 (1756-1764), doc. nº 22, fl. 3, escritura de dote para património a favor de José de
Sousa Nunes, Angra 27 de Abril de 1756; doc. nº 22, fl. 5v, traslado da licença de dote de José de Sousa Nunes, dada a seu pai, Francisco
Nunes Vieira, por Manuel Sebastião de Andrade Teve e Sampaio, Angra, 27 de Abril de 1756).
2 Sobre o assunto, consulte-se: Quadro com a Estrutura familiar de José de Sousa Nunes.
3 Arquivo da Universidade de Coimbra, Processo do estudante José de Sousa Nunes, matrícula em Instituta, Coimbra, 12 de Novembro
de 1755. Saliente-se que a matrícula de José de Sousa Nunes foi feita 12 dias após ter ocorrido o fatídico terramoto de 1 de Novembro, que
destruiu a cidade de Lisboa.
4 B.P.A.R.A.H., Juízo Geral de Angra, inventário dos bens do Rev. Dr. José de Sousa Nunes (1795), fls. 67-68v, escritura de venda de 23
alqueires de biscoito com vinhas, árvores de fruta e casas telhadas, do padre António José Caetano, presbítero do hábito de S. Pedro, a
Francisco Nunes Vieira, Angra, 16 de Agosto de 1752; fls. 68v-69, auto de posse dos 23 alqueires de biscoito, Angra, 20 de Agosto de 1752.
5 B.P.A.R.A.H., Câmara Eclesiástica, Cartório da Mitra de Angra, mç. 23 (1756-1764), doc. nº 22, fl. 3v, escritura de dote para património
a favor de José de Sousa Nunes, Angra 27 de Abril de 1756; Idem, Juízo Geral de Angra, inventário dos bens do Rev. Dr. José de Sousa Nunes
(1795), fls. 65-66, escritura de dote para património a favor de José de Sousa Nunes, Angra, 27 de Abril de 1756; Idem, Cartório Notarial de
Angra, Livro de Notas do Tabelião António José de Mendonça (1755-1756), fls. 70-71, escritura de dote para património a favor de José de
Sousa Nunes, Angra 27 de Abril de 1756.
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e senhorios de Portugal...” 6. Tratava-se de uma propriedade livre de vínculo ou morgado, tendo somente a
pensão de 1$300 de foro “fatuizim” pago anualmente pelo administrador Manuel Sebastião de Andrade Teve
e Sampaio 7.
A propriedade dada a José de Sousa Nunes para constituir o seu património foi comprada por seu pai em
1752 ao padre António José Caetano, presbítero do hábito de S. Pedro e morador em Angra. O novo proprietário, Francisco Nunes Vieira, recebeu das mãos do tabelião, Sebastião José de Bettencourt, que se deslocou à propriedade “... terra, pedra, erua, e das cazas pao e telha [...] que elle aseitou, andou e pasiou pella
dita vinha abrindo e fixando as portas das cazas e fazendo outros autos possessorios...” 8. Terminado este
ritual e tendo como testemunhas José Cristóvão de Figueiredo e António de Mendonça de Barcelos foi-lhe
entregue a posse efectiva da propriedade 9.
Após a atribuição do dote de património, José de Sousa Nunes matriculou-se na Faculdade de Cânones
da Universidade de Coimbra em 4 de Novembro de 1756. A partir do ano lectivo seguinte renovou as suas
matrículas nesta Faculdade no primeiro dia de Outubro de cada ano até 1760 10. Após a frequência de 5
anos lectivos, obteve em Janeiro de 1761 o grau de Bacharel e em Maio, do mesmo ano, concluiu a sua
Formatura 11. Saliente-se que José de Sousa Nunes foi contemporâneo das reformas pombalinas e da expulsão dos Jesuítas ocorrida em 1759. Antes das reformas pombalinas, as habilitações exigidas para o ingresso
nas faculdades maiores variavam de umas para as outras. Assim, os requisitos mínimos exigidos aos candidatos opositores às faculdades jurídicas (Cânones e Leis) consistiam na aprovação no exame de Latim que
deveria ser feito no Colégio das Artes, comprovada por certidão passada pelo respectivo Principal 12.
O sistema pedagógico e de avaliação estabelecido antes das reformas pombalinas baseava-se na aquisição cumulativa dos conhecimentos necessários à obtenção dos graus. A distinção entre “cadeiras grandes” e
6 A quantia entregue pelo comprador Francisco Nunes Vieira ao vendedor Padre António José Caetano, presbítero do hábito de S. Pedro,
foi conferida pelo tabelião público de notas Sebastião José de Bettencourt, onde confirmou “... estar nelle a quantia dos ditos quatrocentos mil
reis...”. (Cf. B.P.A.R.A.H., Juízo Geral de Angra, inventário dos bens do Rev. Dr. José de Sousa Nunes (1795), fl. 67v, escritura de venda de 23
alqueires de biscoito com vinhas, árvores de fruta e casas telhadas, do padre António José Caetano, presbítero do hábito de S. Pedro, a
Francisco Nunes Vieira, Angra, 16 de Agosto de 1752).
7 Esta propriedade confrontava a Norte com as vinhas do Cónego Silvestre Moniz Barreto e as de Raimundo da Silva de Bettencourt. A
Sul ficava o Caminho de Baixo, a Nascente a vinha de Miguel da Silva Franco e a Poente a vinha do Dr. Francisco de Queirós e Melo. (Cf.
Idem, Ibidem, fls. 67-68v, escritura de venda de 23 alqueires de biscoito com vinhas, árvores de fruta e casas telhadas, do padre António José
Caetano, presbítero do hábito de S. Pedro, a Francisco Nunes Vieira, Angra, 16 de Agosto de 1752).
8 Idem, Ibidem, fls. 68v-69, auto de posse da propriedade de 23 alqueires de biscoito com vinhas, árvores de fruta e casas telhadas,
Angra, 20 de Agosto de 1752. A compra desta propriedade ficou registada em escritura pública de 16 de Agosto de 1752 (Cf. Idem, Ibidem,
fls. 67-68v).
9 António de Mendonça de Barcelos era casado com Ana Tomásia Francisca sendo, deste modo, genro do comprador, Francisco Nunes
Vieira, e cunhado do dotado, José de Sousa Nunes. (Cf. Idem, Ibidem, fls. 20-20v, testamento de José de Sousa Nunes, Angra, 28 de Janeiro
de 1793; Idem, Paroquiais da Sé, Casamentos (1741-1754), fl. 73v, termo de casamento de António de Mendonça de Barcelos com Ana
Tomásia Francisca, Sé, 29 de Janeiro de 1746). Sobre o assunto, veja-se também: Estrutura familiar de José de Sousa Nunes.
10 Arquivo da Universidade de Coimbra, Ibidem, matrículas em Cânones, Coimbra, 12 de Novembro de 1756; 1 de Outubro de 1757; 1
de Outubro de 1758; 1 de Outubro de 1759; 1 de Outubro de 1760.
11 Idem, Ibidem, Exame em Cânones para a obtenção do grau de Bacharel, Coimbra, 25 de Janeiro de 1761; Idem, Ibidem Exame em
Cânones para a obtenção do grau de Formatura, Coimbra, 19 de Maio de 1761.
12 Sobre o assunto, vide: Fernando Taveira da Fonseca, “A Reforma da Universidade de Coimbra (1772) e o seu reflexo na sociedade insular” in As sociedades insulares no contexto das interinfluências culturais do século XVIII, Funchal, Secretaria Regional do Turismo e
Cultura/Centro de Estudos de História do Atlântico, 1994, p. 18; Idem, “Ensino. II. Época Moderna”, in Dicionário de História Religiosa de
Portugal, dir. de Carlos Moreira Azevedo, coord. de Ana Maria Jorge [et al.], [2º v.]: C-I [Lisboa], Círculo de Leitores, 2000, pp. 118-123.
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“catedrilhas” marcava a obrigatoriedade da frequência pelos alunos dos diversos anos. Os juristas, passado
o primeiro ano comum a todos, no qual frequentavam as aulas de Instituta, deveriam ouvir todas as cadeiras nos dois anos seguintes e apenas as cadeiras grandes nos restantes três até se tornarem bacharéis. Entre
este acto e a formatura deveriam ainda frequentar mais duas cadeiras 13.
José de Sousa Nunes optou por frequentar o curso de Cânones, seguindo a tendência da época.
Efectivamente, este curso dava-lhe uma maior abertura em termos de universo de trabalho, atendendo ao
facto do mesmo o habilitar tanto para o exercício dos cargos da igreja, como para os do Estado, podendo
advogar nos dois foros. O curso de Leis permitia-lhe advogar apenas no foro civil 14.
Terminados os estudos superiores em Coimbra, onde se formou em Cânones, em Maio de 1761, José de
Sousa Nunes regressou a Angra. Dois anos mais tarde, em Julho de 1763, com 29 anos de idade, e com os
estatutos de clérigo secular e de bacharel em Cânones, é nomeado notário do Santo Ofício para a cidade de
Angra 15. Desempenha este cargo, pelo menos, até Janeiro de 1793, ano em que redige, o seu testamento 16.
No ano seguinte, a 17 de Julho, passa uma procuração a Joaquim José Gomes, comerciante e mercador na
cidade de Lisboa, para em seu nome “... cobrar e arrecadar do Tribunal do Santo officio [...] tudo o que Se
lhe der de diligencias que tem feito pertencentes ao mesmo Tribunal como Notário que he do Santo officio,
e da mesma forma Receber tudo o que pertencer ao Seu escrivão passando tudo quanto Receber as quitações, e clarezas que lhe pedirem, aSim publica ou Razas, fazendo todos os Requerimentos que necessários
forem...” 17. Entretanto, em Agosto de 1780, foi nomeado para exercer as mesmas funções o bacharel em
Cânones e cónego da Sé de Angra, José Bernardo de Carvalho 18.
O detentor do cargo de notário do Santo Ofício não só coadjuvava o comissário nas suas tarefas como
deveria transcrever “... com grande fidelidade, & inteireza tudo o que os Comissarios perguntarem às testemunhas & o que elas responderem, sem accrescetar, nem diminuir couza algua, não sómente na substancia,
mas nem ainda nas palavras, & depois de escrito o testemunho, antes das testemunhas assinarem, lho lerão

13 Idem, “A Reforma da Universidade de Coimbra (1772) e o seu reflexo na sociedade insular” in As sociedades insulares no contexto das
interinfluências culturais do século XVIII, Funchal, Secretaria Regional do Turismo e Cultura/Centro de Estudos de História do Atlântico, 1994,
p. 21.
14 José Manuel Azevedo e Silva, “Estudantes madeirenses na Universidade de Coimbra, entre 1573 e 1730”, in Revista de História das
Ideias, 12, Coimbra, Instituto de História e Teoria das Ideias, Faculdade de Letras [Universidade de Coimbra], 1990, p. 58.
15 Sobre o assunto, vide: Paulo Drumond Braga, A Inquisição nos Açores, Ponta Delgada, Instituto Cultural de Ponta Delgada, 1997, pp.
108-113.
16 No testamento, datado 28 de Janeiro de 1793, e aprovado pelo tabelião público de notas, Luís José de Bettencourt, em 30 de Janeiro
do mesmo ano, José de Sousa Nunes declara-se “... Clerigo Presbitero, e Bacharel formado nos Sagrados Canones pella Univercidade de
Coimbra, e Nottario do Santo Officio... ”. (Cf. B.P.A.R.A.H., Juízo Geral de Angra, inventário dos bens do Rev. Dr. José de Sousa Nunes (1795),
fl. 16, testamento de José de Sousa Nunes, Angra, 28 de Janeiro de 1793).
17 Idem, Cartório Notarial de Angra, Livro de Notas do tabelião Luís José de Bettencourt (1793-1794), fls. 125-125v, procuração bastante
feita por José de Sousa Nunes a Joaquim José Gomes, da cidade de Lisboa, Angra 16 de Julho de 1794.
18 Refira-se que, no testamento deixado por José de Sousa Nunes, e por ele redigido, o Cónego Dr. José Bernardo de Carvalho aparece-nos proposto pelo testador para primeiro testamenteiro de todos os bens declarados no testamento, bem como homem de confiança para pôr
em prática os desígnios por ele declarados. Além disso, escolheu um homem que fora seu companheiro nas lides quotidianas da acção da
igreja. (Cf. B.P.A.R.A.H., Juízo Geral de Angra, inventário dos bens do Rev. Dr. José de Sousa Nunes (1795), fls. 16-21, testamento de José de
Sousa Nunes, Angra, 28 de Janeiro de 1793). Sobre a nomeação do Cónego Dr. José Bernardo de Carvalho para notário do Santo Ofício, consulte-se: Paulo Drumond Braga, Ibidem, Ponta Delgada, Instituto Cultural de Ponta Delgada, 1997, pp. 108-113.
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todo, declarando no termo, como lhe foy lido...” 19. A função de notário do Santo Ofício aparece em Angra
a partir de 1639. Nesta cidade são conhecidos entre 1639 e 1793, 4 agentes que desempenham este cargo.
Neste contexto, José de Sousa Nunes foi o terceiro a ocupar estas funções 20.
2. Do casamento de Francisco Nunes Vieira com Mariana da Ressurreição nasceram 3 filhos: Ana
Tomásia Francisca 21, Catarina Mariana do Sacramento 22 e José de Sousa Nunes. A primeira filha de
Francisco Nunes Vieira contraiu matrimónio com António de Mendonça de Barcelos, em 29 de Janeiro de
1746, com 15 anos de idade. Entre os noivos havia uma diferença de 23 anos 23. Deste enlace matrimonial
nasceram 9 filhos sendo 7 do sexo feminino e 2 do sexo masculino 24. As raparigas chamavam-se: Maria
Vitória, Doroteia Felícia, Antónia, Rosa Clara de Viterbo, Isabel, Teresa e Maria 25. Por sua vez os rapazes
foram baptizados com os nomes de Manuel e João de Napomeceno Nunes de Carvalhal 26.

19

Apud. Paulo Drumond Braga, Ibidem, Ponta Delgada, Instituto Cultural de Ponta Delgada, 1997, p. 107.
Os outros notários do Santo Ofício foram: Jacinto Alvernaz, morador em Angra, clérigo secular, nomeado em 30 de Agosto de 1639;
Bento Marques de Carvalho, morador em Angra e José Bernardo de Carvalho, do termo de Coimbra, morador em Angra, bacharel em Cânones
e Cónego da Sé de Angra. (Cf. Paulo Drumond Braga, Ibidem, Ponta Delgada, Instituto Cultural de Ponta Delgada, 1997, pp. 108-113).
21 Ana Tomásia Francisca foi a primeira dos 3 filhos, nascendo a 13 de Janeiro de 1731, sendo “... Baptizada em caza por necessidade
pello Reverendo Padre Antonio Pays Ortiz Cura desta dita See em os vinte e hum dias do dito mes e anno e no dito dia lhe fiz o catechismo
e exorcismos nesta mesma see...”. (Cf. B.P.A.R.A.H., Paroquiais da Sé, Baptismos (1729-1737), fl. 35, termo do baptismo de Ana, Sé, 21 de
Janeiro de 1731).
22 Catarina Mariana do Sacramento nasceu a 10 de Janeiro de 1733 e foi baptizada na Sé Catedral a 18 do mesmo mês. Foram seus padrinhos o Padre beneficiado Inocêncio Caetano de Vasconcelos, morador na Sé e a Madre Maria do Sacramento, religiosa no Mosteiro de Nossa
Senhora da Esperança, desta cidade, por procuração. (Cf. Idem, Ibidem, Baptismos (1729-1737), fl. 85, termo do baptismo de Catarina, Sé, 18
de Janeiro de 1733).
23 O casamento realizou-se na Sé, sendo a cerimónia presidida pelo Cura, Francisco José Gomes Garcia, depois de terem cumprido “...
as diligencias necessarias e as tres denunciações nesta Igreja e nas mais desta Cidade na forma do Sagrado Concilio Tridentino sem se descobrir algum impedimento Canonico como nos constou de hum mandado do Exmo e Rmo Senhor Bispo D. Frey Valério do Sacramento...”.
António de Mendonça de Barcelos era filho de André Vaz de Barcelos e de Teresa de Jesus que na altura do casamento já tinham falecido. Os
noivos tiveram como padrinhos Francisco Nunes Pereira e o alferes António Machado da Costa. (Cf. Idem, Ibidem, Casamentos (1741-1754),
fl. 73v, termo de casamento de António de Mendonça de Barcelos com Ana Tomásia Francisca, Sé, 29 de Janeiro de 1746).
24 Idem, Juízo Geral de Angra, inventário dos bens do Rev. Dr. José de Sousa Nunes (1795), fl 20v, testamento de José de Sousa Nunes,
Angra, 28 de Janeiro de 1793. Sobre o assunto, veja-se também: Estrutura familiar de José de Sousa Nunes.
25 Maria Vitória nasceu a 22 de Março de 1747 e teve como padrinhos de baptismo o Padre António Vaz Paes e Catarina Margarida Rosa.
Doroteia Felícia nasceu a 19 de Setembro de 1748 sendo seus padrinhos o alferes Francisco Pereira Cabral e D. Doroteia Felícia, por procuração. Antónia nasceu a 19 de Dezembro de 1750 sendo apadrinhada pelo capitão Francisco Borges Leal e D. Antónia Eugénia Micaela. Rosa
Clara de Viterbo nasceu a 24 de Maio de 1753, sendo seu padrinho o tio José de Sousa Nunes e madrinha Bárbara da Conceição, mulher de
João de Melo Neto. Isabel nasceu a 6 de Dezembro de 1759 e teve como padrinhos o Padre Venâncio José de Barcelos e sua tia paterna Isabel
Margarida. Teresa nasceu a 8 de Setembro de 1762 tendo como padrinhos Luís de Sousa Vaz e Maria do Amparo e, finalmente, Maria que nasceu a 22 de Setembro de 1765 tendo como padrinho o vigário da igreja de S. Pedro, Luís do Carvalhal Silva. (Cf. Idem, Paroquiais de S. Pedro,
Baptismos (1738-1757), fl. 121, termo de baptismo de Maria, S. Pedro, 3 de Abril de 1747; fl. 141, termo de baptismo de Doroteia, S. Pedro,
29 de Setembro de 1748; fl. 170v, termo de baptismo de Antónia, S. Pedro, 31 de Dezembro de 1750; fl. 209v, termo de baptismo de Rosa, S.
Pedro, 31 de Maio de 1753; Idem, Ibidem, Baptismos (1757-1776), fl. 32v, termo de baptismo de Isabel, S. Pedro, 16 de Dezembro de 1759; fl.
80, termo de baptismo de Teresa, S. Pedro, 16 de Setembro de 1762; fl. 127v, termo de baptismo de Maria, S. Pedro, 28 de Setembro de 1765).
26 Manuel nasceu a 11 de Janeiro de 1756 e teve como padrinho Ambrósio Roxo. João de Napomeceno nasceu a 9 de Fevereiro de 1769,
sendo, por este facto, filho póstumo de António Mendonça de Barcelos. Foi seu padrinho o tio materno, José de Sousa Nunes e a madrinha
foi Nossa Senhora das Mercês. (Cf. Idem, Ibidem, Baptismos (1738-1757), fl. 255v, termo de baptismo de Manuel, S. Pedro, 18 de Janeiro de
1756; Paroquiais de S. Pedro, Baptismos (1757-1776), fl. 178, termo de baptismo de João, S. Pedro, 18 de Fevereiro de 1769).
20

206

ATLÂNTIDA
Estrutura familiar de José de Sousa Nunes
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de Barcelos

Teresa de
Jesus

António de Mendonça
de Barcelos

Maria
Vitória

Doroteia
Felícia

Mariana da Ressurreição

Antónia

Ana Tomásia
Francisca
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Maria
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Catarina Mariana do Sacramento, a exemplo da sua madrinha de baptismo, a Madre Maria do
Sacramento, seguiu a vida religiosa, entrando para o Convento de Nossa Senhora da Esperança 27.
José de Sousa Nunes foi o único filho varão de Francisco Nunes Vieira e desde cedo demonstrou aptidão
para seguir a vida religiosa, sendo clérigo secular do hábito de S. Pedro 28. Quando o cunhado António de
Mendonça de Barcelos faleceu, em 14 de Novembro de 1768, deixou a viuva e os filhos menores endividados 29. Estas dívidas foram prontamente pagas por José de Sousa Nunes que, no seu testamento, ressalvou o
facto de que face à miséria em que Ana Tomásia Francisca se encontrava e “... vendo o dezamparo em que
ficava minha Irmãa e sobrinhas e sobrinhos [resolvi] tomallos a minha Conta com quem tenho gasto bastantes mil cruzados...” 30.

27 Idem, Juízo Geral de Angra, inventário dos bens do Rev. Dr. José de Sousa Nunes (1795), fl.18v, testamento de José de Sousa Nunes,
Angra, 28 de Janeiro de 1793; Idem, Paroquiais da Sé, Baptismos (1729-1737), fl. 85, termo de baptismo de Catarina Mariana do Sacramento,
Sé, 18 de Janeiro de 1733.
28 Idem, Câmara Eclesiástica, Cartório da Mitra de Angra, mç. 23 (1756-1764), doc. nº 22, fl. 3v, escritura de dote para património a favor
de José de Sousa Nunes, Angra 27 de Abril de 1756; Idem, Juízo Geral de Angra, inventário dos bens do Rev. Dr. José de Sousa Nunes (1795),
fls. 65-66, escritura de dote para património a favor de José de Sousa Nunes, Angra, 27 de Abril de 1756; Idem, Cartório Notarial de Angra,
Livro de Notas do Tabelião António José de Mendonça (1755-1756), fls. 70-71, escritura de dote para património a favor de José de Sousa
Nunes, Angra 27 de Abril de 1756.
29 António de Mendonça de Barcelos antes de falecer recebeu “... os sacramentos dos moribundos necessarios... ”. Idem, Paroquiais de
S. Pedro, Óbitos (1766-1795), fl. 14, termo de óbito de António de Mendonça de Barcelos, S. Pedro, 14 de Novembro de 1768).
30 Idem, Juízo Geral de Angra, inventário dos bens do Rev. Dr. José de Sousa Nunes (1795), fl. 20v, testamento de José de Sousa Nunes,
Angra, 28 de Janeiro de 1793.
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Tendo em conta a grave situação financeira da irmã, após o falecimento do marido, e como forma de tentar minimizar as despesas com o seu sustento e do seu agregado familiar, José de Sousa Nunes interessou a “...
Irmãa no Contracto dos Dizimos desta Ilha Concorrendo [ele, José de Sousa Nunes], Com todas as despezas
e obrigando [se] Como procurador [...] a satisfazer todas as perdas que houvessem...” 31. Este contrato manteve-se em vigor até 1790, sempre na tentativa de obter algum lucro. Esta situação entretanto nunca se verificou, agravando ainda mais a situação anteriormente registada. Assim sendo, e apesar de ter sofrido muitas perdas com o contrato dos dízimos, principalmente os dos últimos anos, declara expressamente que “... todas
paguei Com a maior promptidam que hé possivel [...] a Matheos Joze Carvam, como a Francisco Joze Teixeira
e a Francisco Cellis aRematantes ...” 32. Para além de não ter tido lucros nos referidos contratos, os arrematantes ficaram ainda a dever-lhe bastante dinheiro. De acordo com as suas disposições testamentárias, caso
estes saldassem a sua dívida para com ele, o produto da mesma reverteria para a atribuição de esmolas 33.
3. Antes de morrer, José de Sousa Nunes, deixou todos os seus bens “móveis semoventes e de raiz” e últimas vontades bem explícitas no seu testamento redigido em 28 de Janeiro de 1793 34. O testamento foi “feito
pella sua mam e punho, e por elle assignado numerado e rubricado” 35. Para a redacção do mesmo, José de
Sousa Nunes começou por declarar que “... estando com boma saude e em meu perfeito Juízo e entendimento que Nosso Senhor me deu e temendo me da morte e dezejando pôr minha Alma no Caminho da
Salvaçam por não saber o que Deos Nosso senhor de mim quer fazer, e quando sará servido de me levar
para si faço este testamento por minha propria mam que hé a minha ultima e deRadeira vontade...” 36. Para
testamenteiros nomeou em primeiro lugar o Rev. Cónego Dr. José Bernardo de Carvalho, em segundo o Sr.
Domingos de Ramos e em terceiro o Rev. Cónego Felíciano de Bettencourt 37. Dos três propostos para testamenteiros, o primeiro aceitou de bom grado satisfazer a última vontade do testador 38.
Como recompensa pela execução das suas últimas vontades, José de Sousa Nunes deixava ao que viesse
a ser o seu testamenteiro “... hua duzia de talheres de prata que hé faca garfo e colher; e assim mais tres
colheres grandes de prata que tenho de tirar soupa tudo marcado com a letra N-//...” 39 O testamento foi
aprovado pelo tabelião, Luís José de Bettencourt, tendo como testemunhas o alferes José Bernardo Lopes, o
escrivão público José de Bettencourt, o inquiridor do Juízo Geral António de Ávila da Silva, o vendeiro João

31

Idem, Ibidem, fl. 20v.
Idem, Ibidem, fl. 20v.
33 Idem, Ibidem, fl. 21.
34 Idem, Ibidem, fls. 16-21.
35 Idem, Ibidem, fl. 21.
36 Idem, Ibidem, fl. 16.
37 Como forma de justificar a sua escolha nestes três elementos, declara no testamento: “... queiram por serviço de Nosso Senhor e por
me fazerem merce serem meos testamenteiros pello muito amor, e afecto que sempre lhes tive e por Conhescer delles a lialdade que me tem,
e em agradecimento, e lembrança do afecto que lhes tenho, e trabalho que hão de ter ...”. (Cf. Idem, Ibidem, fl. 16v).
38 O Cónego José Bernardo de Carvalho era natural de Coimbra e morava em Angra. Nesta cidade, era Cónego da Sé e bacharel em
Cânones pela Faculdade de Cânones da Universidade de Coimbra. Tal como José de Sousa Nunes, foi nomeado notário do Santo Ofício em
22 de Agosto de 1780. A proximidade entre eles e a sua vinda para esta ilha levanta-nos a hipótese de ter sido por influência de José de Sousa
Nunes que o mesmo se deixou arrastar para esta ilha. Sobre o assunto, veja-se: Paulo Drumond Braga, Ibidem, Ponta Delgada, Instituto
Cultural de Ponta Delgada, 1997, pp. 108-113.
39 B.P.A.R.A.H., Ibidem, fl. 21.
32
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José Nunes, o oficial de tanoeiro António José da Costa, o vendeiro Francisco José Nunes e o trabalhador
António Garcia. Registe-se que as três últimas testemunhas não sabiam assinar 40.
Uma das primeiras disposições contempladas no testamento prendia-se com o seu enterro e o respectivo
cerimonial fúnebre. José de Sousa Nunes pretendia ser enterrado no Convento de São Francisco, na sua sepultura e onde já tinham sido sepultados os pais, Francisco Nunes Vieira e Mariana da Ressurreição. A sepultura
situava-se junto à Capela de Nossa Senhora da Glória, próxima da grade que dividia o cruzeiro e estava identificada com o número nove. O ladrilho da sepultura já tinha sido reformado tendo sido todas as despesas
pagas à sua custa 41. O acompanhamento e o funeral ficaram à responsabilidade do testamenteiro em quem
José de Sousa Nunes tinha a máxima confiança. Impôs, no entanto, que o seu féretro fosse acompanhado por
12 pobres recebendo cada um 2$000 e 1 vela de arrátel de cera 42. Do mesmo modo, e além das missas tidas
por normais, mandadas celebrar pelas Confrarias, às quais pertencia, deveriam ser ainda mandadas rezar
novecentas missas sendo: “... quatrocentas pela minha alma entrando as que se poderem celebrar no dia do
meu falecimento, ou no dia seguinte com as esmollas de dozentos reis, e dozentas pelas Almas dos meos
Pays, e trezentas de tençam com a esmolla costumada, como tambem trinta mil reis de esmolla aos pobres
que se ajuntarem a minha porta às pessoas grandes a cem reis e os piquenos a sincoenta reis...” 43.
José de Sousa Nunes instituiu como herdeira universal dos seus bens a irmã Ana Tomásia Francisca. Para
além desta, contemplou também a irmã Catarina Mariana do Sacramento, religiosa no Convento de Nossa
Senhora da Esperança, as sobrinhas, Doroteia Felícia, Rosa Clara de Viterbo e Maria Vitória, filhas da irmã
Ana Tomásia Francisca e o seu sobrinho e afilhado João de Napomeceno Nunes de Carvalhal. No testamento
foram igualmente contemplados os seus criados, criada e quinteiro. Os trabalhadores que estivessem ao seu
serviço há mais de 10 anos deveriam receber como recompensa, pelos bons serviços, 40$000 cada um para
além do seu respectivo ordenado 44.
José de Sousa Nunes deixou ainda explícito no seu testamento algumas doações que gostaria que fossem
feitas nomeadamente: “... 10 dotes de 20$000 cada um a donzellas, orfãs, honestas e Recolhidas precedendo informaçam dos Respectivos Parrochos comtando que se nam entregarem os ditos dottes sem aprezentarem Certidam do seu Recebimento como pessoa de bona vida e Costumes sendo utteis á Republica
pelo meio de seos officios ou lavranças ou de outro qualquer emprego que tenham ...” 45 perderiam o direito
ao dote. Outra disposição dizia respeito ao levantamento dos pobres pelas freguesias da ilha, feito pelos respectivos párocos, com vista à distribuição de esmolas com o propósito de lhes mitigar a pobreza tanto no
que dizia respeito à alimentação como ao vestuário 46. Estipulava ainda no testamento que os seus bens fossem colocados em arrematação pelo seu testamenteiro, a fim de serem arrematados por quem atribuísse o
maior lance. Do resultado da arrematação deveriam ser separados 200$000 que seriam entregues ao
Santíssimo Sacramento, colocado na Capela de Nossa Senhora de Belém, na Terra Chã, para que o vigário

40
41
42
43
44
45
46

Idem,
Idem,
Idem,
Idem,
Idem,
Idem,
Idem,

Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,

fl. 21.
fl. 17.
fl. 17.
fl. 18.
fl. 18.
fl. 19.
fls. 19v-20.
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aplicasse o dinheiro e utilizasse apenas os juros para o que “... for preciso para a administração do
Sanctissimo aos fieis... ” 47. Por seu turno, e como o testador pertencia ao hábito de S. Pedro, de que era “...
indigno Irmam... ”, legava à sua confraria 10$000 de esmola acrescentando ainda que aos irmãos confrades
que participassem nas suas exéquias deveria ser dado um sírio a cada um “... de meio aRatel...” 48.
Após a morte do Rev. Dr. José de Sousa Nunes, ocorrida a 27 de Agosto de 1795 49, o oficial de carpinteiro, Tomé Francisco, foi a casa do Juiz de Fora e Orfãos anunciar a sua morte declarando que o defunto
“... fizera seu testamento e hum Codecillo que ali apresentava cozido e lacrado com sinco pingos de lacre
vermelho por cada parte Requerendo ao ditto Ministro que para se proceder ao enterro do dito Reverendo
Defunto e se saber o que este dispunha o mandasse abrir e ler e que achando o feito e aprovado com as
Solemnidades de Direito mandasse se cumprisse e guardasse como nelle se continha...” 50. O testamento foi
aberto pelo tabelião José Gambier Teles de Bettencourt após ordem dada pelo Juiz de Fora e Orfãos, José
Acúrcio das Neves. De seguida o tabelião deslocou-se à casa do falecido e perante o féretro e de todas as
pessoas presentes leu o testamento e o codicilo. Todas as pessoas nomeadas no testamento receberam a
visita do tabelião que lhes leu o testamento bem como o codicilo, nomeadamente os três nomeados para testamenteiros, a irmã Ana Tomásia Francisca, os filhos Maria Vitória, Doroteia Felícia, Rosa Clara de Viterbo e
João de Napomeceno, o vigário de Santa Luzia, o Provedor da Santa Casa da Misericórdia, a irmã Catarina
Mariana do Sacramento, religiosa no Convento de Nossa Senhora da Esperança, e o vigário de S. Pedro 51.
A todos o tabelião declarou que nos papeis do Rev. Dr. José de Sousa Nunes apenas existia “... Testamento,
Codecillo, suas Aprovações, aberturas, Cumpraces e denunciações...” 52.
Aproximadamente um ano depois da redacção do testamento, a 5 de Maio de 1794, José de Sousa
Nunes resolveu fazer um codicilo alterando algumas das disposições iniciais do seu testamento. Por ocasião
da redacção do codicilo encontrava-se “... tremulo e embaraçado da mam direita e por [...] nam poder
escrever...” pediu ao Padre Manuel Joaquim Fernandes da Rocha, clérigo presbítero do hábito de S. Pedro,
e como tal irmão confrade, que o escrevesse e o assinasse a seu rogo 53.

47

Esta oferta ao Santíssimo Sacramento tinha como objectivo primordial o salvamento da sua alma e para que “... nam seja arguido na
hora da minha morte... ”. (Cf. Idem, Ibidem, fl. 19v). Saliente-se, no entanto, que a Terra Chã era, na altura, um lugar da freguesia de S. Pedro.
A Terra Chã tornou-se paróquia independente da de S. Pedro por Alvará Régio de 6 de Setembro de 1825. (Cf. Terra Chã. Roteiro Cultural,
Junta de Freguesia de Terra Chã, 1999, p. 12. Sobre o mesmo assunto, veja-se também: Alfredo da Silva Sampaio, Memória sobre a ilha
Terceira, Angra do Heroísmo, Imprensa Municipal, 1904, pp. 319-321).
48 B.P.A.R.A.H., Ibidem, fl. 18.
49 José de Sousa Nunes faleceu na freguesia de Santa Luzia tendo recebido “... os Divinos Sacramentos da Penitencia Viatico e Unção fez
testamento, que esta no Cartorio de Joze Gambier dizpoz novecentas missas, foi Sepultado em Sepultura propria na Igreja dos Reverendos
Religiosos Franciscanos, e conduzido a sepultura por elles, e pelos confrades de S. Pedro ad vincula...”. (Cf. Idem, Paroquiais de Santa Luzia,
Óbitos (1786-1799), fl. 59, termo de óbito de José de Sousa Nunes, Santa Luzia, 27 de Agosto de 1795).
50 Idem, Juízo Geral de Angra, inventário dos bens do Rev. Dr. José de Sousa Nunes (1795), fl. 22, termo de abertura do testamento de
José de Sousa Nunes feito pelo tabelião, José Gambier Teles de Bettencourt, com a aprovação do juiz de fora, José Acúrcio das Neves, Angra,
28 de Agosto de 1795.
51 Pela análise feita ao testamento não vislumbrámos qualquer menção a 5 sobrinhos filhos de Ana Tomásia Francisca e de António de
Mendonça de Barcelos, a saber: Antónia, Isabel, Teresa, Manuel e Maria. No testamento contempla apenas 3 sobrinhas: Maria Vitória, Doroteia
Felícia, Rosa Clara de Viterbo e o sobrinho e afilhado João de Napomeceno Nunes de Carvalhal (Cf. Idem, Ibidem, fl. 20v. Vide, também:
Estrutura familiar de José de Sousa Nunes.
52 B.P.A.R.A.H., Ibidem, fl. 26, declaração do tabelião público de notas, José Gambier Teles de Bettencourt, sobre o testamento e codicilo de José de Sousa Nunes, Angra, 20 de Outubro de 1795.
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No codicilo, José de Sousa Nunes reforçou os bens deixados à irmã e sobrinhas por considerar que elas
assim o mereciam em virtude de ter “... experimentado nellas os maiores afectos pella Charidade, e amor com
que delle Testador tem tractado... ” 54. Acrescenta-lhes aos bens anteriormente legados 1 morada de casas na
Rua do Rego, onde morava, para que vivessem em “... boma armonia e Irmandade...” bem como
“... todos os trastes e ornatos com que ellas se acham compostas [...] o oratório [...] com tudo o que lhe pertence destinado para seu uso...” 55. Para além destes objectos, pertencentes ao interior das casas, deixava-lhes
também os tonéis, as pipas e os barris que se encontravam na adega. Ressalve-se o facto de José de Sousa
Nunes ter excluído deste legado todas as peças de prata que se encontravam na casa bem como as que faziam
parte do oratório. Estas peças deveriam ser distribuídas de acordo com as disposições do testamento.
Legou-lhe, igualmente, um arrendamento de terras na freguesia de Santa Bárbara, incluindo as casas de
telha, e que haviam pertencido aos “... regulares expulsos... ”, com todos os seus pertences “... bois, vacas,
arados, cangas, atafona...”; dez alqueires de pasto e terra na mesma freguesia e um mato na canada dos
Folhados, na freguesia de S. Mateus, adquirido a Tomás José Carvão e sua mulher “... para ellas em sua vida
o posuirem e disfructarem Irmãamente ficando tudo por morte de hua as outras e a ultima que ficar poderá
livremente dispor das dittas propriedades como bem lhe pareser...” 56. Com a doença, José de Sousa Nunes
aproximou-se mais da família que sempre havia amparado, e repensou a distribuição dos bens feita anteriormente no testamento. Para além do acréscimo feito em bens móveis e imóveis, agraciou-as ainda com
300$000 em dinheiro, como forma de lhes prover um maior desafogo económico 57.
No testamento, José de Sousa Nunes manifestou vontade que vestissem e dessem cera e esmolas aos
pobres que acompanhassem o seu enterro. No entanto, aquando da elaboração do codicilo considerou esta
atitude “... mais de ostentaçam e vangloria do que sufragio uttil a sua Alma...” tendo por isso revogado esta
disposição e transferido o dinheiro “... para outras obras pias que tem disposto no testamento ...” 58.
Após a sua redacção, o codicilo foi aprovado pelo tabelião Luís José de Bettencourt e teve como testemunhas o padre capelão Joaquim Pinheiro, o padre Inácio António Martins, o Dr. José Inácio Correia, José
Narciso de Almeida, o ajudante Manuel Pereira Cabral, José de Bettencourt e o licenciado Domingos
António Ferreira, todos moradores na cidade de Angra 59.
Em requerimento enviado ao juiz de fora, o testamenteiro, José Bernardo de Carvalho, informa que para
cumprimento do estabelecido e deixado em testamento por José de Sousa Nunes, possuidor de bens “... huns
a favor de Sua Irmãa Anna Thomasia Francisca e suas filhas sobrinhas delle testador; e outros para serem

53

José de Sousa Nunes no codicilo “... encomendava a sua Alma a Sanctissima Trindade que o Criou em cuja fé era e protesta viver e
morrer e Roga a Nosso Senhor Jesus Christo que pella sua infinita Mizericordia e pelllo seu preciosissimo sangue que por nós derramou lhe
perdoasse os muitos e grandes pecados que em toda a sua vida tem feito, e para alcançar este perdam toma por protectora e intercessora a
Virgem Sanctissima May de Deos e a todos os Santos e Santas e particullarmente aos de sua maior devoçam ...”. (Cf. Idem, Ibidem, fls. 23-23v, codicilo, Angra, 8 de Maio de 1794).
54 Idem, Ibidem, fl. 23v.
55 Idem, Ibidem, fl. 24.
56 Idem, Ibidem, fl. 24.
57 Idem, Ibidem, fl. 24.
58 Idem, Ibidem, fl. 24.
59 Idem, Ibidem, fls. 25-25v. aprovação do codicilo pelo tabelião público de notas, Luís José de Bettencourt, Angra, 28 de Agosto de 1795.
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postos em arrematação para cumprimento de certos legados pios...”, e em virtude da irmã Ana Tomásia
Francisca ser a sua herdeira universal, esta perante a lei vigente, deveria proceder ao inventário dos bens do
irmão a fim de se dar cumprimento às disposições testamentárias. Nestas circunstâncias, o testamenteiro
requereu ao juiz de fora, José Acúrcio das Neves, que ordenasse ao escrivão do Juízo Geral no sentido de
notificar Ana Tomásia para que no prazo de oito dias efectuasse o inventário dos bens do falecido testador.
Este inventário era necessário para se proceder à separação dos bens e realizar-se as respectivas arrematações dos que para isso haviam sido destinados 60. Dando cumprimento ao despacho proferido pelo juiz de
fora, o escrivão José Gambier Teles de Bettencourt deslocou-se, no mesmo dia, à propriedade sita no
Caminho de Baixo, adiante da Silveira, onde se encontrava Ana Tomásia, notificando-a da necessidade de
arrolar os bens pertencentes ao seu irmão, falecido no mês anterior 61. Com efeito, o inventário realizou-se
na casa de Ana Tomásia Francisca tendo a herdeira declarado que “... se louvava nos avaliadorez [...] do
Conselho...” para procederem à avaliação dos referidos bens com vista à sua arrematação. Prometeu igualmente nunca “... hir em tempo algum contra este Seu louvamento...” 62.
Assim, em 20 de Outubro de 1795, e para que se pudesse satisfazer o que havia sido disposto no testamento e codicilo, na sala da Câmara e em audiência pública do juiz de fora, Dr. José Acúrcio das Neves, e
por sua delegação, o escrivão Vicente Ferreira de Melo, por requerimento do Procurador do Número,
Manuel Rodrigues Jorge, e do testamenteiro Cónego José Bernardo de Carvalho, determinou-se que “... se
passassem Edditaez, e se afixassem e corressem os pregoenz da Ley tanto nos bens moveis como nos de Raiz
que devião ser rematados...” 63. Com base na análise do testamento e do codicilo verificámos que os bens
inventariados e arrematados, pertencentes a José de Sousa Nunes, eram muito variados incluindo roupa de
cama, roupa de uso pessoal, peças de complemento da indumentária, mobiliário, louças, livros, peças de
ouro e prata, vinhos, dinheiro, animais e bens de raiz onde se incluíam terras, pastos, matos e casas 64.
Ana Tomásia Francisca e as suas filhas, Doroteia Felícia, Rosa Clara de Viterbo e Maria Vitória em requerimento dirigido ao juiz de fora declaram que o seu irmão e tio lhes deixou como herança, entre outros bens,

60 Dando cumprimento ao solicitado pelo testamenteiro, José Bernardo de Carvalho, o juiz de fora de Angra, José Acúrcio das Neves, despachou favoravelmente declarando que se procedesse de acordo com o pedido. (Idem, Ibidem, fl. 93, requerimento do testamenteiro Cónego
Dr. José Bernardo de Carvalho dirigido ao juiz de fora de Angra, José Acúrcio das Neves, Angra, 30 de Setembro de 1795; fl. 93, despacho do
juiz de fora de Angra, José Acúrcio das Neves, ao requerimento apresentado pelo testamenteiro de José de Sousa Nunes, Angra, 30 de
Setembro de 1795).
61 Idem, Ibidem, fl. 93v, declaração de notificação de José Gambier Teles de Bettencourt, Angra, 30 de Setembro de 1795.
62 A herdeira universal de José de Sousa Nunes prestou igualmente “... juramento dos Santos Evangelhoz para que bem e verdadeyramente desse inventario dos benz, que ficaram por falescimento do Reverendo defunto seu Irmão [...] e na forma do testamento... ” por ele deixado. O acto de juramento foi presidido por José Gambier Teles de Bettencourt, escrivão do Juízo Geral, por delegação que lhe foi concedida
pelo juiz de fora de Angra, José Acúrcio das Neves. (Cf. Idem, Ibidem, fls. 1-1v, termo de juramento de Ana Tomásia Francisca, Angra, 2 de
Outubro de 1795).
63 Idem, Ibidem, fl. 93v, audiência pública para se passarem editais para a arrematação dos bens de José de Sousa Nunes, Angra, 20 de
Outubro de 1795.
64 Sobre o assunto, consulte-se: Quadro 1 – Inventário e avaliação da roupa; Quadro 2 – Inventário e avaliação das peças de complemento
da indumentária; Quadro 3 – Inventário e avaliação do mobiliário; Quadro 4 – Inventário e avaliação das loiças; Quadro 5 – Inventário e avaliação dos livros; Quadro 6 – Inventário e avaliação das peças de ouro e prata; Quadro 7 – Inventário e avaliação dos vinhos; Quadro 8 –
Inventário do dinheiro; Quadro 9 – Inventário e avaliação dos animais; Quadro 13 – Inventariação e avaliação dos bens de raiz; Quadro 14 –
Valor total da inventariação dos bens de José de Sousa Nunes; e Gráfico Valor total da inventariação dos bens de José de Sousa Nunes.
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uma morada de casas na Rua do Rego “... com todos os trastes e ornatos com que ellas se achão compostas
[...] hua cadeirinha, colxas de seda, de xita e outros, hua barra e Loiça da Índia que tudo [...] serve de
melhor ornato a huma caza...” 65. No entanto, e ainda de acordo com as herdeiras, aquando da inventariação dos bens estes foram, por engano, incluídos nos bens inventariados. Assim, pediam ao juiz de fora que
os mesmos fossem excluídos da lista e, como tal, não viessem a ser arrematados. O testamenteiro apressou-se a esclarecer o juiz de fora que no testamento, feito pelo punho do José de Sousa Nunes, o mesmo tinha
especificado que se vendessem em hasta pública todos os seus bens “... moveis como de rais...” e referiu
especificamente a louça da Índia. No codicilo e ao legar-lhes a morada de casas da Rua do Rego deixa-lhes
somente “... os trastes e ornatos com que se achão compostas e ornadas... ” estando portanto excluídas as
colchas, a barra, a louça da Índia e a cadeirinha, uma vez que “... nada disto serve de ornato...” 66.
Ana Tomásia Francisca e as filhas defendiam que todos os “... trastes e ornatos...” pertenciam à decoração das casas tanto mais não fosse pelo valor sentimental que o tio lhes tinha. Por esta razão, deviam permanecer na família e respeitar-se, deste modo, os laços de sangue. Perante estas opiniões divergentes, o juiz
de fora achou por bem mandar reservar “... por ora do leilão os bens declarados na súplica, e quem a elles
pretender algum direito ou o reverendo testamenteiro uze dos meios competentes... ” 67. As peças de louça
da Índia, que estavam no centro desta disputa, foram avaliadas pelos avaliadores do concelho em 14$600.
Contudo, saliente-se que nenhuma das peças reclamadas pelas herdeiras foi leiloada 68.
Entre os muitos objectos inventariados e avaliados encontramos cerca de 74 livros distribuídos por vários
temas embora os mais predominantes fossem os ligados a temas religiosos e jurídicos. Deparamo-nos, igualmente, com 5 livros em francês o que nos leva a pensar que, para além de dominar as línguas clássicas,
como por exemplo, o latim, José de Sousa Nunes também apreciava a leitura de livros nas línguas modernas. O valor da avaliação dos livros rondou os 26$080 69.
As dívidas, tanto as passivas como as activas, foram igualmente referidas aquando da redacção do testamento. Assim, José de Sousa Nunes deixava um montante de 214$314 de dívidas activas. As dívidas passivas montavam a um saco de trigo e 13$200 e eram o resto da soldada que deveria ser paga ao seu moço,
moça e quinteiro 70. Para além de todos os bens já referidos saliente-se que José de Sousa Nunes possuía
ainda uma quantia bastante razoável em dinheiro que rondava os 786$730 71.

65

B.P.A.R.A.H., Ibidem, fl. 121, requerimento de Ana Tomásia Francisca e filhas dirigido ao juiz de fora, José Acúrcio das Neves, Angra,
11 de Novembro de 1795.
66 Idem, Ibidem, fls. 121-121v, informação do testamenteiro ao requerimento de Ana Tomásia Francisca e filhas dirigida ao juiz de fora,
José Acúrcio das Neves, Angra, 11 de Novembro de 1795. Esta atitude do testamenteiro corresponde à expectativa que o testador tinha dele
quando o propôs em primeiro lugar para seu testamenteiro. (Idem, Ibidem, fl. 16v).
67 Idem, Ibidem, fl. 122, despacho do juiz de fora, José Acúrcio das Neves, ao requerimento de Ana Tomásia Francisca e filhas, Angra 11
de Novembro de 1795.
68 Quadro 4 – Inventário e avaliação das louças; Quadro 12 – Bens arrematados em praça pública.
69 Quadro 5 – Inventário e avaliação dos livros.
70 Quadro 10 – Dívidas activas; Quadro 11 – Dívidas passivas.
71 Quadro 8 – Inventário e avaliação do dinheiro.
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Valor total da inventariação dos bens de José de Sousa Nunes

Roupa
1.0%

Peças de complemento
da indumentária
0.1%

Bens de raiz
72.6%

Mobiliário
0.3%

Louças
0.3%

Livros
0.6%

Peças de ouro e prata
1.4%

Dinheiro
16.8%

Vinhos
2.0%

Animais
0.3%
Dívidas activas
4.6%

De todos os bens deixados pelo testador para serem arrematados, os bens de raiz eram, sem dúvida, os
mais avultados 72. Estes bens totalizavam 3.404$908 e estavam divididos por 4 prédios rústicos, a saber: uma
propriedade de pastos com 4 moios e 44 alqueires situada no Escampadouro, freguesia de S. Bartolomeu e
que foi avaliada em 1.343$333 73; uma vinha com as suas casas nobres localizada no Caminho de Baixo,
freguesia de S. Pedro e avaliada em 1.274$000 74; um pomar com as suas casas telhadas térreas situado na
Canada dos Folhados, freguesia de S. Mateus e avaliado em 285$000 75 e finalmente um pomar situado na
mesma Canada dos Folhados e avaliado em 500$000 76.
João Baptista Miguel Bartelemy, morador em Angra, arrematou a vinha do Caminho de Baixo que compreendia 36 alqueires de propriedade com as suas respectivas casas nobres por 1.600$000. Destes 36 alqueires, 23 eram foreiros a José Leite Botelho de Teve em 1$300 e 13 alqueires a José de Araújo Mota ou a seu
filho Matias Pereira da Cunha, moradores na Baía 77. No entanto, e como “... os avaliadores não avaliaram
72

Sobre este assunto, consulte-se: Quadro 13 Inventário e avaliação dos bens de raiz.
De acordo com o Edital do juiz de fora, José Acúrcio das Neves, os pregões para a arrematação desta propriedade foram afixados
durante vinte dias. (Cf. B.P.A.R.A.H., Ibidem, fl. 101, Edital para arrematação dos pastos, chamados os Pojais e Capitães, Angra, 22 de Outubro
de 1795). Consulte-se, também: Quadro 13 Inventário e avaliação dos bens de raiz.
74 Esta propriedade localizava-se no Caminho de Baixo à saída da cidade e “adiante de Nossa Senhora da Oliveira” e era composta por
casas nobres, adega, lagar e cavalariça. (Idem, Ibidem, fl. 103, Edital para arrematação de uma propriedade de vinha e casas nobres no
Caminho de Baixo de S. Pedro, Angra, 21 de Outubro de 1795. Consulte-se, também: Quadro 13 Inventário e avaliação dos bens de raiz.
75 Esta propriedade compreendia nove alqueires e meio de terra “dizimo a Deus”. (Cf. Idem, Ibidem, fl. 105, Edital para arrematação de
um pomar com casas telhadas térreas na Canada dos Folhados, S. Mateus, Angra, 22 de Outubro de 1795). Consulte-se, também: Quadro 13
Inventário e avaliação dos bens de raiz.
76 O Edital para arrematação deste pomar publicitava que o mesmo era composto por vinte e oito alqueires, uma quarta e seis braças,
tendo, ainda, casas de telha térreas, foreiro em $460 ao Hospital de Santo Espírito de Angra. (Idem, Ibidem, fl. 107, Edital para arrematação
de um pomar sito na Canada dos Folhados, S. Mateus, Angra, 22 de Outubro de 1795. Consulte-se, também: Quadro 13 Inventário e avaliação dos bens de raiz.
77 Idem, Ibidem, fls. 114-114v, auto de arrematação de uma vinha no Caminho de Baixo, sendo arrematante João Baptista Miguel
Bartelemy, Angra, 23 de Novembro de 1795; fl. 123, requerimento de José Leite Botelho de Teve dirigido ao juiz de fora, José Acúrcio das
Neves, Angra 27 de Novembro de 1795.
73
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cada porção foreira, sendo cada uma bem distinta pelas confrontações dos títulos...” José Leite Botelho de
Teve pretendia que se fizesse nova avaliação para se saber a quantidade de vinha e casa que pertencia a cada
porção e a cada uma dar-se a respectiva avaliação 78. Esta pretensão foi aceite e a nova avaliação foi realizada
tendo-lhe sido atribuídos 420$000 às casas situadas nos seus 23 alqueires de vinha foreira e 80$000 às casas
novas nos 13 alqueires foreiros a José de Araújo Mota. A vinha já tinha sido avaliada em 18$000 o alqueire 79.
José de Sousa Nunes deixou, igualmente, à irmã e sobrinhas 6 propriedades, mas apenas em regime de
usufruto. As mesmas ficaram obrigadas a darem anualmente meio moio de trigo à irmã e tia Catarina Mariana
do Sacramento, religiosa no Convento de Nossa Senhora da Esperança, para “as suas precizões”. O sobrinho
e afilhado, João de Napomeceno Nunes de Carvalhal, também foi lembrado no testamento com a recomendação para o favorecerem “... com o que puderem tendo ele precizam, e por morte da dita minha Irmãa e dittas filhas lugrará, e desfrutará o rendimento das ditas propriedades [...] tam somente na sua vida, e por sua
morte passará tudo ao Hospital da Santa Casa da Misericórdia desta cidade para o curativo dos pobres...” 80.
O legado era composto por: um arrendamento de terras lavradias, pastos e matos com uma casa palhaça localizada nas Quatro Ribeiras que rendia 6 moios de trigo; um arrendamento de terras lavradias situado nas Lajes
e que rendia 3 moios e meio de trigo; uma terra com uma casa de telha situada em S. Pedro e que rendia
$450; uma morada de casas situadas defronte do convento de Nossa Senhora da Esperança que lhes dava de
renda 1$250; uma propriedade com 3 alqueires composta por terra, vinha e figueira com uma casa de telha
situada em S. Bartolomeu com uma renda de $450 e finalmente uma outra propriedade com 2 alqueires e
meio na mesma localidade composta por terra, vinha e figueira com uma casa de telha e que rendia $425 81.
Para além do usufruto de algumas propriedades as herdeiras de José de Sousa Nunes receberam do irmão
e tio outras propriedades das quais podiam dispor livremente. Estas propriedades eram compostas por 1
morada de casas situadas no Rua do Rego em Angra; um arrendamento de terras lavradias localizado em
Santa Bárbara; 10 alqueires de pasto na mesma freguesia e um mato de 12 alqueires situado na Canada dos
Folhados na freguesia de S. Mateus 82.

78 Idem, Ibidem, fl. 123, requerimento de José Leite Botelho de Teve dirigido ao juiz de fora, José Acúrcio das Neves, Angra 27 de
Novembro de 1795; fl. 123, despacho do juiz de fora ao requerimento apresentado por José Leite Botelho de Teve, Angra 27 de Novembro de
1795.
79 Idem, Ibidem, fls. 123-123v, termo da nova avaliação da vinha e casas no Caminho de Baixo, decidida pelo juiz de fora, José Acúrcio
das Neves, 27 de Novembro de 1795.
80 Idem, Ibidem, fl. 18v, testamento de José de Sousa Nunes, Angra, 28 de Janeiro de 1793.
81 Idem, Ibidem, fls. 18-18v, testamento de José de Sousa Nunes, Angra, 28 de Janeiro de 1793.
82 Idem, Ibidem, fls. 17-17v, testamento de José de Sousa Nunes, Angra, 28 de Janeiro de 1793.
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ATLÂNTIDA
INVENTÁRIO E AVALIAÇÃO DOS BENS DE JOSÉ DE SOUSA NUNES (1795)
Quadro 1 – Inventário e avaliação da roupa
Tipo de Bens

Qtd.

Roupa de Cama

1
1
1
1
1
15
1
1
1
6
1
1
1

Bens Inventariados
Coberta de cama de um só pano de chita da Índia
Coberta de cama de chita da Índia de menor menor gosto
Colcha de chita ordinária
Rodapé de damasco de seda de carmesim
Colcha de seda com ramos amarelos e forrada de brim
Lençois azuis ordinários
Colcha de baitilha verde
Colcha branca de algodão
Colcha branca de linho
Lençois de linho um dos quais com folhos
Travesseiro e almofada de folhos
Colchão de pano riscado
Enxergão com seu chumaço e almofadinha, tudo vazio

Estado de Conservação
Usada

Usada

SUB-TOTAL
Roupa de uso
pessoal

2
1
1
1
1
1
1
1
1

Camisas de cambraia
Martimenga de gala
Sobretudo de baetão cinzento
Véstia de baetão cinzento
Casaca de gala
Calção e véstia de setim de seda preto
Capote de pano cor de tabaco
Opa do senhor dos Passos de tafetá roxo
Sobrepeliz de pano rei

Usada
Novo

Usado
Usada

Valor
3$000
3$000
1$800
2$000
1$800
3$500
$600
2$000
1$000
5$400
1$000
1$000
26$100
$600
1$600
3$000
1$000
2$000
3$000
3$000
7$000
1$000

SUB-TOTAL

22$200

TOTAL

48$300
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Quadro 2 – Inventário e avaliação das peças de complemento da indementária
Qtd.
1
1
1
1
1
1

Bens Inventariados
Chapéu fino
Par de luvas de camurça
Bolsa de damasco de setim carmesim
Cana da Índia com castão de prata
Chibata de barba de baleia com castão de prata
Guarda-sol

Estado de Conservação
Usado

Usado
TOTAL

FONTES: B.P.A.R.A.H., Juízo Geral de Angra, Inventário dos Bens do Rev. Dr. José de Sousa Nunes (1795)
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Valor
$400
$200
3$000
$600
$600
$300
5$100

ATLÂNTIDA
Quadro 3 – Inventário e avaliação do mobiliário
Qtd.
1
10
17
1
1
1
1
1

Bens Inventariados
Barra moderna, de uso pessoal
Cadeirinhas verdes
Tamboretes de cedro
Bufete de pés torneados com tampa de mármore
Mesa grande de cedro
Banquinha moderna
Armário com as respectivas divisórias
Mesinha de um só pé

Estado de Conservação

Usada
Usado
TOTAL

Valor
5$000
2$400
4$000
1$200
$200
$600
$200
$300
13$900
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Quadro 4 – Inventário e avaliação das loiças
Qtd.
5

2
1

Bens Inventariados

Estado de Conservação

Dúzias de pratos de louça da Índia:
– 3 dúzias rasos
– 2 dúzias fundos
Sopeiras grandes de louça da Índia
Conjunto de chá da Índia:
– 12 chávenas e respectivos pires
– bule
– açucareiro
– tigela e prato de lavar

Valor

9$000
2$400

3$200
TOTAL

14$600
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Quadro 5 – Inventário e avaliação dos livros
Qtd.
1
3
2
1
1
2
4
1
2
1
1
5
1
1
1
1
4
1

Bens Inventariados
Livro grande intitulado Reportório das Ordenações
Livros grandes intitulados Cretaez
Livros grandes de Jus Canonium (1º e 2º tomos)
Livro grande intitulado Reiz Instituição
Livro intitulado Constituições Sinodais do Bispado do Porto
Livros intitulados Prática Lusitana (1º e 2º tomos)
Livros intitulados Silv. ad Ordenação (1º e 2º 3º e 4º tomos)
Livro intitulado Orphanologia Prática de Paiva e Pona (1ª e 2ªparte)
Livros intitulados remições de Barbosa, Cardos (1º e 2º tomos)
Caderninho em forma de Libelos
Manual Prático
Livros em castelhano intitulados Despertador Cristão (1º e 2º 3º e 4º e 5º tomos)
Livro intitulado Arte Explicativa
Livro intitulado Diferença entre o temporal eterno
Livro intitulado História do Senhor de Matozinhos
Livro intitulado Retrato de Manuel de Faria
Breviários
Caderno de Santos novos
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Valor
2$400
3$600
2$400
$600
1$800
1$200
2$400
$800
2$000
$600
$600
$250
$200
$050
$100
$050
1$600
$050

ATLÂNTIDA
Qtd.
1
1
1
1
3
1
5
1
1
3
5
1
3
14

Bens Inventariados

Valor

Livro de moral intitulado Larraga
Livro de moral intitulado Sanchez
Livro intitulado Prática de Courelas
Concílio
Livros pequenos intitulados Ordenações do Reino
Livro pequeno de capa preta, de direito, intitulado Definições de Cretalium
Livros em francês
Livro intitulado Vindicias da Virtude
Bíblia Sagrada
Livros em castelhano, usados
Tomos intitulados Recreação Filosófica
Livro intitulado Comédia Famosa
Livros de capa branca, antigos
Livrinhos insignificantes e usados

$200
$100
$400
$050
2$400
$300
$800
$050
$050
$030
1$000
a)
a)
a)
TOTAL

26$080

a) Não foram avaliados.
FONTES: B.P.A.R.A.H., Juízo Geral de Angra, Inventário dos Bens do Rev. Dr. José de Sousa Nunes (1795)

Quadro 6 – Inventário e avaliação das peças de ouro e prata
Qtd.
4
1
1
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3

Bens Inventariados

Peso

Castiçais de prata com raminhos no pé
Prato com a sua tesoura de velas de prata
Salva de prata de moldura aberta
Colheres de chá
Espumadeira
Tenazinha
Par de esporas lisas e respectivas fivelas
Boceta de prata lisa e dourada por dentro
Boceta de prata quebrada no engonço
Par de fivelas de calção com os seus botões lisos
Venera de ouro esmaltada
Venera de ouro
Dúzia de talheres de prata composta por facas, garfos
e colheres
Colheres grandes de sopa de prata

Valor

Seis marcos e uma onça
Um marco e quatro oitavas
Dois marcos uma onça e meia oitava
Sete onças e quatro oitavas e meia

Três onças e sete oitavas
Três onças
Duas onças e meia oitava
Cinco oitavas e meia
Oitava e meia e nove grãos

33$600
5$950
11$943
5$293

2$712
2$100
1$443
$481
2$280
$760
a)
a)
TOTAL

66$562

a) Ofertas deixadas por José de Sousa Nunes ao testamenteiro que executasse as suas últimas vontades. Estas ofertas não foram sujeitas a avaliação.
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Quadro 7 – Inventário e avaliação dos vinhos
Qtd.
11
175

Bens Inventariados

Localização

Pipas de vinho, livre de dízimo, a 40 reis a canada,
sujeitas ao abatimento de fervuras e borras
Canadas de vinho

Valor

Caminho de Baixo – S. Pedro

88$000

Pomar da Canada dos Folhados

6$125
TOTAL
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94$125
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Quadro 8 – Inventário e avaliação do dinheiro
Qtd.
1
1

Bens Inventariados

Valor

Dinheiro de serrilha
Saca lacrada com dinheiro novo
Cautela do juízo das comissões de moeda de prata antiga a pagar em tempo oportuno

256$280
530$450
___
TOTAL

786$730
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Quadro 9 – Inventário e avaliação dos animais
Qtd.
1
2
1
3

Bens Semoventes

Valor

Porco grande sardo
Porcas paridas e seus leitões (uma delas com 7 leitões)
Porca com 4 leitões
Bácoros

6$000
2$500
2$500
3$000
TOTAL

14$000
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Quadro 10 – Dívidas activas
Devedor

Dívida

Valor da Dívida
96$000
8$884

Obs.

António Manuel Sieuve Borges
António Manuel Sieuve Borges

4 dobrões de 20$000 em ouro

Francisco Lucas

Moio e meio de trigo no valor
de $310 (preço de liquidação

27$900

Rendeiro das terras das Quatro
Ribeiras

João Cabral (Dr.)

Dois moios e meio de trigo

46$500

José Correia
José Ferreira

23 alqueires de trigo

Rendeiro dos pastos dos Pojais
(S. Bartolomeu)
Rendeiros de duas propriedades
em S. Bartolomeu

Tomás Borges

Moio e meio de trigo

7$130
27$900
TOTAL

O valor da dívida reporta-se a
outro empréstimo

Rendeiro das terras das Lajes

214$314
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Quadro 11 – Dívidas passivas
Credor
Francisco Machado
Teresa de Jesus
Tomé de Freitas

Actividade

Valor da Dívida

Moço
Moça
Quinteiro

5$200
1$500
1 saco de trigo + 6$500
TOTAL

1 saco de trigo + 13$200
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Obs.
Resto da soldada
Resto da soldada
Resto da soldada
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Quadro 12 – Bens arrematados em praça pública
Ano

Mês

1795

Nov.

Dia

Arrematante

09

Manuel Joaquim Fernandes
Rocha

Actividade
Padre

António Vieira Arruda
Pe. João Mendes Linhares
Manuel Tomé Francisco

10

11

Dez.

1796

Jan.

António Vieira Arruda
Manuel Joaquim Fernandes

João Mendes Linhares

Padre

Padre

Manuel Joaquim da Rocha

Padre

12

João Mendes Linhares
José Francisco Lopes
João MendesLinhares

Padre
Cirurgião
Padre

16

José Joaquim Machado

Carpinteiro

16

José Joaquim Machado

02

José António Dutra

03

04

Carpinteiro

Hipólito Cassiano Pamplona Escrivão da
Câmara
de Angra
José Pedro

Bens Arrematados
4 Breviários
9 colheres de chá em prata
1 espumadeira e tenaz
Esporas de prata
1 boceta de prata
Castiçais de prata
1 salva de prata
11 pipas de vinho de 200
canadas a 40 reis a canada
(sujeito a borras e quebras)
1 tesoura e prato de vela em prata
2 veneras de ouro
1 boceta de prata quebrada
1 fivelinha
5 tomos intitulados intitulados
Recreação Filosófica
1 chibata
1 capote
1 sobretudo em baetão
1 véstia
1 casaca de gala
1 véstia e calção de setim preto
1 sobrepeliz
2 camisas de cambraia
6 lençois
3 travessões e almofadas
2 colchões e chumaços
1 chapéu
175 canadas de vinho
1 porco
2 porcas com seus leitões
3 leitões
3 moios de trigo a 16$800 cada
15 lençois ordinários
1 cana da Índia
10 cadeirinhas pintadas de verde e
algumas quebradas
12 cadeirinhas de cedro
5 tamboretes de cedro
1 bofete velho de pés torneados
1 mesa velha de cedro
1 armário velho de cozinha
1 mesinha pequena de um só pé
muito usada
1 livro intitulado Reportório das
Ordenações
5 livros franceses
4 tomos de Silv. a Ord.
1 manual prático
1 opa do Senhor dos Paços

Estado de
Conservação
Usados

88$000
6$300
3$060
2$000
1$050
$650
3$050
4$050
2$100
3$200
1$150

Usada

Velha
Velho

6$100
$450
6$125
6$100
5$000
3$150
50$400
3$520
$600
2$420
3$020
1$010
1$210
$200
$200
$320

Usada

TOTAL
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1$620
5$600
2$800
2$300
34$400
12$300

1 balça de damasco
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Valor

2$410
$810
2$420
$300
4$000

2$000
275$395

ATLÂNTIDA
Quadro 13 – Inventário e avaliação dos bens de raíz
Disposições Testamentárias

Tipo de Bens

Bens que deveriam ser arrematados para o dinheiro ser Pastos com 4 moios e 44 alqueires
dividido de acordo com o testamento
1 vinha com as suas casas nobres
1 pomar com as suas casas de telha
1 pomar com as suas casas de telha

Localização

Valor/Renda

S. Bartolomeu

1.343$333

S. Pedro
S. Mateus
S. Mateus

1.274$000
285$000
500$000

Bens deixados à irmã e sobrinhas mas apenas em regi- 1 arrendamento de terras , pastos e matos com
Quatro Ribeiras
6 moios
me de usufruto. Depois das suas mortes passariam para 1 casa de telha
de trigo
a posse da Santa Casa da Misericórdia de Angra
1 arrendamento de terras lavradias
Lajes
3 1/2 moios
1 terra com 1 casa de telha
S. Pedro
$450
1 morada de casas altas
Sé
1$250
1 propriedade composta por terras, vinhas figueira e S. Bartolomeu
$450
1 casa
1 propriedade composta por terras, vinhas figueira e S. Bartolomeu
$425
1 casa
Bens deixados livremente à irmã Ana Tomásia Francisca e sobrinhas

1 morada de casas nobres
1 arrendamento de terras lavradias
10 alqueires de pasto
1 mato de 12 alqueires

Angra
Santa Bárbara
Santa Bárbara
S. Mateus
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Quadro 14 – Valor total da inventariação dos bens de José de Sousa Nunes
Bens Inventariados

Valor

Roupa
Peças de complemento da indumentária
Mobiliário
Louças
Livros
Peças de ouro e prata
Vinhos
Dinheiro
Animais
Dívidas activas
Bens de raiz

48$300
5$100
13$900
14$600
26$080
66$562
94$125
786$730
14$000
214$314
3.404$908
TOTAL
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4.688$619
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Subsídios para a História da Moeda Insulana
e das crises monetárias nos Açores
durante a segunda metade do século XIX

Paulo Silveira e Sousa
1 – Introdução
Durante todo o século XIX, o desequilíbrio quase constante na balança de pagamentos das “ilhas de
baixo” fez escassear a circulação monetária, afectando a economia quer do distrito de Angra, quer do da
Horta 1. No caso de Angra, o numerário em falta, frequentemente, não conseguia sequer ser compensado
pelas elevadas transferências dos emigrantes que ajudavam a fazer das patacas do Império brasileiro moeda
aceite no distrito. Esta situação conduzia à eclosão de crises e a movimentos de especulação que afectavam
todo o sector comercial, nos quais alguns usurários engordavam, e menos vezes emagreciam, as suas fortunas. A moeda em circulação não conseguia, assim, de forma constante, servir de padrão de medida uniforme
dos valores. Ao longo de décadas permaneceria refém dos ciclos económicos, da incerta intervenção do
Estado central e das autoridades distritais, dos câmbios e das flutuações no valor de mercado dos metais preciosos. Tudo aponta para que o aumento da procura de moeda, motivado pelo crescimento da população,
pelo nível de rendimento e pelo desenvolvimento da monetarização da economia não tenha sido sempre
acompanhado pela sua progressiva disponibilidade 2.
A prosperidade da ilha de São Miguel salvava destes apertos o distrito de Ponta Delgada. No distrito da
Horta, o Faial tinha, apesar de tudo, uma situação um pouco mais sólida, graças ao movimento portuário da
cidade; sobre as restantes ilhas muito ainda há para estudar 3. Em todo o distrito de Angra, a escassez faria
correr, por décadas, as moedas espanholas, brasileiras, inglesas e americanas, bem como um contingente,
hoje impossível de quantificar, de moeda falsificada. Este panorama obrigava a ajustamentos regulares, complicava as transacções e mantinha o comércio destas ilhas prisioneiro da agiotagem financeira e das irregularidades da balança comercial.
1

Sobre a moeda insulana no século XIX, a melhor síntese pode ser encontrada em Maria Isabel João (1991), Os Açores no Século XIX:
Economia, Sociedade e Movimentos Autonomistas, Lisboa: Cosmos, pp. 137-143 e em Luís da Silva Ribeiro (1931), “A conservação da moeda
fraca”, in Obras, História – vol. II. (organização e notas de Carlos Enes), Angra: SREC-IHIT, 1983, pp. 491-498. Mais recentemente saiu um
pequeno livro de Francisco Ernesto de Oliveira Martins (2003), Pecunia Insulana: memória histórica da moeda açoriana, Angra: Ed. do Autor,
com abundante material iconográfico e alguma documentação.
2 Para o Antigo Regime, ver: Rita Martins de Sousa (2003), “Moeda e Estado: políticas monetárias e determinantes da procura (1688-1797)”, Análise Social, vol. XXXVIII, nº 168, pp. 771-792. Para os Açores, durante o mesmo período, ver: Francisco M. F. de Azevedo Mendes
(1995), Crédito, Moeda e Fiscalidade em Ponta Delgada (1766-1800), Provas de Aptidão Pedagógica e Capacidade Científica, Ponta Delgada:
Universidade dos Açores, policopiado e Avelino de Freitas de Meneses (1993), Os Açores nas Encruzilhadas de Setecentos (1740-1770), II vol.
Economia, Ponta Delgada: Universidade dos Açores, pp. 283-305.
3 Na Horta, as elevadas transferências para Inglaterra conduziram a situações de escassez na circulação durante a década de 1840. Cf.
João Augusto Dias de Carvalho (1851), Memória Justificativa da Conduta desde 1840 até 1849 em que Foi Exonerado do Cargo de Secretário
Geral do Governo Civil da Horta, Oferecida ao Exmo. Conselheiro José Bernardo da Silva Cabral do Conselho de Estado e Deputado da Nação
pelo Autor da Memória, Lisboa: Tip. do Empresa do Estudante, p. 16. Ver também: João Vidago (1931), Memória Histórica sobre a Moeda na
Ilha do Faial, Horta: Oficina do Telégrafo.
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A história da moeda insulana e das crises monetárias nos Açores durante o período pós-1834 apresenta
grandes lacunas. Numa enumeração sumária podemos escrever que não conhecemos com detalhe suficiente
todos os passos legislativos que conduziram à criação de um espaço monetário unificado na parte metropolitana de Portugal e que pouco sabemos sobre os debates políticos e económicos que os precederam, ou que
acabaram por desencadear; falta informação sobre a actuação quer das autoridades locais, quer das distritais; não existem estudos sobre o papel que os deputados eleitos pelo arquipélago poderão ter tido neste
conjunto de questões; pouco conhecemos de sistematizado sobre os interesses que se moviam por detrás
desta questão e que nos permitiriam dizer, afinal, a quem interessava a instabilidade cambial e a manutenção do ágio de 25%; como corolário, escasseiam ainda as séries de informação quantitativa na área financeira, nos preços e os dados regionais sobre as contas públicas do Estado. Perante semelhante quadro este
artigo tem como objectivo coligir a informação disponível, organizá-la e construir uma narrativa coerente
dos principais acontecimentos, apresentando, simultaneamente, algumas linhas de discussão. Não é obra
acabada, nem definitiva. Mas permitirá talvez lançar o interesse e o debate.
2 – O quadro económico regional e as políticas do Estado central
O decreto de 2 de Julho de 1833 estabeleceu um ágio de 25% entre a moeda continental, a moeda forte,
e as patacas espanholas, brasileiras e mais numerário em curso nos Açores, a denominada moeda fraca. Este
precedente de circulação de moeda estrangeira permanecerá pelas décadas seguintes. A lei de 29 de Julho
de 1854 tentou colocar alguma ordem na circulação fiduciária em Portugal, regulando o peso e valor das
moedas em circulação e dando um prazo para serem retiradas algumas moedas estrangeiras; em simultâneo
adoptava-se o padrão-ouro. Era mais um prolongamento do esforço que desde a lei de 24 de Abril de 1835
(que introduziu o sistema decimal e mudou os valores e tipos das moedas) tinha vindo, progressivamente, a
ser empreendido pelos sucessivos executivos liberais 4. Contudo, mais uma vez, os efeitos da legislação de
1854 estiveram longe de ser imediatos, atingindo, mais tardiamente, as periferias do país. Em Janeiro de
1858, os deputados por São Miguel e Terceira, visconde de Porto Carreiro e Luís António Nogueira, propuseram a nomeação de uma comissão especial de sete membros para apresentar à câmara um parecer sobre
os meios mais convenientes de levar a cabo a unificação monetária entre o continente e as ilhas adjacentes.
Infelizmente desconhecem-se os seguimentos e, mesmo, se um eventual relatório chegou a ser produzido 5.
Em 1870, o governador civil Félix Borges de Medeiros escrevia que o grande problema da economia do
distrito era a moeda em circulação: “fraca em relação aos outros distritos açorianos e fraquíssima em relação a Portugal”. Esta era a repetição de um diagnóstico já feito em 1863, aquando de uma importante crise
monetária na Terceira 6.
Apesar de não existirem trabalhos sobre o comportamento dos preços nos principais centros do
arquipélago que nos possam ajudar a compreender as conjunturas económicas, a descrição que temos vindo

4 Ver também os decretos de 23 de Junho de 1846 e de 24 de Fevereiro de 1847 que tentaram regular novamente a circulação em
Portugal de moeda estrangeira.
5 Diário da Câmara dos Deputados, Sessão Legislativa de 1857-1858, vol II – Janeiro, Lisboa: Imprensa Nacional, pp. 67 e 68.
6 Relatório Apresentado à Junta Geral do Distrito de Angra na sua Sessão Ordinária de 1870 pelo Governador Civil Félix Borges de
Medeiros, Angra: Tip do Governo Civil, 1870, p. 11.
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No século XIX as políticas de uniformização do espaço económico nacional eram elaboradas a partir de Lisboa.

a fazer permite-nos afirmar que o mercado regional não se revestia ainda, de forma homogénea, de características modernas, nem se poderia afirmar bem integrado. As crises monetárias, que afectavam com maior
intensidade umas ilhas do que outras, são um dos exemplos mais eloquentes desta situação. Como nenhuma
economia e nenhuma sociedade funcionam totalmente fechadas, temos sempre mercado, porque sempre se
formam espaços sociais de troca de bens e serviços e de concorrência entre os agentes envolvidos, sejam
eles já monetarizados ou não. Porém, quando falamos de mercado, queremos referir-nos a um mercado
capitalista moderno com contornos supra-locais, com níveis regionais e nacionais, dotado de uma relativa
homogeneidade e integração, regido por regras idênticas e aceites por todos os agentes em concorrência,
onde a dominação dos fluxos económicos pelo exterior tem um papel crescente e uniformizador, onde o
Estado e os sistemas de crédito têm uma palavra importante a dar na configuração do sistema7.
Hoje continuam a escassear estudos que nos dêem uma visão global e quantificada do mercado regional
dos Açores. Do que se conhece podemos aferir que um mercado moderno apenas existia em determinados
segmentos e circuitos da actividade económica do arquipélago. Neste momento, sabemos que a divisão
social do trabalho era incipiente, que o grau de urbanização era fraco, a industrialização escassa, que a
auto-subsistência continuava a marcar o quotidiano de muita da população açoriana, esmagadoramente
camponesa ou assalariada, e que as ligações com os mercados externos eram complicadas e caras. As feiras
7

Para mais desenvolvimentos cf. David Justino (1989-1990), A Formação do Espaço Económico Nacional, Portugal 1810-1913, vol. I,
Lisboa: Vega, pp. 373-377.
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e mercados eram poucos e apenas existiam nos principais núcleos urbanos, principalmente com o intuito de
abastecer a população das vilas de maior dimensão e das três pequenas cidades açorianas 8. No entanto, se
tal atesta do carácter limitado do mercado regional e do peso do autoconsumo, não significa necessariamente que as ilhas fossem apenas um reduto do atraso económico e de um modo tradicional de gestão da
economia e das relações sociais.
Até pelo menos ao fim da década de 1880, o arquipélago manteve uma forte clivagem em termos financeiros entre a próspera Ponta Delgada e as deficitárias Horta e Angra. A cotação da moeda em circulação nos
Açores era, em geral, 25% mais baixa que a moeda continental. Este diferencial contribuía para um maior isolamento e menor integração dos mercados das ilhas no conjunto da economia nacional. Mas, não só a moeda
era diferente face ao continente como entre as várias ilhas as tempestades financeiras e a escassez de numerário não se apresentavam em conjunturas síncronas. O mercado insular estava bastante desarticulado.
Durante as décadas de 1840 a 1870 as relações económicas frequentes com os mercados do Reino Unido
permitiram uma afluência relativamente constante de moeda, pelo menos à principal ilha do arquipélago, que
era regularmente abastecida pelas libras e pelas letras e cartas de câmbio do comércio da laranja.
No mais dependente distrito de Angra, a sua principal ilha vivia em boa parte da exportação de cereais e
só mais secundariamente de laranja. As três ilhas que o constituíam já se haviam habituado a um recorrente
défice na balança de pagamentos. A escassez monetária manifestava-se de forma acentuada, levantando problemas a todos os sectores e em especial àqueles mais relacionados com o comércio externo. Quer a abundância de moeda, quer a sua escassez eram temidas e o mercado local tinha dificuldade em estabelecer um
balanço definitivo. Umas vezes determinada peça ou metal eram excessivamente valorizados em consequência da sua falta no mercado, outras o excesso de oferta conduzia à sua desvalorização. Também com frequência estas oscilações estavam associadas, ou eram acentuadas, por movimentos especulativos. Em alguns
períodos o diferencial teórico de 25% aumentava, tanto em relação aos outros distritos como em relação ao
continente. Apesar do recurso às letras de câmbio, a vales e a descontos, a necessidade de importar moeda
era, por isso, em certos momentos, sentida pelos principais capitalistas que, por sua vez, podiam posteriormente ter dificuldade em exportá-la ao câmbio justo quando pretendessem fazer pagamentos em espécie ao
exterior. Até ao início da década de 1870, circulariam no distrito de Angra várias moedas estrangeiras cujo
valor de mercado se achava depreciado e que nos outros distritos haviam já sido retiradas de circulação 9.
Quando em 1863 a Terceira se viu a braços com uma grave crise financeira, com a falência de algumas
importantes casas comerciais, o governador civil resolveu impor administrativamente novos valores a algumas das moedas em curso. As patacas brasileiras passaram, assim, a ter um valor mais elevado que nos
outros distritos do arquipélago, dificultando as transacções e levando a que as outras moedas, cujo valor não
fora alterado, fossem drenadas para o exterior pelo giro comercial e pela especulação. A escassez das moe-

8

A melhor descrição global da economia açoriana no século XIX ainda se encontra na já citada obra de Maria Isabel João (1991), Os
Açores no Século XIX…, um trabalho com mais de dez anos, produzido fora dos quadros do departamento de História, Filosofia e Ciências
Sociais da Universidade dos Açores (UA). Infelizmente, no seu seio não tem sido dado destaque suficiente à História Económica do período
contemporâneo. Da mesma forma, não têm sido enviadas, regular e atempadamente, para a Biblioteca Nacional de Lisboa as dissertações de
Mestrado e Doutoramento nela defendidas, tal como a lei obriga. Fica, assim, dificultado o acesso e a divulgação da própria produção científica da U.A.
9 Maria Isabel João (1991), Os Açores no Século XIX…, pp. 140-142.
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O dinamismo comercial de Ponta Delgada fazia com que a ilha de São Miguel fosse muito menos afectada pela escassez de moeda.

das de prata e de ouro necessárias para pagar o défice das importações levou a que o seu preço de câmbio
aumentasse, fazendo diminuir os lucros dos comerciantes. As queixas das outras ilhas não deixaram de surgir. Elas vieram quer de São Miguel, quer do Faial 10. Nesta crise, o distrito de Ponta Delgada permaneceu
intocado e manifestou mesmo o desejo de se manter afastado das perturbações que afectavam algumas das
“ilhas de baixo” 11. A oferta de moeda nos distritos mais periféricos e nas ilhas de menor desenvolvimento
económico e integração nos fluxos internacionais, era então insuficiente para abastecer os mercados locais
e fazer face às trocas económicas.
Se a ideia de um mercado regional integrado, com fortes redes, fluxos e relações de interdependência
nos vários níveis em que se organizam os sectores produtivos, parece longe de se poder aplicar ao arquipélago durante a segunda metade do século XIX, o retrato não deve ser totalmente negro. Como escreve David
Justino para o continente, referindo-se aos anos da década de 1850, esta incapacidade da oferta em responder à procura de moeda não se restringia às áreas de maior circulação monetária. Ela era, apesar de tudo, a
10 Veja-se: Fátima Sequeira Dias (org.) (1994), Em Defesa dos Interesses da Ilha de São Miguel, As Súplicas da Associação Comercial de
Ponta Delgada à Monarquia (1835-1910), Ponta Delgada: Edição da Câmara do Comércio e Indústria de Ponta Delgada, pp. 69-70 e 72-74.
11 Com alguma cautela nas interpretações excessivas, demasiado coladas ao debate político da imprensa regional da época, cf. a descrição da crise em Carlos Cordeiro (1992), Insularidade e Continentalidade: Os Açores e as Contradições da Regeneração (1851-1870), Coimbra:
Minerva, pp. 43-46.
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prova de que a economia monetária estava já bem viva, assente em transacções e não em troca-permuta,
marcando a generalidade dos fluxos comerciais12. Crises monetárias como a da Terceira na década de 1860
eram ainda comuns no continente, na década precedente. Tratava-se afinal do ajustamento dos fluxos económicos a novos mercados, a novas formas de fazer negócio e a uma maior fluidez da circulação fiduciária
que levaria algum tempo a estabilizar. Em ilhas periféricas, onde o dinheiro demorava a chegar e onde a
balança de pagamentos não se apresentava equilibrada e, sem que o Estado intervisse já de uma forma estruturadora e reguladora na circulação monetária, não era de estranhar que estas crises ciclicamente surgissem,
ameaçadas pelo espectro da agiotagem e da quebra de valor. No entanto, longe de serem o reflexo de uma
economia tradicional, elas são já a demonstração da existência de sectores comerciais relativamente activos,
se bem que muito dependentes de variáveis externas. O espaço económico nacional ganhava, apesar de
tudo, crescente peso e densidade.
Como vimos, a lei de 29 de Julho de 1854 pretendeu impor ordem no sistema monetário da metrópole.
Dez anos depois, a carta de lei de 21 de Maio de 1864 invocaria a legislação precedente e estabeleceria,
prorrogando até ao final de 1864, os prazos para o giro e troca das moedas. Passados dez anos a circulação
de moeda estrangeira continuava, afinal, a ser uma realidade. A mesma carta de lei de 21 de Maio de 1864
propunha, igualmente, que se cunhasse 200 contos em moeda de prata e 30 contos em moeda de cobre destinadas a circular nos Açores 13. No final de 1864 reconhecia-se a necessidade de prorrogar novamente o
prazo, sendo feita nova proposta, apresentada às Cortes a 3 de Fevereiro. Porém, ela não seria convertida em
lei. O ministro seguinte renová-la-ia, convertendo-se na lei de 26 de Dezembro de 1865. Aqui seria fixado
um novo prazo, até 30 de Junho de 1867 14. Nada mais sabemos quanto aos efeitos práticos destas iniciativas legislativas. Contudo, parece-nos que os seus efeitos unificadores foram quase em vão, ou pelo menos
muito lentos: dos 30 contos em moeda de cobre sabemos terem chegado 5 a Ponta Delgada e 5 a Angra. Era
manifestamente muito pouco para retirar o metal estrangeiro de circulação 15. Em Portugal, a exclusividade
de cunhar moeda acompanhou a centralização política e esta representou sempre um dos atributos de soberania, mantendo-se, ao longo dos séculos uma prerrogativa régia. Contudo, se o Estado era capaz de definir
políticas monetárias e de influenciar decisivamente a emissão de moeda, já mais dificilmente conseguia harmonizar a circulação em todo o seu território 16.
A crise verificada em 1863, no distrito de Angra, prolongou-se pelo resto da década. Em 1869 continuava o desequilíbrio entre a moeda circulante neste distrito e nos restantes distritos açorianos. O ágio de
25% que ajudava a animar as exportações e a que ficasse nas ilhas meio circulante elevava-se, em Angra, a
perto de 40%, causando inconvenientes e prejuízos ao comércio. A câmara da cidade, a associação comercial, bem como a junta geral manifestavam-se pela substituição rápida da moeda brasileira de prata em cir12

David Justino (1989-1990), A Formação do Espaço Económico Nacional, Portugal 1810-1913, vol. I, pp. 376-377.
Diário de Lisboa de 1864, nº 70, p. 918 e nº 118.
14 Ver os Diários de Lisboa nos 254 e 296 (Novembro e Dezembro de 1865) e Relatório e Documentos Apresentados às Cortes pelo
Ministro e Secretário de Estado dos Negócios da Fazenda na Sessão Legislativa de 1866 aos 2 de Março por António Maria Fontes Pereira de
Melo, Lisboa, Imprensa Nacional, p. iv.
15 Ver portaria de 21- 02-1865 em Relatório e Documentos Apresentados às Cortes pelo Ministro e Secretário de Estado dos Negócios da
Fazenda na Sessão Legislativa de 1866..., p. iii.
16 Ver, para o Antigo Regime: Rita Martins de Sousa (2003), “Moeda e Estado: políticas monetárias e determinantes da procura (1688-1797)”, Análise Social, vol. XXXVIII, nº 168, pp. 771-792.
13
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culação, por outra equivalente portuguesa, ou mesmo pelas moedas estrangeiras que anteriormente giravam,
devendo todas ter curso legal nas nove ilhas do arquipélago 17. Em 1871 devido à falta de moeda de prata
nos Açores e à diferença de circulação monetária entre o distrito de Angra e os demais do arquipélago, foi
determinada a admissão no giro de moeda brasileira daquele metal, desde que contramarcada com carimbo
nacional. No entanto, continuava a correr moeda cujo valor intrínseco era inferior ao legal. O contingente
de emigrantes terceirenses no Império do Brasil fazia afluir remessas regulares de numerário daquela origem.
Aproveitando as diferenças de câmbio das moedas entre os vários pontos do arquipélago, os especuladores
rapidamente movimentavam quantias avultadas; umas vezes drenavam os réis portugueses e as águias americanas de ouro, outras vezes invadiam o mercado local com as patacas brasileiras de prata. Porém, o mais
comum era “a moeda má expulsar a moeda boa” que era amealhada ou exportada com vista a lucros mais
elevados. A unificação de toda a moeda insulana com a do continente permanecia por ora adiada, tal como
não conhecemos exactamente a real eficácia do decreto de 14 de Junho de 1871 18.
Em 1875, continuava a circular nas ilhas grande quantidade de moeda estrangeira a que a deficiência de
numerário nacional e a sua indispensabilidade davam “um valor muito superior ao seu valor intrínseco ou
ao preço que teriam no continente do Reino pelo câmbio habitual”. Segundo o detentor da pasta da
Fazenda, António de Serpa Pimentel, “a relação do valor legal da moeda nos Açores para o mesmo valor no
Continente, expresso em réis, era de 5 para 4, e na Madeira de 16 para 15. Assim a peça antiga de ouro de
8$000 réis valia nos Açores 10$000 e a libra esterlina que entre nós tem o valor de 4$500 vale na Madeira
4$800 réis” 19. A taxa de câmbio registada pelo ministro era então ligeiramente mais baixa, 20%, em vez dos
normalmente referidos 25%. As autoridades centrais achavam que as diferenças de valor entre as moedas
que circulavam nos dois arquipélagos e a do continente era já “filha das necessidades de outra época e
sobretudo da falta de comunicações regulares e seguras com o continente”; “a circulação de moeda estrangeira e sobretudo o valor arbitrário que se lhes deu legalmente” constituíam o resto de um sistema já inconveniente. Porém, para proceder à unificação das duas moedas era preciso inundar os Açores com moeda
portuguesa, retirar a moeda estrangeira em circulação, reduzir na mesma proporção de 20% as taxas fixas
dos impostos nacionais, dos direitos da pauta aduaneira e mexer ainda nos salários dos funcionários públicos. Não era uma medida fácil, nem isenta de eventuais derrapagens ou custos.
O decreto de 30 de Julho de 1832 que aboliu no Continente do Reino os dízimos, conservou-os nos
arquipélagos dos Açores e da Madeira, concorrendo para separar ainda mais, em termos financeiros e fiscais,
o que a diferença entre a moeda insulana e a moeda continental já apartava de facto. Em 1844, os dízimos
açorianos seriam revistos e aumentados, aproximando-se o valor colectável registado do valor colectável
real, enquanto que na maioria dos distritos do continente a subavaliação das décimas era a regra e não a
excepção. Quando se decretou em 1861 a unificação do sistema tributário entre os arquipélagos e o conti-

17

Veja-se o pequeno relatório editado em opúsculo da comissão composta por Nicolau Anastácio de Bettencourt, José M. Sieuve de
Meneses, José Inácio de A. Monjardino (1869), Relatório, Angra.
18 Decreto de 14 de Junho de 1871 e Francisco António Pereira Magro (1983), “História Monetária do período de 1821 a 1982”, in José
Hermano de Saraiva (dir), História de Portugal, Lisboa: Publicações Alfa, vol. III, p. 667; João Vidago (1931), Memória Histórica sobre a Moeda
na Ilha do Faial, pp. 47-48.
19 Relatório e Propostas do Senhor Ministro da Fazenda: extinção da moeda fraca nas ilhas, proposta de 12 de Janeiro de 1875, Funchal:
Tip. do Direito, 1875.

229

ATLÂNTIDA
nente, os valores dos antigos dízimos foram tomados como base para calcular as novas contribuições, a
pagar a partir de 1863 em todo a área metropolitana do Estado português. Os açorianos acabavam, assim,
por pagar das quotas mais elevadas de contribuição predial por hectare. Este facto desencadeou uma constante reclamação sempre que um executivo pretendia aumentar as contribuições, ou homogeneizar a circulação e o valor da moeda nas ilhas e no continente 20.
No início de 1875, o ministro da Fazenda, António de Serpa Pimentel, apresentava na Câmara dos
Deputados um projecto de lei com vista a extinguir a moeda fraca, o qual seria discutido na sessão da Junta
Geral de Angra do mesmo ano 21. A simples troca, por dinheiro português, de todas as moedas estrangeiras
em circulação nos Açores, pelo seu valor legal reduzido a réis fortes, tinha inconvenientes. Dando ela mais
do que o valor efectivo das moedas estrangeiras em circulação e não se podendo fazer a troca num prazo
muito curto, a especulação faria afluir às ilhas uma grande quantidade de moeda estrangeira para poder
gozar do benefício, acabando por provocar prejuízos aos cofres do Estado em benefício de alguns especuladores. Por outro lado, havia a questão do pagamento das contribuições e emolumentos. Uma passagem
cega para a moeda forte daria origem a um efectivo aumento da carga fiscal. A proposta de Serpa Pimentel
tentou resolver estas questões estipulando que os pagamentos de impostos e outras contribuições, assim
como os decorrentes de quaisquer contratos ou obrigações anteriores à futura lei seriam pagos em moeda
forte, embora sujeitos a abatimentos de 20%. A repartição e o lançamento de impostos que, de futuro, se
fizesse seriam realizados na mesma conformidade. Até ao dia 30 de Junho de 1877, continuariam a ter curso
legal todas as moedas estrangeiras até então aceites, sendo depois recebidas em todos os cofres públicos das
ilhas, ao preço de uma tabela previamente fixada. O governo era ainda autorizado a cunhar moeda de prata
de diversos valores na importância total de 600.000$000 22. É necessário saber que repercussão teve o
debate destas medidas, o que se discutiu acerca delas nos principais fóruns económicos, nas associações
comerciais, na imprensa, e, ainda, que posição tomaram as estruturas representativas locais e os deputados
eleitos pelo arquipélago. Novamente, enfrentamos silêncios e hiatos no fluir dos acontecimentos, fruto da
escassez de trabalhos sobre a História Económica das ilhas. O facto a salientar é que a lei não foi avante e
a moeda do arquipélago continuou a estar diferenciada da do continente. No entanto, podemos especular
que em anos em que a emigração ainda adubava em ricas quantias o sistema monetário de Angra, e em que
a exportação de laranja permitia alguns saques sobres as praças estrangeiras e um importante giro da moeda
em Ponta Delgada, esta não seria uma necessidade muito sentida.
O papel da emigração no equilíbrio económico e financeiro do distrito de Angra é fulcral. Nas palavras
azedas e dramáticas de um governador civil, o distrito vivia da emigração como um mendigo da sua chaga.
20

Já em 1869 representantes da Terceira chamavam a atenção para o facto de “o pagamento com moeda forte dos impostos e direitos fiscais agravar em maior termo o ónus” fiscal, cf. N. A. de Bettencourt, J. M. Sieuve de Meneses, J. I. de A. Monjardino (1869), idem. Porém,
aqui, como noutras áreas da História Insular, convinha fazer uma reconstituição das Contas Públicas e uma verificação cuidadosa de todo um
conjunto de afirmações que têm sido tomadas como verdades inquestionáveis. Por exemplo, não sabemos se, de facto, o arquipélago pagava
muito mais do que recebia em transferências, ou mesmo se entre os três distritos havia diferenças grandes no peso dos impostos e nas contrapartidas recebidas em obras públicas e equipamentos. Uma avaliação deste género deveria ser, igualmente, acompanhada de comparações
com algumas áreas periféricas do continente.
21 Relatório Apresentado à Junta Geral do Distrito de Angra do Heroísmo na sua Sessão Ordinária de 1875, pelo Secretário Geral servindo
de Governador Civil Gualdino Alfredo Lobo de Gouveia Valadares, Angra: Tip. do Governo Civil, 1875, pp. 62-63 e 92. Como estas actas da Junta
Geral não estão publicadas em nenhum relatório e não conseguimos encontrar os originais manuscritos, este permanece um detalhe em aberto.
22 Idem, p. 92.
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A Memória, Angra do Heroísmo.

As ilhas alimentavam de mão-de-obra um império longínquo que lhes retribuía com generosas quantidades
de dinheiro os seus mortos e doentes caídos nas terras quentes dos trópicos 23. Por detrás de todo este discurso emotivo, escondia-se o crescente mal-estar dos proprietários terceirenses confrontados com uma situação de salários agrícolas em alta.
As remessas dos emigrantes tiveram um papel fundamental na economia portuguesa da década de 1870,
ajudando a criar um boom bancário, um pouco por todo o centro e norte do país 24, que não deixou de ter
consequências no mercado financeiro do distrito de Angra, como já referimos em trabalho anterior 25. De
1870 a 1874 regressaram à Terceira, vindos do Brasil e secundariamente dos EUA, 1114 pessoas, de ambos
os sexos. Do Brasil chegaram mesmo 97 famílias inteiras. E, se parte delas poderiam ser os destroçados da
emigração que voltavam pobres à sua terra natal, uma outra parte seria formada pelos afortunados que tendo
alcançado dinheiro suficiente podiam agora dedicar-se a uma vida mais confortável. Durante o mesmo perío-

23 Relatório Apresentado à Junta Geral do Distrito de Angra do Heroísmo na sua Sessão Ordinária de 1877, pelo Governador Civil Barão
do Ramalho, Angra: Tip. do Governo Civil, 1877, pp. 25-30.
24 Veja-se, por exemplo, Miriam Halpern Pereira (1982), Livre Câmbio e Desenvolvimento Económico, Lisboa: Sá da Costa, 2ª Ed., pp.
253-264.
25 Paulo Silveira e Sousa (2002), “Gerir o dinheiro e a distinção: as caixas económicas de Angra do Heroísmo e os seus corpos dirigentes (1845-1915)”, Arquipélago (série História), Ponta Delgada, Universidade dos Açores, vol VI, nº 1, pp. 293-346.
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do de 1870 até ao final de 1874 o valor da moeda importada que manifestaram na alfândega de Angra os
passageiros vindos do Brasil foi de 636.414$000 reis fracos. Só no ano de 1874 esta quantia quase atingiu
os 116 contos. No entanto, estes valores deveriam ser ainda mais elevados. Por um lado, nem todos os passageiros declaravam com exactidão o dinheiro que traziam e, por outro, esta medida ignora as transferências
feitas através das casas e sociedades bancárias. Se tivermos em conta que o valor total das exportações do
distrito no mesmo ano civil de 1874 foi de 475.957$975 reis, veremos que o dinheiro entrado pelas mãos
destes emigrantes regressados, ou de visita, correspondia a cerca de um quarto do conjunto. Se esta quantia
era sem dúvida importante, ela não chegava para cobrir um défice de pouco mais de 212 contos na balança
de pagamentos 26. Mesmo na periférica ilha de São Jorge a abundante emigração para os EUA recompensava
o meio local com uma grande quantidade de moedas americanas que entravam no giro económico. Porém,
perante uma emigração de contornos basicamente ilegais, era muito difícil quantificar estas remessas 27.
Em 1879 seria unificado o sistema monetário da Madeira e do continente. Foram recolhidas todas as notas
em circulação, sendo sobrecarregadas as últimas, emitidas ainda nesse mesmo ano, com a legenda “moeda
forte” 28. Um estudo comparativo da trajectória da unificação monetária nos dois arquipélagos dar-nos-ia muitas pistas para perceber as especificidades, as semelhanças e as diferentes estratégias que os agentes económicos e políticos tomaram em cada um deles. Sabemos, contudo, que a integração monetária da Madeira não foi
isenta de contratempos. Em 1891-1892 a crise económica atingiu gravemente este arquipélago. A moeda em
ouro desapareceu de circulação e recorreu-se ao curso forçado das notas do Banco de Portugal. Nos Açores,
manteve-se a desvalorização da moeda local, pelo que a troca das notas açorianas no continente era feita
mediante um prémio. Apenas por decreto de 4 de Março de 1896 foi restabelecido no arquipélago da Madeira
o livre curso da moeda continental, cessando assim a diferença reintroduzida em 1891. Ficou definitivamente
estabelecido o sistema paritário entre a moeda em circulação na Madeira e a no continente 29.
3 – O papel do Banco de Portugal
O relatório do Banco de Portugal de 1873 fala já em trinta e cinco agências estabelecidas em todo o país.
No entanto, tratavam-se de simples correspondências, designação entretanto corrigida nos relatórios posteriores, que estavam longe de ser directamente administradas pelo Banco. Angra, Horta e Ponta Delgada tinham
todas a sua correspondência. Contudo, faltava a esta instituição o papel de banco único emissor, de regulador da oferta monetária, que só lhe seria atribuído em 1887 e que, poderosamente, concorreria para regular
o giro monetário nos distritos do arquipélago 30. Em 1876 é aberta, de facto, uma agência do Banco de
Portugal em Ponta Delgada que, na prática, se limitava a um trabalho à comissão confiado a firmas comer-

26 Relatório Apresentado à Junta Geral na sua Sessão Ordinária de 1875…, pp. 34 e 129, e Relatório Apresentado à Junta Geral na sua
Sessão Ordinária de 1877, pp. 25-30.
27 Relatório Apresentado à Junta Geral do Distrito de Angra do Heroísmo na sua Sessão Ordinária de 1870, pelo Governador Félix Borges
de Medeiros, Angra: Tip. do Governo Civil, 1871, p. 6. Para a emigração desta ilha cf. Paulo Silveira e Sousa (1995), “Emigração e Reprodução
Social no Contexto Açoriano: o caso da ilha de São Jorge na segunda metade do século XIX”, Islenha, nº 17, Funchal, Direcção Regional dos
Assuntos Culturais, pp. 31-49.
28 Francisco António Pereira Magro (1983), “História Monetária do período de 1821 a 1982”, p. 679.
29 Idem, pp. 682-684.
30 Ilídio Dias (1923), O Banco de Portugal e as suas Agências no País (1875-1922), Lisboa: Banco de Portugal, p. 7.
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Na segunda metade do século XIX a cidade de Angra cresce e moderniza-se sem, contudo, ter sido capaz
de acompanhar o dinamismo de Ponta Delgada.

ciais com faculdades muito restritas e uma dotação fornecida pelo Banco que, no caso de Ponta Delgada,
orçava os 120 contos. As operações autorizadas ficavam-se pelo desconto de letras, empréstimos sobre
penhores, operações cambiais, transferências, depósitos gratuitos à ordem. Na principal cidade do arquipélago era representante uma firma de reputada solidez, a Francisco Xavier Pinto & Cia31. Seria preciso esperar
mais uns anos.
Em 1887, no rescaldo da quebra da exportação da laranja e num ano de má colheita de cereais, o problema da moeda tornou a colocar-se em todo o arquipélago, numa altura em que nas Cortes se discutia a
sua unificação. A balança comercial e de pagamentos com Lisboa era agora deficitária em todas as ilhas. O
afluxo de libras que antes cobria este défice havia já desaparecido. As associações comerciais de Ponta
Delgada e de Angra manifestaram-se contra esta proposta de unificação da moeda que, segundo os próprios,
ainda poderia acabar por drenar mais as fracas reservas monetárias dos Açores, aumentando-se também os
impostos que na altura eram pagos ao câmbio da moeda insulana.
Mesmo que a ideia de unificação da moeda tivesse sido posta de parte, o executivo progressista avançou, por decreto de 4 de Março de 1887, com a proibição da importação de moeda estrangeira no arquipé31

Idem, pp. 8-9.
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lago. Por decreto de 31 do mesmo mês mandava carimbar num prazo de trinta dias com uma punção própria toda a moeda que não fosse nacional. A 18 de Maio o governo estaria a prolongar, com novo decreto,
por mais trinta dias, esta medida. Ao mesmo tempo, os falsificadores de moeda não estavam sossegados;
engenhosos, estavam já a imitar a punção oficial e a utilizá-la na prata rejeitada. A 3 de Agosto as autoridades centrais mandavam cunhar moeda de prata, especificamente, para substituir a carimbada e acabar com
esta nova especulação; no mesmo diploma fixaram, igualmente, o valor da libra de ouro e mandaram recolher a moeda de bronze, substituindo-a por moedas de cobre do cunho continental 32.
No mesmo ano de 1887, no novo contrato que deu ao Banco de Portugal o exclusivo da emissão de
moeda, o governo continuaria a dar mais uns passos no caminho da normalização da circulação monetária
nas ilhas. O Banco de Portugal comprometia-se a fazer notas e carimbos de tipo especial para a moeda açoriana, mas que tinham pagamento em todas as suas agências. Depois de décadas de instabilidade, uma entidade central única, tinha notas em circulação, especificamente para o arquipélago, apenas pagáveis nas suas
agências e nos Açores 33. Na verdade, tratava-se de fazer face a um problema persistente e concreto. Nos
Açores, mesmo posteriormente à lei de 1887, a confusão monetária continuava uma realidade. A par de
notas emitidas pelo Banco de Portugal, das moedas antigas insulares, das moedas do Reino, e das novas de
D. Luís, corriam muitas outras estrangeiras que a lei de 1871 não conseguira retirar 34. De qualquer forma, a
criação, estipulada no contrato de 29 de Julho de 1887, de agências do Banco de Portugal em todos os distritos do país acabaria por aumentar a circulação fiduciária e a uniformização da moeda durante as décadas
seguintes. A integração do arquipélago no sistema financeiro nacional foi-se acentuando, embora a moeda
insulana, com um valor 25% inferior à do continente, tenha permanecido.
As filiais do Banco de Portugal só foram instaladas no arquipélago em 1894 e 1895. Primeiro na Horta,
depois em Angra e Ponta Delgada, onde foi necessário concluir as obras dos respectivos edifícios. Todas
estas filiais seriam as últimas de um processo iniciado pela lei orgânica de 29 de Julho de 1887 35. Mais uma
vez o arquipélago era a periferia nacional. Para a agência da Horta, instalada em 2 de Julho de 1894, seriam
nomeados Manuel Joaquim da Silva Meneses Júnior e Miguel António da Silveira. Para a agência de Ponta
Delgada, instalada a 1 de Agosto de 1895, os agentes escolhidos foram Pedro Paulo dos Santos e Cristiano
César Hintze. Em Angra, a agência iniciaria as suas operações a 1 de Setembro de 1895. Em 1896, assim
como em 1904 e 1905, eram agentes do Banco emissor nacional, Vital de Lemos Bettencourt e João de
Mendonça Pacheco e Melo. Um era filho de um dos maiores morgados da Terceira, aparentado com toda a
fidalguia e parte da gente antiga dos grandes negócios da praça de Angra; o outro era o primogénito de um
dos mais ricos morgados da Graciosa. A intermediação com o sector dos negócios não estava só nas mãos
de indivíduos da classe média que subiram a vida a pulso. Aliás a necessidade, cada vez mais, conduziria
muitos destes descendentes da nobreza insular a traçar uma trajectória que passava pelo emprego público,
mais secundariamente pelos negócios, ou por um bom casamento com uma rica herdeira, cujo pai ou avô

32

João Vidago (1931), Memória Histórica sobre a Moeda na Ilha do Faial, p. 49.
Veja-se os decretos de 4 de Março, 31 de Março e 31 de Agosto de 1887. Veja-se também as leis de 4 de Maio e de 3 de Agosto de
1887. Cf. igualmente: Maria Isabel João (1991), Os Açores no Século XIX..., pp. 140-143.
34 Francisco António Pereira Magro (1983), p. 680.
35 Henrique Mateus dos Santos (1900), O Banco Emissor e as suas Relações com o Estado e com a Economia Nacional, Lisboa: Livraria
de M. Gomes, p. 112.
33
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tivessem amarelecido os dedos no deve e haver da sua casa comercial. De facto, anos mais tarde, uma das
filhas de Vital de Lemos Bettencourt casaria com o filho e herdeiro de António Pedro Simões, self made man
e uma das grandes fortunas da Angra burguesa no virar do século, também ele envolvido no comércio a
grosso e a retalho e na gestão do crédito, através das caixas económicas locais. João Mendonça de Pacheco
e Melo casaria com a filha do grande negociante e capitalista, João Carlos Silva. Quer o seu cunhado, quer
o tio de sua mulher eram agentes locais de bancos nacionais 36.
Em 1923 Ilídio Dias, inspector do Banco central, fazia um retrato, um tanto falhado, da actividade de
muitas das agências distritais, sobretudo nas primeiras décadas 37. Mais do que agências bancárias, elas
tinham sido “consideradas como repartições públicas e os agentes, um, tesoureiro-pagador, entrando seguro
e forte nos serviços; outro, hesitante e leigo no suculento repertório das leis, portarias, regulamentos, decretos imediatamente em vigor com revogação de toda a legislação em contrário, limitado, assim, à simples
função de pagador-tesoureiro, acabaram por se ajustar num trabalho diário, no equilíbrio dos vasos comunicantes para nível igual de orientação e de conhecimentos exclusivamente burocráticos. A parte bancária
ficou em plano inferior como adicional de pouca monta e de pouca roupa para decoração dos balanços”.
Mesmo que tal diagnóstico se pudesse aplicar às três agências açorianas, o seu papel de regulação tinha produzido efeitos seguros 38.
Em 1890, o governo faria nova tentativa de unificação monetária que seria torpedeada pelos deputados
progressistas e pela oratória exuberante e torrencial de Eduardo Abreu, representante da ilha Terceira, filho e
irmão de importantes negociantes locais. Mais uma vez se clamava contra o acréscimo nos impostos que tal
medida iria trazer a um distrito já economicamente débil. As reticências dos representantes de Ponta
Delgada eram menores, mas ninguém parecia querer arcar com o ónus de um eventual aumento, mesmo
que indirecto, da carga fiscal 39.
4 – Conclusão
No distrito de Angra, a situação só se foi normalizando nos últimos anos do século XIX com a crescente
intervenção do Estado e das novas autoridades monetárias, correndo a mesma moeda que no continente,
apenas com um aumento de 25% no seu valor, regulando a moeda estrangeira pelo câmbio normal 40.
Simultaneamente, as remessas dos emigrantes, instalados no Brasil ou nos EUA, ajudavam a compor a situa-

36 Emídio Lino da Silva era o agente do Banco Lusitano e Jacinto Carlos da Silva o do Banco do Minho. Sobre a burguesia de Angra, veja-se Paulo Silveira e Sousa (2004), “Meios burgueses e negócios em territórios periféricos: o distrito de Angra do Heroísmo, 1860-1910”,
Atlântida, vol. XLIX, pp. 9-43.
37 Infelizmente, permanece por realizar uma investigação profunda sobre estas agências e os seus relatórios que poderiam servir para um
estudo mais detalhado dos problemas monetários e financeiros, das redes de crédito local, dos seus clientes e financiadores. Falta também um
trabalho sobre o próprio papel financeiro das agências do Banco de Portugal, enquanto motor auxiliar ou enquanto potencial concorrente das
unidades locais, centralizando determinadas operações. De concreto, sabemos apenas que entre 1895 e 1899 quer a agência da Horta, quer
a de Angra deram permanentes prejuízos, o mesmo acontecendo em algumas cidades do continente como Beja e Guarda. Ver: Relatório do
Conselho de Administração do Banco de Portugal. Gerência do ano de 1894. Balanço, documentos e parecer do conselho fiscal, Lisboa:
Imprensa Nacional, 1895, p. 26, e Relatório do Conselho (…) gerência de 1895…, p. 21. Vide a série de relatórios entre 1894 e 1899.
38 Ilídio Dias (1923), O Banco de Portugal e as suas Agências no País (1875-1922), p. 19.
39 Maria Isabel João (1991), Os Açores no Século XIX…, p. 143.
40 Alfredo da Silva Sampaio (1904), Memória sobre a Ilha Terceira, Angra: Imprensa Municipal, p. 375.
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ção. Outros factores que auxiliaram a regularização da circulação da moeda foram as instituições locais de
crédito e a ampliação da rede nacional das instituições financeiras. Elas foram crescendo, melhorando os
canais de circulação económica, padronizando o sistema financeiro num conjunto de procedimentos e de
regras próprias tendo um papel cada vez mais activo e regulador na circulação fiduciária.
A situação monetária do arquipélago não sofreria alterações de fundo durante a República. O decreto de
22 de Maio de 1911 instituía em todo o território, com excepção da Índia, uma nova unidade, o escudo de
ouro. No entanto, mantinha a diferença de 25% já existente. No período da I Grande Guerra a alta súbita
dos metais fez desaparecer da circulação toda a moeda de cobre e de prata que até então girava com abundância na ilha do Faial. A crise de trocos e a escassez de moeda fez com que a Câmara da Horta mandasse
imprimir cédulas e autorizasse os lojistas a emitir vales. Hoje, não sabemos exactamente o que se terá passado nos restantes distritos de Angra e de Ponta Delgada, mas o certo é que, em 1931, ainda corriam no distrito da Horta moedas estrangeiras com curso legal 41.
As alterações virão de forma mais dissimulada através da contínua extinção das vantagens que advinham
da conservação da moeda fraca. Desde a década de 1890 e até ao início da década de 1930, a maior parte
dos emolumentos dos serviços das secretarias públicas, das tabelas dos principais impostos (por exemplo da
contribuição industrial e da de registo), bem como dos direitos aduaneiros, passariam a ser pagas em moeda
forte. Sem ter a força ou a vontade para impor uma solução pouco consensual, e sem os meios financeiros
para poder agradar às populações locais, os sucessivos governos foram suprimindo, passo a passo, as antigas vantagens 42. A unificação monetária definitiva do arquipélago e do continente só viria com os primeiros
governos de Oliveira Salazar, em 1931. Nesse ano e escudado em novo contrato com o Estado, o Banco de
Portugal mandaria recolher o papel moeda privativo dos Açores, sem que sequer os decretos da nova regulamentação fizessem expressa referência à extinção da moeda insulana e ao desconto de 25% nos seus relatórios ou no seu articulado 43. Tinham passado mais de setenta anos desde que, em 1858, os deputados por
São Miguel e pela Terceira tinham proposto a nomeação de uma comissão para levar a cabo a unificação
monetária entre os Açores e o continente.

41
42
43

João Vidago (1931), Memória Histórica sobre a Moeda na Ilha do Faial, p. 50.
Luís da Silva Ribeiro (1931), “A conservação da moeda fraca”, pp. 491- 498.
Decretos nos 19869, 19870 e 19871 de 9 de Julho de 1931. Cf. também Luís da Silva Ribeiro, idem, pp. 496-498.
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Notas sobre um contrato de empreitada
no Topo há cem anos
José Mendonça Brasil e Ávila
No decorrer das pesquisas, mais ou menos anárquicas, que vou fazendo à procura de elementos que me
elucidem sobre o espaço e as gentes do antigo concelho do Topo, encontrei no livro número 1 de “Notas
para actos e contratos entre vivos” do Notário Joaquim Homem da Silveira e Noronha a escritura de empreitada feita em 4 de Julho de 1906, que adiante se transcreve.
Pelos dados que fornece sobre a construção de habitação em tal tempo e lugar, dei-a a conhecer ao Dr.
Jorge Bruno dada a sua ligação ao estudo e inventariação do Património Imóvel dos Açores, este manifestou
vontade de a ver publicada com um texto de enquadramento e imagens ilustrativas. Foi para corresponder a
esse desejo que redigi as notas que se seguem.
Pela consulta dos mais antigos livros notariais do Topo verificamos a existência de habitações diferenciadas conforme o estatuto social e económico dos proprietários, casas palhaças para os menos abonados e
casas telhadas de um ou dois pisos para os outros. Desde o povoamento até à primeira metade do século
XIX estas habitações eram construídas com materiais e por mão de obra, na sua quase totalidade, de origem
local. Percorrendo os registos paroquiais desde que existem, encontramos no século XVII os pedreiros: João
Martins, natural da Sé de Angra, mas casado no Topo, Francisco Ferreira, seu filho Manuel Ferreira Jordão e
seus netos Matias da Cunha, João da Cunha e António da Cunha de Águeda, estes prolongando a sua actividade pelo século seguinte, os carpinteiros João Nunes de Sousa e Manuel Teixeira Gonçalves, o telheiro
Mateus Fernandes e os ferreiros António Gonçalves, João Cardoso e seu filho Miguel Cardoso este já no
século XVIII, assim como Manuel de Sousa Teixeira e António de Sousa oficiais do mesmo ofício, o serralheiro Manuel Machado e o telheiro José Ferreira.
A partir do início da segunda metade do século XIX assiste-se a um grande incremento da construção e
remodelação de habitações, devido a algum aumento da população mas sobretudo à intensificação da emigração para os Estados Unidos da América, em especial para a Califórnia, com o consequente retorno de
parte dos emigrantes a partir de 1860, “trazendo em geral meios mais que sufecientes para estabelecer família” como testemunha José Cândido da Silveira Avelar no seu livro “Ilha de S. Jorge – Apontamentos para a
sua história” – Horta, 1902, dando como exemplo a freguesia dos Rosais que em 1860 “além da igreja paroquial contava apenas duas casas caiadas e apresenta hoje muitos prédios construídos de novo brancos de
neve” e acrescenta “este facto repete-se mais ou menos em todas as freguesias da ilha”.
No que respeita ao Topo a afirmação confirma-se para todo o resto do século XIX e início do século XX, não
só pelo grande aumento de artífices locais ligados à construção mas também pela chegada de outros vindos de
outras ilhas e ainda pelo aumento da importação de materiais necessários à maior solidez, comodidade e beleza
das habitações, como indica o anúncio de telha de Marselha publicado em vários números do jornal local
O Insulano pelo depositário, grande comerciante angrense, que teve êxito a ter em conta o número de casas então
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construídas cobertas com este tipo de telha, até
porque, para além das qualidades descritas no
anúncio, tinha mais uma que era ser amarrada à
armação e por isso ser mais resistente ao vento, o
que evitava a tradicional colocação de pedras em
cima do telhado como protecção. Aparecem-nos
nos registos como naturais do Topo, entre outros,
os pedreiros Domingos António, João Inácio
Bettencourt, António Silveira Brasil, António
Joaquim de Azevedo, Jacinto Caetano de Sousa,
António Gonçalves e João Bernardo Alvernaz; os
carpinteiros José António Nunes, Francisco
António Brasil, Manuel Victorino Flores, Joaquim
Silveira Leonardes, José Inácio Machado, João
Inácio Brasil, João José de Azevedo Rostolho, Elias
Anúncios publicados no jornal O Insulano.
António e Ambrósio Inácio Teixeira, tendo este
último iniciado uma dinastia que ainda hoje
exerce a profissão. Surgem também os serradores
Joaquim Silveira Fagundes e Manuel Joaquim
Augusto de Bettencourt, profissão que, com o
aumento da actividade construtora se separa dos
carpinteiros. Temos ainda os ferreiros Manuel
Silveira Marques, João António de Azevedo, João
de Sousa de Azevedo Bettencourt, Victorino de
Sousa Pacheco e Francisco de Azevedo Rodrigues.
Da Terceira vieram e fixaram-se Francisco Luís
Parreira e seu filho José Luís Parreira, pedreiros,
António Lucindo da Costa e Manuel Martins
Gonçalves, carpinteiros e o caiador Jacinto José Elias. De São Miguel veio o serrador Manuel Fraga da Silveira e do
Pico vinham equipas de pedreiros que faziam obras e regressavam à sua terra.
É neste contexto que chega ao Topo o mestre de obras Manuel Jerónimo da Silva, um dos participantes
no contrato de empreitada firmado pela escritura em apreciação e de cujos intervenientes consegui coligir
os seguintes dados biográficos:
João de Sousa dos Reis – primeiro outorgante, nasceu em 20 de Fevereiro de 1845, na Cancela d’Água-Topo filho de Jorge de Sousa Luís, natural da freguesia da Ribeira Seca e de Custódia Cândida. Por sua mãe
pertence aos Enes, oriundos das Manadas, que em meados do século XVIII passaram ao Topo e que muitos
e ilustres membros tem dado à igreja, à magistratura, ao ensino, à cultura, ao comércio, à indústria e outras
actividades. Casou em 8 de Maio de 1880 com Ana Augusta dos Reis, filha de Manuel dos Reis Fisher Junior
e de Bebiana Victorina e neta de Manuel dos Reis Fisher, que herdou uma grande fortuna de seu filho
Victorino da Costa Reis, falecido no Brasil em 1878. Por morte de Manuel dos Reis em 3 de Novembro de
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1881, passou a fortuna a seus descendentes, entre os quais estava
Ana dos Reis uma vez que seu pai tinha falecido em 11 de Março
de 1879, facto que não será alheio ao estatuto de lavrador abastado que se depreende do texto da escritura e que permitiu a João
de Sousa dos Reis mandar construir a boa casa onde viveu e veio
a falecer em 20 de Janeiro de 1924 e que até há pouco tempo
esteve em poder de descendentes seus 1.
Assinou a escritura por ele, seu parente José Vieira de Sousa
Enes, filho de Joaquim Vieira de Sousa Enes egresso do Convento
Franciscano de São Diogo e de Maria Eusébia da Conceição, foi
sacristão e tesoureiro da Matriz, proprietário dos caíques “Enes” e
“Flor do Topo” utilizados no transporte de carga e passageiros inter
ilhas, notário interino, empregado postal e influente político . Era
presidente da Junta de Paróquia à data da revolução republicana,
tendo guardado a última bandeira da monarquia que flutuou no
Topo e que ainda se encontra em posse de familiares. Faleceu em
3 de Novembro de 1929.
Manuel Jerónimo da Silva – segundo outorgante, nasceu em
Massarelos, Porto e aí se consorciou, sendo filho de Jerónimo Dias
Empreiteiro Manuel Jerónimo da Silva.
da Rosa natural da ilha do Pico e de Rosa Raquel Silva natural de
Ponte de Lima. Por motivos que se desconhecem veio só para a
ilha Graciosa onde os pais, entretanto, se tinham fixado.
A primeira notícia da sua presença no Topo encontra-se no jornal O Insulano de 4 de Maio de 1895, mas o teor da referência
indica que já aí vivia há algum tempo. De Setembro a Novembro
desse mesmo ano anuncia no O Insulano que se encarrega de
obras de carpinteiro e pedreiro por empreitada, dispondo de pessoal habilitado e fornecendo o material necessário. Nesta actividade sabe-se que além de edificar a casa que consta do contrato
João de Sousa dos Reis e esposa,
Ana Augusta dos Reis.
que se vai transcrever, construiu outra para Isidoro de Bettencourt
Vasconcelos Correia e Ávila condutor de obras públicas e cacique
local do Partido Regenerador; canalizou água da fonte do Rebentão para várias casas do Caminho Chão,
Boeiro e Santo Antão; contruiu o Cemitério do Topo e por certo outras obras de que não obtive informação
ou de que se perdeu a memória.
Empreendeu outras actividades de sociedade com José Inácio da Silveira, dedicaram-se ao fabrico de
telha em instalações situadas em cima da rocha do porto, passando a produzir loiça depois de mandarem vir

1

Parte dos dados biográficos e as fotografias antigas só foram possíveis graças à colaboração de seus netos D. Ana Goulart, residente na
Ribeira Grande – São Miguel e Sr. João de Sousa Goulart, morador na Vila do Topo e a suas bisnetas D. Lena Reis também residente na mesma
vila e Maria Guiomar Freitas Reis radicada em Tulare, Califórnia, a quem fico em dívida.
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de São Pedro da Vila Franca do Campo o oleiro Manuel de Sousa Salgado que, no registo de baptismo de
um filho, conjuntamente com a sua mulher Antónia da Conceição são dados como loiceiros.
Bem ambientado no Topo onde chegou a ser regedor , resolveu constituir família novamente tendo como
esposa Eva de São João Silva, de quem teve cinco filhos. Faleceu na sua casa da Rua da Miragaia em 6 de
Abril de 1921 com cinquenta e seis anos 2.
José Inácio da Silveira – testemunha, filho de João Inácio da Silveira natural da freguesia da Ribeira Seca e
de Maria Teodora da Silveira, do Topo, aí nasceu a 19 de Abril de 1876. Comerciante e dinâmico empresário,
futuro genro de João de Sousa dos Reis, pois casou a primeira vez com a filha deste Maria Serafina de Sousa
Reis em 28 de Janeiro de 1907. Como vimos foi sócio de Manuel Jerónimo da Silva no fabrico de telha e loiça,
dedicou-se também aos transportes marítimos e mais tarde ao fabrico de lacticínios. Casará segunda vez com
Maria Perpétua, estabelecendo-se em Santo Antão onde era muito considerado, tendo sido presidente da
direcção da Filarmónica Recreio dos Lavradores e da Junta de Freguesia. Faleceu em 29 de Outubro de
1949, vítima de uma epidemia de febre tifóide.
Manuel Quaresma Leandro – testemunha, pedreiro de profissão, natural da ilha do Pico, ao que julgo da
freguesia da Piedade, pois ainda hoje há ali pessoas com estes apelidos. Como outros da sua ilha rumou a
São Jorge em busca de trabalho e foi contratado pelo segundo outorgante.
O notário Joaquim Homem da Silveira e Noronha era filho de Elias Hilário da Silveira e de D. Rosa
Diamantina de Noronha, nasceu no Topo em 24 de Janeiro de 1874 e faleceu em Ponta Delgada, onde se
tinha deslocado por motivos de saúde, em 14 de Julho de 1939. Descendente das mais ilustres famílias
topenses foi notário público desde 1906 até ao fim da vida. Exerceu ainda outras funções como subregente
da filarmónica local, administrador do jornal O Insulano, presidente da Junta de Freguesia por largos anos e
funcionário não remunerado das Obras Públicas da Junta Geral do Distrito Autónomo de Angra do
Heroísmo. Foi louvado pelo Ministro das Obras Públicas e Comunicações por portaria de 23 de Fevereiro de
1934 “pela forma graciosa e benemérita como interveio nos trabalhos da conclusão da estrada Calheta-Topo” que estava em construção desde o século XIX!
Fidalgo de sangue, porte e trato mantinha uma larga rede de relações pessoais, que sempre utilizou para
bem do Topo e dos muitos topenses que lhe solicitaram conselho e auxílio.
Bibliografia
Para além das fontes e bibliografia indicadas no texto ainda se utilizou:
IN MEMORIAM Joaquim Homem da Silveira Noronha ao III aniversário da sua morte – Ponta Delgada, 1942.
LEITE, José Guilherme Reis – Os Fisher – esboço histórico de uma família açoriana – Separata da Revista Atlântida – Angra do
Heroísmo, 1997.

2 À única filha viva, D. Maria Olga Silva, professora aposentada residente em Woodland, Califórnia, agradeço a fotografia e grande parte
dos dados biográficos aqui apresentados.

240

ATLÂNTIDA

Aspecto actual (fachada/empena, voltada a Sul).

Aspecto original da casa
(primeira/segunda década do século XX).

Aspecto actual (fachada lateral, voltada a Nascente).

Escriptura de empreitada que fazem João de Sousa Reis, e Manuel Jeronymo da Silva
Saibam quantos virem esta escriptura de empreitada: que no anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil novecentos e seis, aos quatro dias do mês de Julho, nesta villa do Topo, comarca da Ilha de San Jorge, e no meu escriptório, perante mim
Notario Joaquim Homem da Silveira e Noronha compareceram de uma parte João de Sousa dos Reis, casado, proprietario; e da outra
parte Manuel Jeronymo da Silva, casado, mestre d’obras, ambos residentes nesta dita villa e pessoas cuja identidade reconheço. E
disseram que entre si ajustaram e estão concordes no seguinte contrato d’empreitada que firmam pela presente escriptura: Que o
segundo outorgante, Manuel Jeronymo da Silva, se obriga a construir e dar concluido ao primeiro outorgante um predio urbano para
sua habitação e de sua familia no terreno que o mesmo possui no sitio da “Fonte nova” d’esta mesma villa, e no lugar onde existe
uma casa, bem como se obriga a fornecer todos os materiais necessarios para essa obra sem excepção alguma nas condições seguintes: – O predio a construir deve formar / aproximadamente digo / um rectangulo que tenha pelo lado exterior dez metros e quarenta
centimetros, por nove metros e setenta e cinco centimetros: – A frente será voltada para o mesmo lado da da casa existente, e os
cantos da mesma serão sentados mais á frente cerca de meio metro: – As solitas serão sentadas em altura não inferior ás actuais ou
mais altas se o primeiro outorgante assim o entender: – Toda a obra de pedra é lisa pelos quatro lados: – Levará na frente tres portadas cada uma com dois metros e vinte dois centimetros de altura e um metro e onze centimetros de largura, no res do chão, e no
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primeiro andar tres janellas de peitoril cada uma com um metro e trinta e nove centimetros d’altura e com a largura marcada para
as portadas do res do chão: Da face inferior das vergas das ditas portadas ao nivel do primeiro sobrado terá trinta e tres centimetros
e d’este á face superior do peitoril noventa e quatro centimetros, e da face inferior das vergas das portadas do primeiro andar ao
telhado terá oitenta e oito centimetros: – No lado do sul e no nivel das portadas do primeiro andar levará tres portadas, sendo duas
para janellas e uma para porta, ao centro, nas dimensões indicadas no primeiro andar: No lado do poente levará tres portadas sendo
duas para janella de peitoril e uma para porta, tendo esta dois metros e vinte sete centimetros de altura e um metro e onze centimetros de largura e as ditas janellas terão de altura / esta largura digo / um metro e trinta e nove centimetros e de largura um metro
e onze centimetros: No lado do norte terá duas portadas para porta nas mesmas dimensões: – Nos lados do sul e norte as empenas
serão levantadas e em cada uma haverá uma janella de peitoril com as dimensões possiveis: Todas as portas exteriores serão de duas
partes de madeira de pinho resinado, devendo a porta do lado do sul ser firmada em batentes, em seis dobradiças de cruz, de nó
oirado, fechadura e trinco de mão branca e duas tranquetas de ferro, tudo devidamente parafusado: – As portas das frentes do norte
e poente levarão cada uma um trinco e duas das da loja, que o primeiro outorgante indicar, levarão fechaduras devendo em cada
uma meia porta ser collocadas tres dobradiças de quiço de tamanho conveniente e com forras fingindo batentes; As sete portadas de
janellas e as duas das janellas das empenas levarão vidraças todas com janellas interiores de duas partes, de madeira de pinho de
Flandres, de tres quartos de pollegada ingleza de espessura e com travessas entalhadas sintados em batentes e com ferros pedreiros
devendo as mesmas janellas ser lisas e cantiladas, a excepção das duas da salla que serão de almofadas e metidas nos alisares com
os competentes fechos. – O res do chão será desaterrado até ao nivel das solitas e no centro uma trave mestra de madeira de
Carolina com a espessura de doze pollegadas por seis, sustida a meio por um pé direito de pedra sentado em cal e areia, sendo o
resto das traves e barrotaria de igual madeira ou faia: – Será dividida e sobradada uma loja do tamanho da salla a construir devendo
a madeira para sobrado, traves barrotes e frontal desta, ser de pinho da terra que na casa existente esteja em condições de servir, e
no frontal da mesma loja levará uma porta já usada. – No lado do sul e em frente da porta de entrada será feito um balcão com os
precisos degraus e mainel tudo de pedra de cantaria. – A divisão do primeiro andar será toda em enchamel feito de madeira de pinho
da terra e será dividida / pela seguinte forma: / Levará uma divisão digo / cinco quartos, uma sala e um corredor, tudo com dez portas com bandeiras e conforme foi indicado pelo primeiro outorgante estas portas serão de duas metades lisas á excepção das da sala
que serão de almofada só pelo lado daquelle e com trincos e respectiva ferragem. – O sobrado tanto do primeiro andar como do
sotão será de madeira de pinho resinado de tres quartos de pollegada de espessura e cantilada, devendo a do sotão ser limpa pelos
dois lados excepto a parte que fica sobre a sala. – Os alisares da sala serão de madeira de pinho de Flandres com quatro polegadas
de largura e guarda-vassouras de igual madeira e com cinco pollegadas de largura. As lumieiras e peitoris da sala serão guarnecidas
a madeira e cal e o tecto será estuqueado levando molduras e florão e cordão: Os mais alisares e guarda vassouras serão de igual
madeira, de tres e quatro pollegadas de largura respectivamente. – Haverá uma escada a descer para a loja e outra a subir para o
sotão, de madeira de pinho da terra, com oitenta centimetros de largura devendo ser gradeada a boca das mesmas. Toda a barrotaria do sotão será de madeira de Carolina de duas por tres pollegadas á excepção da que fica por cima do tecto da salla que poderá
ser de madeira de faia ou outra qualquer não inferior: O sotão levará uma divisão por cada lado pelas primeiras trochas e uma ao
centro a atravessar, com a sua competente porta podendo ser da madeira da casa a demolir se estiver em condições. O tecto será
levantado em quatro tirantes, quatro pares de asnas e vinte trochas tudo de madeira de pinho de Carolina, sendo a barrotaria de faia.
Levará entre a asna e o tirante tacos de dez pollegadas de altura e espessura dos tirantes a qual será de quatro pollegadas e a altura
de onze ditas, nos dois que ficam sobre a sala e os dois outros de três pollegadas por dez, sendo as asnas de dimensões iguais ás
dos tirantes e as trochas de tres pollegadas por quatro. O forro será de madeira de Carolina com meia pollegada de espessura, sobreposto e limpo pelo lado de baixo. Só as janellas do sótão poderão ter lumieiras de madeira que será de boa qualidade. – Nas frentes do sul e nascente levará beira e sob-beira e nas outras duas, beira simples encaliçada num e meio fio na do norte, aproveitando-se no telhado toda a telha que estiver em boas condições na casa a demolir. O cume será de telhões, em secca, e do formato maior.
Toda a casa, por fora e por dentro, inclusivamente, os tabiques, será caiada e corrida de colher, com cal e areia á excepção do lado
externo do poente e lojas que serão somente rebocados. A argamaça de cal será nas proporções de dois alqueires de areia por um
de cal e a destinada ao embocamento poderá ser de dois alqueires de barro, um de areia e um de cal. O balcão será também
caiado nas mesmas condições. Na cantaria das portadas e nos botareis haverá tinta de sombra ou outra qualquer cor que não seja
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mais dispendiosa. Todas as portas e vidraças levarão pelo lado exterior duas demãos de tinta d’oleo sendo a primeira branca e a segunda
verde imperial e pelo lado interior uma só de demão de tinta branca que deixe a madeira coberta, á excepção das portas das lojas.
As dez portas interiores, bem como as bandeiras, alisares e guarda-vassouras e todas as guarnições da sala serão pintadas com tinta
d’oleo branca. – Toda a madeira de faia da casa a demolir que estiver em boas condições poderá ser applicada na nova construção.
O sobrado que restar da casa a demolir depois de tirar para o que vai indicado, ficará pertencendo ao segundo outorgante. Toda a
ferragem será feita em Angra do Heroísmo. Será construida junto á empena do norte uma casinha que terá de vão quatro metros por
tres metros e setenta e oito centimetros: – terá uma janella na frente e uma porta para o lado do norte com o competente balcão: –
Terá a mesma altura da casa e com empena levantada para o lado do norte: – Levará no lado do poente uma chaminé que terá sessenta e seis centimetros de vão na largura: Terá neste mesmo lado dois fornos, sendo um de um metro e sessenta e cinco centimetros de diametro, e o outro d’um metro e trinta e dois centimetros: Levará em logar conveniente uma pia de despejo: – Será terrea,
e sua armação será de madeira de pinho da terra: – serão as juntas das paredes tomadas com argamaça nas condições indicadas para
a casa. – Toda a pedra que restar da obra e que seja própria para paredes de campo pertencerá ao primeiro outorgante, bem como
a terra que ficar, podendo o segundo outorgante empregar toda a pedra da casa a demolir. Toda a pedra de uma pequena casa que
o primeiro outorgante possui no sitio da “Cancela d’Agua” fica pertencendo ao segundo outorgante: – Que todo o material para esta
obra, á excepção da pedra, será conduzido para o local, por conta do primeiro outorgante: – Que esta obra será feita em fiel conformidade com a descripção que fica feita: Que o segundo outorgante se compromette a fazer a obra com a maior solidez e materiais da melhor qualidade: Que se compromette igualmente a ter concluidas as obras / dar as chaves digo /necessarias para o primeiro outorgante depositar e seccar o seu milho da colheita d’este anno, continuando as mesmas obras com a precisa actividade até
final conclusão, sob pena de ficar obrigado á indemenização de todas as perdas e danos que o primeiro outorgante soffrer pela
demora: Que na ocasião da entrega das chaves elles outorgantes escolherão peritos para examinarem a obra e decidirem se foi construida em fiel conformidade com a descripção constante d’esta escriptura, bem como examinarem e decidirem se os materiais
empregados foram da melhor qualidade e se a construção do predio se realizou com a precisa solidez, ficando o segundo outorgante
responsavel a conformar-se com a decisão dos peritos: Que o preço ajustado d’esta obra é da quantia de um conto quinhentos e
vinte cinco mil reis, que o primeiro outorgante João de Sousa dos Reis, se obriga a pagar ao segundo Manuel Jeronymo da Silva, em
quatro prestações sendo a primeira de quinhentos e cinquenta mil reis que o segundo outorgante já recebeu e que dá ao primeiro a
necessária quitação, e as outras tres de tresentos e vinte cinco mil reis cada uma: Que o pagamento da segunda prestação será no
dia trinta e um do corrente mez; a terceira no dia em que terminar o serviço de pedra, e a ultima no dia da entrega das chaves: Que
ambos e cada um dos outorgantes assim o estipulam e mutuamente aceitam o presente contracto na forma que fica declarado. =
Assim o disseram e ratificaram, do que dou fé perante as testemunhas José Ignacio da Silveira, solteiro maior, comerciante, e Manuel
Quaresma Leandro, casado, pedreiro, e a rogo do primeiro outorgante, por não saber escrever, assigna, José Vieira de Sousa Enes,
casado, empregado postal, todos moradores nesta villa meus conhecidos e vão assignar com o segundo outorgante e comigo
Notário, depois de lida a presente. Leva mil e seiscentos e cincoenta reis de sellos. Emolumentos: Nota mil e quinhentos reis.
Quitação, tresentos reis. Total: Mil e oitocentos reis. Resalvo a entrelinha / folhas trinta digo / que diz: – “uma”, as rasuras que dizem:
– “quatro” e “cinco” e as entrelinhas que dizem “limpo pelo lado de baixo” e – “metros” – “podendo o segundo outorgante empregar na obra toda a pedra da casa a demolir” – “seis”.
José Vieira de Sousa Enes
Manuel Jeronymo da Silva
José Inácio da Silveira
Manuel Quaresma Leandro
Em testemº JCSN de verdade
Notario Joaquim Homem da Silveira e Noronha
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Las fiestas y los bailes
entre los mambises cubanos
1868-1898

Ismael Sarmiento Ramírez
Todos los testimonios en torno al Ejército Libertador de Cuba coinciden en afirmar que las fiestas y los
bailes son las manifestaciones artísticas de que más se sirven los mambises 1 en los campos de Cuba Libre.
No existe celebración alguna de un triunfo sin canto, música y danza; actuación que también contagia a los
miembros del Ejército español en operaciones 2.
1 MAMBI: palabra africanoide, concretamente bantú, construida sobre una raíz: mbi, que tiene numerosas acepciones despectivas: insurrecto, bandido, criminal, revoltoso, infame, malo, etc. Los españoles comenzaron a usarla en Santo Domingo contra los dominicanos que no
se sometieron a su gobierno, a mediado del siglo XIX y luego continuó siendo un nombre burlesco, una ofensa, con que designaban a los combatientes del Ejército Libertador de Cuba.
La fuerza moral ganada por los cubanos en el curso de la guerra hizo que cambiara ese matiz despreciativo y significara exactamente lo
contrario de lo que el colonizador pretendió. Esa denominación despectiva pasó a ser apelativo honroso y desde entonces no hay mayor
orgullo para el cubano que el vocablo mambí. Es el célebre etnólogo cubano Fernando Ortiz quien resume, en 1930, la etimología y evolución del término. Véase el prólogo en James J. O’Kelly, La tierra del mambí, La Habana, Editorial Cultura, 1930, p. X.
2 En el género epistolar y en la iconografía de época las celebraciones son de los elementos con que más se identifican los soldados españoles en la guerra de Cuba. El triunfo en una batalla, los recibimientos a los Batallones de Voluntarios que llegan desde la Península, las serenatas
como muestra de deferencia a los jefes, los cumplimientos y veladas a los que destacan en los combates, y las felicitaciones bulliciosas por los
cumpleaños de oficiales y soldados se celebran con cantos y bailes; del mismo modo que otros tantos quehaceres de la vida cotidiana del soldado que se amenizan entre júbilos y fiestas: la mejora de un enfermo, el abastecimiento de víveres, la matanza de una res, el descubrimiento de agua potable, después de siete días de andanza incesante y tres sin poder beber líquido, o simplemente, los descansos en las marchas, son
motivos de diversión para que entre los soldados españoles, igual aquí se verá sucede en el Ejército Libertador, se arme el guateque y aflore,
muchas veces en mezcla con los habitantes de los poblados, lo mejor y más representativo de las tradiciones culturales españolas y cubanas.
Por ejemplo, entre las manifestaciones cubanas que el coronel español Francisco Camps y Feliú describe practican los soldados españoles destaca: el zapateo, “compás del güiro y el tiple, que acompaña el plañidero punto del tenor que entona amorosas décimas”, bailado por
una pareja de mucho salero, que “da gusto ver la apostura de los airosos cuerpos, el movimiento rápido y acompasado de los diminutos pies
y las huidas y recortes de la graciosa muchacha al alejarse de su compañero, levantando ligeramente las faldas y dirigiendo públicas miradas
a los entusiasmados concurrentes”; la danza en que “las lindas bailadoras, ligeras como palomas, dan mil vueltas, luciendo sus elegantes cuerpos y acompasados movimientos”, la guaracha, tocada y cantada por “dos jóvenes con guitarra y bandurria, colocados uno frente de otro”; de
este modo, Camps y Feliú recuerda “una vez, que un cantador ponderaba la belleza de Cuba y el sin igual atractivo de sus mujeres; y el otro
cantador las glorias de España y sus producciones”; describe al menú de estos guateques, que suele ser “lechón tostado, arroz con frijoles,
aceitunas sevillanas y una fresca lechuga con sus rabitos” y termina manifestando que muchos de estos guateques, celebrados en lo más sangriento de la guerra, terminan en sana paz, mientras otros llegan a tener un final trágico [Francisco Camps y Feliú, Españoles e insurrectos.
Recuerdos de la guerra de Cuba, La Habana, Establecimiento Tipográfico A. Álvarez y Cía., 1890, pp. 117-119].
Igualmente, la guitarra acompañó al soldado español en los buenos y malos momentos de la guerra, y sobre todo en los más difíciles,
donde les alentaba y reanimaba los sentimientos. En las descripciones de las despedidas a los Batallones de Voluntarios no pasó inadvertida a
la pluma de los cronistas y a la lente de los fotógrafos, como sucedió en el muelle de Gijón al partir el Batallón del Principado. Durante las
travesías oceánicas la guitarra alegró a los expedicionarios en las silenciosas noches, entre agua y oscuridad; y durante las guerras, además de
ayudar a aliviar las nostalgias de los quintos por el lejano terruño, valió para que los soldados se relacionaran entre sí, les dieran musicalidad
a las expresiones literarias que brotaban de momento, y como medio de cohesión entre las diferentes tradiciones culturales de las distintas
localidades y regiones que se representaban de España. Vid., Antonio Mena Calvo, “La guerra hispano-norteamericana de 1898 y su música”,
en Militaria, nº. 13, Madrid, 1999, pp. 133-142; e, Ismael Sarmiento Ramírez, “Las festividades asturianas y las celebraciones del Ejército
español en Cuba durante el período de las guerras independentistas (1868-1898)”, en Militaria, nº. 14, Madrid, 2000, pp. 209-244.
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Tanto los guateques o changüíses campesinos como los saraos de los negros recién libertos colman de
alegría a los campamentos permanentes y transitorios de los insurrectos, y cuando no, se oye llegar la
música de los bateyes más próximos. Cualquier día de expreso jubilo, aún prescindiéndose de las condiciones mínimas de sobrevivencia, tras las fatigosas marchas y robándole horas al descanso, al acampar, se arma
la fiesta. No importa la condición del terreno, si es húmedo, de espesa manigua, pedregoso, o con otras situaciones más desfavorables. En el sitio de acampada: a un extremo, el guajiro mambí alegra la noche con el
toque de instrumentos típicos, improvisadas décimas y el zapateo como baile predominante; en el otro lado,
los negros con cantos africanos, ruidosos toques de tambores y danzas de frenéticos movimientos. Toda una
escena que se da en la Guerra de los Diez Años y que vuelve a repetirse en la Guerra de 1895.
En la documentación consultada se confirma que, además de la existencia de bandas de música, entre
las pocas fuerzas que pueden darse ese lujo de tenerlas durante todo el período independentista, florecen,
principalmente en los campamentos permanentes, pequeños grupos musicales compuestos de guitarra, clarinete, tumba, güiro, maracas y hasta de acordeón.
Según los partes del Ejército español en operaciones existentes en el Archivo del Servicio Histórico
Militar de Madrid 3, son varios los campamentos abandonados o asaltados por ellos donde se encuentran no
pocos de estos instrumentos musicales; por ejemplo, el Destacamento de Mabujina, 1 er. Batallón del
Regimiento de Tarragona, descubre en la Loma del Mulato, jurisdicción de Manicaragua, el 15 de junio de
1870, un campamento insurrecto, donde los mambises se dan a la fuga y dejan, entre otros efectos, una guitarra de fabricación artesanal de máxima calidad. A un niño, que no logra escapar, lo interroga el jefe del
Destacamento y le cuenta “que su papá se llama Enrique y Lola su mamá y que tocan, cantan y bailan a los
insurrectos de las lomas” 4.
James J. O’Kelly 5, que visita el campamento del general Calixto García en Dos Bocas, Departamento
Oriental, describe con todos sus detalles una de estas fiestas, lo que sin duda ayuda al mejor conocimiento
de la vida del mambí en la manigua:
Una de las bases más importantes del carácter cubano, ya se le considere a la sombra del régimen español, subyugado
y descontento, o abandonado a los impulsos más agrestes en la Tierra del mambí, es la afición a la danza. El baile parece
ser la pasión absorbente de los cubanos. Por él todo se olvida: los sufrimientos, las fatigas y los peligros. Despiértase enton-

3

Hoy, Archivo del Instituto de Historia y Cultura Militar de España, sito en la calle Mártires de Alcalá, n.º 9, de Madrid.
Servicio Histórico Militar, Madrid (SHM), sec. Ponencia de Ultramar, fdo. Cuba 30, ser. Insurrección, leg. 9. arm. 3, tab. 3ª., micr. nº. 6,
doc. [s/n]. Parte de Operaciones del Jefe del Destacamento de Mabujina, 1er. Batallón del Regimiento de Tarragona al Brigadier Comandante
General de Cinco Villas, Mabujina de Manicaragua, 15 de junio de 1870.
5 Irlandés corresponsal del New York Herald, en la Guerra de los Diez Años, estuvo en Cuba desde diciembre de 1872 hasta mayo de
1873; aunque, sólo entre los insurrectos unas seis semanas: del 21 de febrero a poco más del 24 de marzo de este último año, cuando se despide de Carlos Manuel de Céspedes. El 31 de marzo fue reducido a prisión al llegar a Manzanillo, luego lo trasladaron al Morro de Santiago
de Cuba, de allí a los calabozos de la fortaleza de la Cabaña, en La Habana, y el 30 de mayo a la Península, donde le recluyen en el penal
de Santoña y permanece hasta obtener la libertad provisional. Su crónica The mambí-land or Adventures of a Herald correspondent in Cuba
[aquí utilizo la edición de 1968, La Habana, Instituto del Libro] primero se publicó en las columnas del New York Herald y en 1874 como
libro. Por su valor testimonial, se ubica entre las fuentes más confiables de su tipo, para conocer la vida en la insurrección hasta 1873, y con
ella O’Kelly consigue, en gran medida, su objetivo de ofrecer “pinturas fieles de los hábitos y modos de vivir de los pobladores de los montes” [James J. O’Kelly, op. cit., 1968, p. 62] y presentar al mambí “en sus bohíos y campamentos, ocupados ora en las faenas de la paz, ora
en las de la guerra” [ibidem]; porque, sin recurrir a las exageraciones propias del periodismo norteamericano, logra informar al mundo de los
heroicos esfuerzos de los cubanos por conseguir la independencia nacional y presenta descripciones que hoy son muy útiles para el estudio
de la cultura material y espiritual del Ejército Libertador de Cuba.
4
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ces la adormecida energía del criollo y parece que ambos sexos se absorben en una alegría apasionada, mientras se mueven a los melancólicos y sensuales compases de la danza del país. Esta pasión por el baile tiene que ser satisfecha dondequiera que se establezca un campamento, aunque sea por pocos días. Las familias desparramadas por los bosques parecen
saber por instinto cuándo las tropas han de hacer un alto de algunos días, agrupándose entonces para recibir a sus padres,
maridos y amantes. El jefe de las fuerzas organiza inmediatamente el baile y mientras que las tropas permanecen acampadas, se baila todas las noches. En esas fiestas reina siempre la mayor animación hasta que se toca el silencio en todo el campamento, cesando entonces como por arte mágico la música y ruido de las voces. Puede ser que nada sea más notable que
la absoluta obediencia con que hombres y mujeres que han estado ocupados en algo parecido a un frenesí danzante, cesan
en esta diversión tan pronto como suena el silencio y se dispersan tranquilamente dirigiéndose a sus habitaciones.
Esta conducta se observa en todos los campamentos fijos; pero en el de Calixto García, a causa de su extensión y el
poseer una banda de música de viento, el baile reviste un carácter importante. Los instrumentos de bronce [metal] han sido
capturados a los españoles; y por eso, tanto el general como los soldados, tienen orgullo y placer en bailar a los acordes
de una música que constantemente les recuerda una victoria.
Como estos bailes tienen lugar por la noche, a la luz de las antorchas y los trajes de los asistentes son muy variados,
aunque no muy brillantes, la escena que se contempla está llena de un efecto pintoresco, que aumentan los bárbaros sones
de la música.
A los soldados se les permite asistir al baile; pero no danzan en el mismo sitio que los oficiales.
En algunos campamentos, tanto aquellos como estos, disfrutan alternativamente de esa división.
No se hace, sin embargo, ninguna distinción con respecto al color, pues todos los oficiales tienen la misma libertad
para bailar. Debido, sin duda, a la extensión del campamento se observaba un orden distinto en Dos Bocas, pudiendo bailar al mismo tiempo los oficiales y soldados, aunque separados. Los salones de bailes consistían simplemente de pedazos
de terreno llano, alrededor de los cuales estaban colocados algunos rudos asientos. Detrás de estos últimos escuchábamos
los espectadores los estrepitosos acordes de la banda de música y veíamos a los danzadores girar alegremente en la media
oscuridad que reinaba, con sus rostros alumbrados de tiempo en tiempo por los rojos reflejos de las antorchas de cera sostenidas por candeleros humanos.
No lejos de donde los oficiales estaban reunidos, otro grupo de bailadores llamó mi atención. Si el baile de los primeros
tenía mucho de pintoresco, el de los últimos era casi salvaje. Al contemplarlo era necesario hacer un gran esfuerzo para convencerse de que el lugar donde se verificaba estaba en América y no en los desiertos de África. Un grupo de negros se había
reunido alrededor de algunos bailadores, que se movían con extraños y singulares movimientos, al monótono canto de los
músicos que secundaban sus esfuerzos vocales con sonoras palmadas. A medida que los bailadores saltaban con mayor rapidez, el entusiasmo de los espectadores parecía crecer más y más, hasta que dieron salida a sus emociones con respetuosas
palmadas y gritos de ¡ya, ya! y exclamaciones de alegría, como si aquella ceremonia o danza despertara en ellos recuerdos
de intenso placer. Dicho baile conocíase por el Voudou, especie de ceremonia religiosa conservada por los negros africanos,
pero cuya significación nadie pudo explicarme. Los asistentes eran todos negros como el azabache, y mientras se les contemplaba podía uno fácilmente imaginarse al espíritu del mal en sus horas de diabólica expresión. La mayor parte de los hombres de color miraban con desprecio dicho baile y no titubeaban en calificar de bárbaros a los que en él estaban ocupados.
Por lo demás, aparte de lo extraño y estúpido de la diversión, nada había en ella de ofensivo y repugnante 6.

Carlos Manuel de Céspedes menciona en su Diario 7 y en ocasiones relata de forma pormenorizada
muchas de estas fiestas, en las que él participa o de las que sólo escucha la música desde su bohío. Algunas
contando con su beneplácito y otras con su total rechazo; por ejemplo, esto es lo que él dice:

6

James J. O’ Kelly, op. cit., pp. 214-215.
El Diario de Céspedes se divide en dos partes: la primera que abarca desde el 24 de julio de 1872 hasta el 1de enero de 1873, fragmento que aparece en las Cartas... a su esposa..., y la segunda que inicia seis meses después y concluye el día de su muerte, del 25 de julio
7
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El jueves, 9 de octubre de 1873, víspera del quinto aniversario del inicio de la Revolución:
Calmó la lluvia y el campamento. se iluminó espontaneame. con hachones de cuaba. Se formó la tropa frente á mi
morada y dio vivas á la Independencia y al Preside. de la Repca. Yo los arengué luego, encomiando sus virtudes y ofreciéndoles el laurel de la victoria, y concluí vitoreando á la libertad é Independencia y al Ejército Libertador. Acabó la función
con bailes y cantos populares hasta bien tarde 8.
Sábado, 11 de octubre de 1873:
Invité á la celebración de un meeting á obsequio de los vencedores de S. Anto. y se efectuó, acordándoles un voto de
gracias. También finalizó el día con bailes y cantos del pueblo 9.
Domingo, 21 de diciembre de 1873:
Todas las noches junto á su rancho y hasta tarde, tiene el Marqués [de Santa Lucía, general Salvador Cisneros
Betancourt (1828-1914)] un tango de negros q. mete un ruido infernal y dice y hace mil desvergüenzas. Sin duda con eso
sacia sus gustos y aspira á hacerse popular, y aun tal vez propone mortificarme; pr. q. mi rancho está cerca, me acuesto
temprano y no gusto de esos escándalos y obscenidades. Yo desprecio esas bajezas; po. anoche duró tanto, y fue tan terrible el estruendo de golpes, cantos, voces, risas é imprecaciones q. me dio un leve dolor de cabeza y estuve desvelado 10.
Jueves, 15 de enero de 1874:
Anoche me acosté un poco tarde; pr. q. al compás de la tumbadera 11 y otras sonajas hubo baile al aire libre en el
campamto. en celebración de los días del asistente Marcelo q. obsequió á los concurrentes con agua de canela criolla 12.
Domingo, 1 de febrero de 1874:
En casa encontramos muchos libertos. Estos estuvieron bailando anoche hasta la madrugada en la estancia del Capn.
Chaigneau y hoy armaron su tango en nuestro batey, bailando y cantando alégreme. hasta las 11. de la noche en q. se

de 1873 al 27 de febrero de 1874. Esta última parte se publicó por primera vez en 1992 y cuenta con prólogo de Hortensia Pichardo y un
amplio estudio preliminar de Eusebio Leal Spengler. En la libreta y en el cuadernillo que los españoles ocuparon a Céspedes en San Lorenzo,
cuyo contenido estuvo inédito por más de un siglo, sólo falta una página, la correspondiente al lunes 24 de noviembre de 1873. Sin embargo,
en todas las anotaciones que realiza el primer Presidente de la República en Armas son constantes las alusiones al vivir en la manigua, desprovista, no en pocas ocasiones, de los recursos más básicos de subsistencia. Por ejemplo, la carne de vaca, caballo, puerco y jutía, y los plátanos, boniatos y ñames, aparecen entre los alimentos más consumidos por los insurrectos; y, de la misma manera que se muestran sus inventos culinarios (morcilla de caballo y carne de lechuza (Strix furcata), también se celebra el uso de la cocina criolla (casabe, calalú, caro, bacán,
andarás (Copromys melanurus) con frijoles, empanadillas rellenas con huevo y carne de cerdo, suspiros de yuca y matahambres); lo que no
impide a Céspedes relacionar estos alimentos, de conjunto con sus escaseces. En uno de esos días carentes de comida, él no vaciló en matar
su vaca y repartirla entre todos, incluyendo a los prisioneros. En otra oportunidad, un único plato de vianda lo compartió con quienes le rodeaban. El martes 10 de noviembre de 1873, día de su santo, lo pasó comiendo guayaba; y cuando él contaba con abundancia de carne y vianda,
mandaba a repartir raciones a los campesinos más pobres. En sus memorias, de igual modo cobra significación la llegada de los asistentes con
viandas, beber una simple agua de jengibre o de canela criolla endulzada, como infusión, la degustación de un dulce de guayaba o de una
raspadura, que la falta de artículos como la sal, que llegaron a pagar a alto precio. Asimismo, a tan fiel observador no escaparon los cambalaches que se efectuaban entre las fuerzas y con la población civil, casi siempre para intercambiar u obtener comestibles, de lo que él también fue partícipe. Constituyendo otros de sus comentarios el del estado constructivo de los campamentos, formados por bohíos disímiles y
escasos muebles, el sistema de comunicaciones, la sanidad militar, necesidad de medicamentos y de instrumental médico, descripciones de
su vestuario y el de otros líderes rebeldes, como es el caso de Salvador Cisneros Betancourt, más otras narraciones que ha dejado de los gratos momentos de ocio en los campamentos, sobre todo de los días de celebraciones, que amenizaban con música y danza.
8 Eusebio Leal Spengler, Carlos Manuel de Céspedes. Diario perdido, La Habana, Ed. de Ciencias Sociales, 1992, p. 118.
9 Ibidem, pp. 124-125.
10 Ibidem, p. 225.
11 Tumbadera o Tingotalango: instrumento músico primitivo de una sola cuerda, que se ata por un extremo a una vara flexible clavada
en tierra y por el otro al lomo de una yagua; vid. Esteban Pichardo, op. cit., 1976, p. 594; Fernando Ortiz, Nuevo catauro de cubanismos, La
Habana, Ed. de Ciencias Sociales, 1985, p. 477; y, Helio Orovio, op. cit., p. 407.
12 Ibidem, pp. 249-250.
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separaron, después de haberse dado nueva cita pa. mañana. Muchos de sus cantos, en francés criollo, se refieren á nuestra revolución, y será necesario q. el Marqués los prohíba; pr. q. en algunos se menciona y glorifica mi nombre. Al menos
estos pobres emancipados no temen entonarlos, como aquellos jefes blancos y libres del Rabon. Varios vecinos acudieron
á ver el baile 13.
Lunes, 2 de febrero de 1874:
Desde muy temprano empezaron los libertos á tocar sus atabales, á bailar y cantar: Luego vinieron los q. andab an pr.
los cafetales enemigos y dicen q. allá se oyen los atabales 14.
Martes, 3 de febrero de 1874:
Duró el tango hasta las 10. de la noche. Aunque produce un ruido tan desagradable, siempre lo he soportado con
paciencia en atención á los gustos de esa pobre jente. Ayer bailaron tambien los congos, cuya danza es bastante obscena
en los pasajes amorosos; pero tambien figura los lances de caza, la pesca y la guerra. En esta ultima parte, ademas de la
poesia africana, figuraba el estribillo en castellano “Viva Caro Manuel y muela España”. Aquí hizo falta el Marqués con un
buen garrote 15.
Domingo, 15 de febrero de 1874:
Anoche tuvieron los libertos en casa de Julio baile y canto q. duró hasta el dia. Hoy han construido aquí una enramada pa. poner el baile; po. andan muy alborotados, pr. q. pr. orden de Ramirez los está recojiendo el Prefecto sin mas trámite q. el simple aviso, obligandolos á abandonar sus familias y labranzas, y quedando sin amparo muchas personas desvalidas á cuyo abrigo se hallaban á gusto 16.
Jueves, 19 de febrero de 1874:
Anoche hizo bastante frio. Vino Tanis q. va a hacer de musico con su bandola en un baile q. trata de dar el Prefecto
esta noche [...] Se efectuó el baile en la enramada construida pr. los libertos; po. se alargó algo y mejoró en su construcción
el edificio. Se le añadió una tumbadera pa la orquesta q. quedó completa con una botella rascada con un cuchillo. Sendas
varas largas y gruesas, sin descortezar, colocadas sobre atravesaños puestos en estacas clavadas en el suelo, á los costados
y testeros de la enramada, con una anchura proporcionada, hacian funciones de asientos. El alumbrado, de velas de cera
pegadas á las horquetas de la enramada, se resistió muchas veces á prestar servicio á causa del viento y dejó á oscuras á los
amantes de Tersicore [Tepsícore]. Estos escaseaban en la especie barbuda; pero abundaban en la de faldas; (casi todas las
mujeres traian vestidos de colas) diferencia ocasionada á indigestiones de pavo, como sucedió. Era notable lo abigarrado de
la concurrencia femenina: en los colores (desde el mas puro caucásico hasta el mas retinto africano) habia pa. todos los gustos: en las modas ninguna podia quejarse; todas estaban debida y lejitimame representadas, merced á los saqueos q. no distinguen de épocas. El baile empezó y se sostuvo con cinco parejas en q. alternaban las damas con parsimonia; p s. algunas
creo q. no cantaron ni un cedazito. Esto, segun me cuentan, contribuyó al fin á alterar su genial amabilidad; es preciso confesar q. tenian razon. Yo entré en el salon antes de empezar la danza y saludé á todos, quitandome la gorra con cortés respetuosidad: luego recorrí la fila de señoras, q. me recibieron sentadas con mucho aplomo: á todas, una pr. una, les estreché
la mano, y me informé de la salud y de su familia; atención q. demostraron haberles agradado sobradamente. Por último,
me senté entre dos etiopes y entablé con ellas una amena conversación: lo mismo hice pr. turno con todas las damas concurrentes. Recuerdo con particularidad q. una me dijo q. era bayamesa y me trajo á la memoria escenas de 16. años atrás,
cuando yo era calavera. Vi bailar con mucha animación danzas, valses y fandangos en q. debo confesar q. reinó bastante
orden y decencia, y me hubiera pasado así toda la noche, si no me hubiese apretado la jaqueca en términos q. me obligó
a coger la hamaca con muchos dolores y náuseas. Los libertos tenian otro baile en un rancho lejano y con este motivo me

13
14
15
16

Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,

pp. 268-269.
p. 269.
pp. 270-271.
p. 285.

249

ATLÂNTIDA
pasó una escena chistosa y hasta significante /Estaba yo sentado junto á una de las bellas, cuando la liberta Brígida, negra
francesa de gran jeta y formas nada afeminadas, se asomó pr. una de las aberturas q. hacian las pencas de la glorieta y me
dijo en su jerga con voz un tanto doliente: “Presidente, (estos malvados no han venido en apearme el tratam to.) hagame el
favor de salir á oirme una palabra!” Yo salí muy risueño con la ocurrencia, cuando ella tomandome las manos, me dijo: “Mi
Presidente, mi amo, nosotros venimos aquí á bailar siempre pa. divertirlo a Ud. con quien unicame. queremos tener q.
hacer, y esta noche, pr. q. estan aquí estas jentes, nos manda el Prefecto á bailar lejos, donde estamos con mucha molestia. Yo sé bailar danza y vals; (efectivame. baila muy bien) pero nosotros nos conformamos con q. nos dejen poner nuestro
baile en la cocina”. “Hija, le contesté: “yo no soy tu amo, sino tu amigo, tu hermano, y veré con el Prefecto q. es lo q. pasa;
pr. q. él es q. gobierna”. El prefecto me manifestó q. las habia hecho retirar á alguna distancia; p r. q. la música era muy ruidosa (las tumbas) y ahogaban el sonido de la respetable bandola; po. q. él arreglaría eso. Parece q. asi lo hizo; pr. q. siguió
el tango, sin embargo de q. despues supe q. se habia acabado mas temprano de lo de costumbre, con motivo de haberse
retirado algo displicentes las más encopetadas. Con el ruido, como es de suponerse, no pude dormir y pasé un rato infernal sin alivio en la jaqueca hasta la luz del nuevo dia en q. cesó la tarántula coreográfica 17.

En las anteriores anotaciones y en las demás páginas del Diario de Carlos Manuel de Céspedes es evidente su animadversión hacia Salvador Cisneros Betancourt, Marqués de Santa Lucía; quien le sustituye en
el cargo de Presidente de la República en Armas. Todos los comentarios que Céspedes realiza del Marqués
son despectivos e irónicos, y no siempre este es el talante que su sucesor en el Gobierno emplea hacia él.
Asimismo, la mayor parte de los testimonios que aparecen insertos en El Diario perdido (julio de 1873 á
febrero de 1874) no corresponden directamente a la vida del mambí con participación activa en acciones
bélicas, aunque hablen del vivir insurrecto en el campamento de San Lorenzo, en la Sierra Maestra, de los
campesinos organizados en prefecturas y en general del estado de la Revolución. Sin embargo, también es
cierto que en los campos de Cuba Libre se interrelaciona la vida del soldado y la del campesino; que
muchas de las partidas insurrectas operan en las mismas zonas donde residen; y que existen jefes militares,
prefectos, subprefectos y encargados de talleres, predios agrícolas y salinas que nacen y se alzan en sus mismas jurisdicciones. Por lo que, siendo esto así, los testimonios de Céspedes, más que alejar, ayudan a acercar los quehaceres cotidianos del soldado insurrecto, sobre todo la de aquél que opera en una misma región,
al vivir del campesino cubano, principalmente en el Departamento Oriental; porque, más que dos vidas en
paralelo, se trata de un mismo individuo que igual forma partida para hostigar al Ejército español en operaciones que cultiva la tierra para darle de comer a su familia y abastecer en lo que le es posible a otras fuerzas del Ejército Libertador en tránsito. Si se compara el Diario de Céspedes con otros testimonios del período se verá que existe similitud en cuanto a las penurias y las escaseces que sufren los patriotas cubanos en
cualquiera de los frentes que les tocó defender.
Céspedes, en los párrafos que aquí se insertan, no hace más que narrar las continuas fiestas que se celebran en los campos de Cuba Libre -similares observaciones a las de O’Kelly-; donde, una arenga del líder,
el aniversario de la revolución, la conmemoración de un triunfo bélico, el onomástico de un soldado, entre
otras y otras motivaciones se vuelven excusas para que termine la velada con baile y cantos populares. Para
la ocasión, los campamentos se alumbraban con hachones de cuaba; unas veces el escenario es al aire libre
y otras construyen una enramada que iluminan con velas de cera; y, al compás de la tumbadera, la bandola

17

Ibidem, pp. 287-290.
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y una botella rascada con un cuchillo, se bailan danzas, valses y fandangos, y se toman bebidas criollas. Los
libertos, por su lado, suenan sus tumbas, danzan y cantan en sus lenguas de origen africano. Por cierto, en
una zona eminentemente cafetalera como la Sierra Maestra, muchos de los negros proceden de Haití y sus
cantos en francés criollo se refieren a la revolución.
Otro testigo, Antonio Rosal y Vázquez de Mondragón18, manifiesta que a estos bailes acuden todas las
mujeres de las prefecturas:
Bailan y se divierten con los hombres, todos confundidos, sin hacer distinción de razas ni clases. Les gusta con predilección la danza, sin que por eso dejen de bailarse la caringa y el zapateado, y les sirven de música cuantos instrumentos
pueden haber a las manos, entre los cuales nunca falta el indispensable tamboril, sustituido, cuando carecen de él, por la tumbandera que no es otra cosa que un hoyo en el suelo cubierto con una piel de jutía o con una hoja de yagua muy tirante 19.

Fernando Fornaris y Céspedes, en sus “Rasgos de la guerra de Cuba”, tampoco deja pasar por alto estos
ratos de diversión durante la Guerra de los Diez Años. Al narrar las calamidades derivadas de las acciones
bélicas y la dura vida del soldado insurrecto, hace un alto para incluir momentos de alegría en su testimonio;
tal como sucede en la vida cotidiana del mambí. No termina de resumir el vivir de los patriotas, cinco años
después del levantamiento armado (1868-1873), sin antes demostrar que a pesar de todo se divierten, aunque
esos instantes de gozo despierten aun más las tristezas del pasado: “es hora ya de ir á confundirnos entre el
tumulto conqe. los patriotas hacen resonar el Campo., al son de tiplecillos y de timbales unos, y otros con tangos y cantos africanos, qe. despiertan dolorosos recuerdos en la mente de los insurrectos pensadores” 20.
Durante la Guerra de 1895 las celebraciones con música y danza no dejan de existir. Sin embargo,
puede sorprender que José Martí en su Diario de Campaña 21, en el trayecto de Playitas a Dos Ríos, no haga
algún comentario a estas manifestaciones, al menos entre los campesinos, tal como lo hace en sus primeros
relatos de Monte Christi a Cabo Haitiano; por ejemplo, al referirse a la danza vodú 22. Y es que, como refleja

18 Vázquez de Mondragón fue uno de los oficiales españoles que estuvo como prisionero entre los insurrectos cubanos, entre septiembre
y octubre de 1874 (Guerra de los Diez Años) y en Los mambises, memorias de un prisionero [Madrid, Impr. de Pedro Abienzo, 1874] y En la
manigua, diario de mi cautiverio [Madrid, Impr. de Bernardino y Cao., 1876], con cierta objetividad no usual entre los observadores españoles, describe las costumbres de los insurrectos, su modo de vivir y hacer la guerra, organización, recursos y cualidades.
19 Antonio Rosal y Vázquez de Mondragón, op. cit., 1874, p. 41.
20 Fernando Fornaris y Céspedes, “Rasgos de la guerra de Cuba”, en Rolando Rodríguez, Bajo la piel de la manigua. “Rasgos de la guerra
de Cuba” de Fernando Fornaris, La Habana, Ed. de Ciencias Sociales, 1996, p. 187.
21 José Martí Pérez, Diario de Campaña, La Habana, Ed. de Ciencias Sociales, 1985.
22 Sin embargo, es en su Diario de Campaña, testimonio in situ del vivir insurrecto, donde Martí se explaya y describe, con poético estilo,
desde la exuberante naturaleza de los campos de Cuba Libre, hasta el modo de subsistir y de hacer la guerra de los cubanos. El Diario... abarca
desde el 9 de abril de 1895 hasta el 17 de mayo de ese año, faltándole las anotaciones correspondientes al 6 de mayo, el día siguiente de la
reunión celebrada en el ingenio La Mejorana entre él, Máximo Gómez y Antonio Maceo; pero, siendo lamentable desconocer lo que Martí de
tan significativo encuentro anotó en esas páginas, al principal organizador de la gesta independentista muy poco escapa del entorno cubano.
Coincido con Carmen Almodóvar en que “dibuja con maestría, en pocos trazos, los personajes que recuerda o le rodean; se apoya en algunos rasgos físicos para indagar luego en el carácter, en la personalidad de aquellos que merecen su atención [...] recurre a la interrelación de
planos narrativos para conjugar las múltiples actividades del día, sus reiteradas referencias a la Guerra Grande, sus inquietudes [y] concede
un buen espacio a las grandes figuras del 68, a los pinos nuevos...” [Carmen Almodóvar, Antología crítica de la historiografía cubana (época
colonial), La Habana, Ed. Pueblo y Educación, 1986, p. 647]. Narraciones que se entremezclan con aspectos de la cultura material y espiritual, y todo en estrecha vinculación con las relaciones sociales que se van creando durante la marcha de Playitas a Dos Ríos. Con extrema
sencillez y sin ningún reparo, Martí acepta su vida de mambí: el primer día observa como de un machetazo degüellan una jutía, la bañan con
naranja agria y la salan. De campamento, el claro del monte y de cama una yagua tendida en el suelo. Las fuerzas de Ruenes que fueron a su
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Máximo Gómez en su Diario de campaña (1868-1898) 23: “Desde el día 7 de febrero que Martí se me unió
en Monte Christi no hemos cesado un solo instante de estar bajo la ruda influencia de las más diversas vicisitudes. Nunca días más accidentados” 24.
Uno de los momentos más alegres que el apóstol describe de su corta estancia en la manigua es el encuentro de él y Gómez con el general Antonio Maceo. Un instante colmado de tensiones que en nada es propicio para que el abrazo entre los tres grandes líderes de la Revolución concluya en celebración, con música
y baile. Aún, cuando así lo describe Martí en su Diario:
Vamos, con la fuerza toda. De pronto, unos jinetes. Maceo, en un caballo dorado, en traje de holanda gris: ya tiene
plata la silla, airosa y con estrellas. Salió a buscarnos, porque tiene a su gente de marcha: al ingenio cercano, a Mejorana,
va Maspón [capitán Juan Maspons Franco] a que adelanten almuerzo para cien. El ingenio nos ve como de fiesta: a criados y trabajadores se les ve el gozo y la admiración: el amo, anciano colorado y de patillas, de jipijapa y pie pequeño,
trae vermouth, tabacos, ron, malvasía. «Maten tres, cinco, diez, catorce gallinas». De seno abierto y chancleta viene una
mujer a ofrecernos aguardiente verde, de yerbas: otra trae ron puro 25.
encuentro vestidas desiguales, algunos con muy poca ropa, aunque todos con rifles, machetes y revólver; y así, hasta el día de su muerte, fue
exhaustivo en cada una de las anotaciones de su Diario..., donde todo era complacencia sin dar lugar a las más mínimas de las contradicciones. Después de leer con qué habilidad los soldados se movían de un sitio a otro, se multiplicaban los vigías provistos de guamos, construían
un bohío o un banco de palma, tendían de tronco a tronco una hamaca, secaban sus ropas al calor de una hoguera, se hacían brebajes para
curar sus enfermedades, utilizaban los plátanos y boniatos malos para hacer pan, los métodos primitivos de obtener azúcar, sal y vino, los
muchos sucedáneos del café, las maneras de conservación de la carne y de darle mayor utilidad a todas las vísceras de las reses, del predominio del calzado hecho de fibras y la proliferación de talleres artesanales, entre otras tareas en que se formaba su cultura material, es más
fácil reconstruir la vida del insurrecto cubano. Labor que inspira el Diario de Campaña de José Martí.
23 Utilizo la edición de 1998, Estudio preliminar de Carmen Almodóvar, Oviedo, Universidad de Oviedo. Esta obra abarca todo el período insurreccional y su estructura, en épocas, se corresponde con las etapas más importantes de la actividad revolucionaria de su autor. Como bien
refiere Carmen Almodóvar, “no se trata de «vivencias» de un soldado de filas que sólo tiene acceso a un «pedacito» de historia, la que sus ojos
«ven», pero no más allá. El Diario de Gómez es el testimonio de uno de los hombres que no solamente «hace historia», sino que es de los que
contribuyen decisivamente a cambiar «el curso» de dicha historia. No se puede atender exclusivamente a sus palabras, a sus reflexiones en tanto
hay necesarias «miopías» en algunas de sus apreciaciones; como humano al fin, comete errores y los sentimientos pueden traicionarle, pero sumados todos los inconvenientes que tiene el aludido Diario, éstos no le restan valor al mismo” [op. cit., p. XXX.]. Así, además de reseñarse con minuciosidad las acciones bélicas y la táctica y estrategia desplegada por él al frente de su tropa, los testimonios adentran al investigador en las interioridades del vivir insurrecto, fundamentalmente en la forma en que el Ejército Libertador, y no Gómez en específico, crea su cultura material.
Comportamiento que en muy pocas de las fuentes consultadas he podido evaluar como en el Diario... de Gómez. Tanto en la época primera, desde
enero de 1868 hasta el 28 de febrero de 1878, como en la época segunda, desde el 1 de abril de 1895 hasta el 8 de enero de 1899, la mención
que él hace a los aspectos que aquí analizo son de estimado valor. De la Guerra de los Diez Años, he sabido que fue en Tienda del Pino donde
dieron la primera carga al machete, que en Loma del Sitio se consiguieron los primeros cañoncitos que dispararon a los españoles en Cuba, de las
teas incendiarias, las recogidas de cápsulas de las que dejaban los enemigos en sus acampadas, en las tomas de ciudades y poblados en los cuales se proveían de alimentos y ropa, los períodos de mayor escasez y los días de bonanza para todas las fuerzas a su mando, los alimentos más
consumidos, la mención a casos de alcoholismo dentro la oficialidad insurrecta, las labores de los talleres artesanales, por ejemplo cómo fue la
obtención de nitro en Cubita y Belén, la organización de las prefecturas, los azotes del cólera en las fuerzas cubanas y otras enfermedades, nombres y ubicaciones de hospitales, las dificultades del transporte, sobre todo en el traslado de los heridos, las comunicaciones, aspectos de la organización de los asistentes y convoyeros, interesantes observaciones del vivir del Gobierno y la Cámara, y de esta época Gómez tampoco obvió los
días de diversión, por lo que en su Diario... también hace expresas menciones a las comilonas y bailes, algunos de estos encuentros propiciados
por los propios soldados y no pocos de ellos organizados por los vecinos de donde acampaban. De la Guerra de Independencia igual se incluyen
aspectos del armamento, la alimentación, el vestido y la vivienda, casi siempre para señalar dificultades, y es lo mismo que puede verse en lo relatado de los medios de transporte, el sistema de comunicaciones y la ubicación y funcionamiento de los hospitales permanentes. No obstante,
abunda la información en torno a la organización de los campamentos, las funciones de los vigilantes, los recursos que llegan en las expediciones
mandadas por los laborantes desde el extranjero, el concurso de las prefecturas y subprefecturas, y entre los demás aspectos a los que Gómez
dedica especial interés está el tráfico o mercantilismo desarrollado entre los insurrectos, no pocas veces propiciado por los jefes.
24 Máximo Gómez Báez, op. cit., 1998, p. 126.
25 José Martí Pérez, op. cit., 1985, pp. 25-26.
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Con relación a las fuerzas del general Antonio Maceo, José Miró Argenter destaca en su obra la fiesta que
se da en el campamento de Mala Noche, el día 3 de noviembre de 1895, en obsequio de algunas familias
holguineras que acuden para despedirse de sus deudos y amigos. Ese día, entre la multitud de asistentes:
se ve á una mujer que perdió á su esposo en la guerra de los diez años, y ahora se desprende de sus hijos; se queda sola
en el hogar. Mas allá, una joven vestida de luto, se afana en bordar las insignias que ha de obtener su hermano: su padre
cayó en las primeras acciones de la contienda actual. Otra joven, en amoroso transporte, coloca sobre el pecho de un oficial bisoño el relicario de la Virgen de la Caridad, para que lo libre de las balas enemigas; es prenda de enamorada. Una
niña de pocos años canta en décimas cubanas las glosas de Maceo en presencia del caudillo, mientras dentro de la mansión donde se celebra la fiesta militar, resuena el metro heroico que inspira la musa de la independencia, cuyas notas sólo
apaga el eco matinal del clarín que llama á los soldados á levantar las tiendas 26.

En todo el Diario de campaña de Gómez -siempre él muy prudente para dar detalles de las celebraciones- sólo encuentro tres referencias que apuntan a lo que aquí se analiza: la primera, del 24 de diciembre
de 1873, cuando los vecinos de Buenaventura le obsequian esa Noche Buena con una cena y un baile, que
afirma: “pasé divertido en compañía de aquella buena gente” 27; la segunda, el día 18 de noviembre de
1895, en Guanabo, donde apunta: “La gente muy contenta celebra el día de mi santo” 28; y la tercera, un
comentario que hace por la medida que se ve obligado a tomar en su Estado Mayor, ya concluida la guerra,
en el campamento de Rojas, jurisdicción de Caibarién, al iniciar el mes de septiembre de 1898. La razón,
en palabras del máximo dirigente de la Revolución:
Como nunca ha de faltar una nota discordante, en las armonías de la vida, yo he pasado por la pena de ver separarse de
mi lado a varios de mis Ayudantes distinguidos porque yo no acepté excesos de bailes en mi propia tienda. Esto causó una
impresión desagradable en todos, y constituyéndose cabeza de sedición Valdés Domínguez, arrastró en su locura hasta a
Miguel Varona, el joven oficial más mimado del Estado Mayor. Mientras nos encontrábamos al frente de los españoles yo fui
para todos cariñoso y bueno, y hoy ya en la Paz, todo va cambiando. Cada día me convenzo más de que hasta el amor cantado por la madre, meciendo a su hijo en la cuna, con ese amor santo, puede tener mucho de interés y de egoísmo 29.

Con relación a este incidente nada comenta el general Gómez en carta a su amigo, el general Francisco
Carrillo; y sin embargo, el 10 de ese mes, cuatro días después de tan molesto episodio para él, le escribe lo
siguiente, refiriéndose a la misma celebración:
Figúrese V. la agradable noche que he pasado entre gente cariñosa, en medio de esta juventud entusiasta [refiriéndose
a las señoritas de Caibarién, y sobre todo a las muchachas que ayudan a María Escobar en sus trabajos revolucionarios];
por supuesto, inútil es decir que la cosa paró en baile; y yo los dejé divertirse; pasé mi noche buena en grata sociedad con
los vivos en la paz, pero sin poder nunca olvidarme de los muertos en la guerra 30.

Y en estas correspondencias del General Gómez al General Carrillo igual se encuentran otros datos que
contribuyen al enriquecimiento del presente artículo. Los que demuestran, si no es la total afición del líder

26

José Miró Argenter, Cuba: crónica de la guerra. Las Campañas de Invasión y de Occidente 1895-1896, La Habana, Ed. de Ciencias
Sociales, 1968, p. 82.
27 Máximo Gómez Báez, op. cit., 1998, p. 48.
28 Ibidem, p. 138.
29 Ibidem, p. 193.
30 Máximo Gómez Báez, Cartas a Francisco Carrillo, Compilación, introducción y notas de Hortensia Pichardo, La Habana, Ed. de
Ciencias Sociales, 1971, p. 243.
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por la música y el baile, al menos su interés por ver a la gente divertirse; sobre todo, en esos meses finales
de 1898, cuando todavía en el país afloran, tanto en la población civil como en los miembros del Ejército
Libertador, los males endémicos de la guerra, registrándose en Narcisa algunos casos de viruelas.
El 8 de noviembre, desde Narcisa, Gómez envía la siguiente solicitud a Carrillo:
Deseo que me mande su bandita de música, pudiendo mandarla a caballo, que yo me encargaré de devolverle las
caballerías en que venga. De su vuelta para ésa me encargaré yo.
Estoy de bautizo y quiero que éste resulte lo más animado que se pueda 31.

El 14 de noviembre, Gómez vuelve a reiterar a Carrillo el pedido de la banda de música:
Estimado amigo:
Espero sus músicos que le he pedido.
Estas señoritas me han arrancado una promesa, quiero cumplirles que de no aparecería un mal caballero 32.

El 21, le comenta:
Hoy se termina el festival de mi santo. Estoy cansado de baile 33.

Y el 22, también manifiesta:
Me hubiera sido de mucho gusto haberle tenido aquí el día de mi fiesta. Las muchachas han bailado de lo lindo. Se
han pasado ratos muy agradables 34.

Todo un esparcimiento verbal del General Gómez, empleado en los primeros meses de paz, que en los
años de guerra cuida mucho en manifestar y hasta de llegar a materializar; ya que el Gobierno
Revolucionario es duramente criticado por sus excesos en bailes. Por ejemplo, las correspondencias que
Gómez recibe, en mayo de 1897, del general Javier Vega Basulto, Jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, desde
Camagüey, incluyen estas irregularidades y anuncian serios disgustos entre éste y general Salvador Cisneros
Betancourt, Presidente del Gobierno. Conforme a las anotaciones hechas por Fermín Valdés Domínguez, Jefe
del Despacho del generalísimo: “... todas las cartas dan cuenta de las inmoralidades que permite el
Gobierno y se ocupan de explicar como pierden el tiempo los Secretarios en bailes y parrandas” 35.
Y tal vez sea por esta situación o por la mantenida dureza del General Gómez, en hacer cumplir los preceptos de la disciplina militar entre sus subordinados, y más todavía en su Estado Mayor, que Valdés
Domínguez, el 28 de junio de ese año de 1897, desde el campamento La Ganga (Sancti Spiritus), consigna
en su Diario: “Ayer no pude escribir mucho. Me sentía mal, pero no sufría enfermedad ninguna: era que
estaba triste y algo aburrido de la vida monótona del campamento. Ya estamos acostumbrados a la fiesta de
los soldados y ahora los relâches [descansos] son largos” 36.

31
32
33
34
35
36

Ibidem, p. 255.
Ibidem, p. 256.
Ibidem.
Ibidem, p. 257.
Fermín Valdés Domínguez, op. cit., t. IV, p. 39.
Ibidem, p. 206.
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Debujos *

1

2

3

1. Tipos de mambises. Un niño insurrecto. Se muestra en el dibujo con la vestimenta más típica del Ejército Libertador de Cuba. Grover
Flint, op. cit., p. 187.
2. Tipos de mambises. Eusebio y Alfredo. Los asistentes de Flint. Grover Flint, op. cit., p. 52.
3. Tipos de mambises. Alfredo, asistente de Flint, en actitud heroica. Grover Flint, op. cit., p. 138.

* El autor de los dibujos es Grover Flint, periodista del New York Journal, que estuvo con el general Máximo Gómez de marzo a julio de
1896, período en que redacta una serie de reportajes, crónicas y artículos que luego fueron reunidos y editados en un libro en 1898: Marching
with Gómez; a war correspondent’s field note-book kept during four months with the Cuban army, Boston, Lamson, Wolff [Edición cubana:
Marchando con Gómez, Prólogo de Francisco Pérez Guzmán, La Habana, Ed. de Ciencias Sociales, 1983]; con la introducción de un notable
resumen de la historia colonial cubana realizado por su suegro, el historiador John Fiske. Fundamentalmente, Flint se refiere a los insurrectos
cubanos, al General Gómez y a los hombres que le acompañaban. Es interesante su narración de la batalla en la finca Saratoga (Puerto
Príncipe, 9 al 11 de junio de 1896), entre las fuerzas de Gómez y las del general español Jiménez Castellanos, y de otras operaciones en las
que fue testigo. Sin embargo, lo que más destaco del libro de Flint son sus impresiones relacionadas con la vida en la manigua. Conjunto de
vivencias que además de relatar creyó interesante dibujar para ilustrar sus escritos, y que aquí selecciono para ambientar este artículo.
Una aclaración: en su andar por el campo insurrecto, el periodista norteamericano sólo conoció a contingentes mambises procedentes en
su mayoría de las provincias de Matanzas, Las Villas y Camagüey; él no visitó el Departamento Oriental, por lo que sus testimonios escritos y
gráficos tampoco constituyen generalidad: reflejan el vivir insurrecto en una parte de Cuba. No obstante, a la pluma de Flint nada escapa.
Precisar hasta el último detalle es lo que más sobresale de su mentalidad de periodista y de su curiosidad anglosajona; así, completa sus dibujos de los campos de Cuba Libre con descripciones de situaciones y hechos, donde además incluye capítulos dedicados tanto a personalidades
como a las gentes más comunes. Muestras que están muy relacionadas con cuanto relata. Los distintos tipos de insurrectos que incluye están
clasificados principalmente por sus armas e indumentarias. Aparece todo el Estado Mayor del comandante José Lacret Morlot con vestimenta y
sombreros diferentes. Entre los retratos: el generalísimo Máximo Gómez en distintas posturas, los generales Enrique Collazo Tejada, Eusebio
Hernández Pérez y Bernabé Boza Sánchez, los mayores Miguelín («Indio Bravo») y Ramón Guerra y el comandante Juan José Andarje. Entre los
personajes menos conocidos: la capitana Paulina Ruiz de González, que fue la abanderada de la división de Santa Clara, el prefecto de Soledad
de Cienfuegos, Juan Pérez prefecto de Yatal, Morón el cocinero de Gómez, Encarnación Herrera, que fue cabo de la escolta de Gómez, el barbero del Estado Mayor, Eusebio y Alfredo los ayudantes de Flint y Fermín el cocinero del general Salvador Cisneros Betancourt (Presidente de la
República de Cuba en Armas). De las viviendas, todos los tipos de bohíos construidos por los mambises. Un taller de monturas en plena producción (montaña de Najasa). Un artesano terminando un cabo de machete. Los principales medios de transportes que usaba del Ejército
Libertador. Los animales domésticos y los cultivos de alimentos. En los campamentos permanentes: las funciones de los cocineros, ayudantes,
acemileros, vigías y correos. Los distintos usos de las parrillas o camastros. La forma de conducir un herido. Una capa de agua improvisada. El
predominio de los jolongos. Los médicos y sanitarios ejerciendo sus funciones. Muestras de la disciplina de campaña (castigos en el cepo). El
entierro de los muertos. La imprenta de El Boletín de la guerra en Camagüey; y, hasta planos de campamentos y combates, improvisadas perchas para las monturas de oficiales, emblemas insurrectos y un hermoso machete que pertenecía al capitán Manuel González.
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4

5

6

7

8

9

10

11

4. Tipos de mambises. El general Enrique Collazo Tejada. Grover Flint, op. cit., p. 49.
5. Tipos de mambises. El soldado más joven. Grover Flint, op. cit., p. 182.
6. Tipos de mambises. El indio Bravo. Grover Flint, op. cit., p. 40.
7. Tipos de mambises. El barbero del Estado Mayor del general Máximo Gómez Báez. Grover Flint, op. cit., p. 147.
8. Tipos de mambises. Un asistente en su faena. Grover Flint, op. cit., p. 118.
9. Una capa de agua improvisada con una yagua. Grover Flint, op. cit., p. 110.
10. Tipos de mambises. Morón, cocinero de jerarquía del Ejército cubano. Grover Flint, op. cit., p. 112.
11. Algo muy común entre los campesinos en los campos de Cuba Libre era brindar al soldado cubano una taza de guarapo (zumo de
caña) a la orilla del camino. Grover Flint, op. cit., p. 66.
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12

13

14

15

16

17

18
12.
13.
14.
15.

19

El general Máximo Gómez Báez. Grover Flint, op. cit., p. 139.
Tipos de mambises. Antonio el cocinero del Estado Mayor. Grover Flint, op. cit., p. 10.
Tipos de mambises. Una muestra de disciplina de campaña. Grover Flint, op. cit., p. 143.
Tipos de mambises. Fermín, el cocinero del Presidente de la República en Armas, general Bartolomé Masó, sirviendo café. Grover
Flint, op. cit., p. 189.
16. Tipos de mambises. La capitana abanderada y su autógrafo. Grover Flint, op. cit., p. 73.
17. Tipos de insurrectos y sus armas. Grover Flint, op. cit., p. 16.
18. Una familia cubana visita al General Gómez: traían regalos de huevos y queso, y una buena pollona viva. Grover Flint, op. cit., p. 133.
19. La parrilla. Grover Flint, op. cit., p. 14.
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20

21

22

23

24

25

20. El Coronel José Lacret Morlot y su Estado Mayor. Grover Flint, op. cit., p. 45.
21. Salida de un correo de Sabana la Nueva. Grover Flint, op. cit., p. 18.
22. Campamento improvisado del general Máximo Gómez Báez, en una loma, próximo al río Sagua la Chica, Santa Clara. Grover Flint,
op. cit., p. 97.
23. Campamento improvisado. En la escena, aparece, además, dibujado uno de los tantos niños mambises que Flint vio en las fuerzas
cubanas: Ramoncito Fonseca, el hijo del coronel camagüeyano Ramón Fonseca. Grover Flint, op. cit., p. 186.
24. El Cuartel General de Gómez en La Yaya. Grover Flint, op. cit., p. 200.
25. Un taller de monturas, cerca de la montaña de Najasa. Grover Flint, op. cit., p. 211.
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Os portugueses no folclore goês *
Teotónio R. de Souza
1. Uma introdução metodológica
O meu interesse neste ensaio insere-se na problemática que vou definir. No que toca directamente e concretamente ao tema, limitar-me-ei somente à análise de alguns adágios ou provérbios concanis e de alguns
cantos folclóricos para ilustrar a visão nativa de certos acontecimentos históricos e de certas atitudes coloniais,
relativos à presença portuguesa em Goa, e que ficaram registados no consciente popular goês. São uns testemunhos folclóricos da intensidade das experiências vividas pelo povo. Existem várias outras expressões culturais e folclóricas de Goa que guardam a marca dos 450 anos da presença portuguesa em Goa. Não me sinto
suficientemente equipado para tratar de todas elas, e nem um ensaio deste género daria para um estudo mais
extensivo. Já tenho discursado e escrito noutras ocasiões sobre alguns aspectos do folclore goês como uma
fonte de informação histórica 1. Algumas das minhas reflexões passadas são aqui retomadas juntamente com
algumas novidades.
Os historiadores habituados a produzir os seus estudos nos arquivos só por excepção utilizam fontes orais,
e essa utilização é geralmente vista com suspeição, e considerada metodologicamente pouco rigorosa, ou
pouco segura, como uma fonte histórica. Muitas vezes, os textos escritos, só por serem escritos (e isso acontece de preferência no ocidente), têm melhor aceitação como uma fonte de informação histórica. Na introdução ao seu estudo O império asiático português, Sanjay Subrahmanyam 2 tem um capítulo em que foca a atenção sobre as “faces míticas da Ásia”. Analisa um texto malaio para esclarecer a sua lógica interna e a sua
utilidade como fonte. Demonstra como, apesar da incorrecção de certos factos e sem precisão cronológica,
consegue transmitir a perspectiva vernácula sobre a entrada dos portugueses em Malaca. E chega mesmo a
comparar os mitos orientais dessa natureza aos mitos aceites em Portugal como factos históricos, e conclui:
«Separar o mito da realidade é evidentemente uma tarefa que todo o historiador deve procurar cumprir com
cautela, pois enquanto a História é a matéria da qual se faz o mito, a elaboração de mitos é igualmente parte
do processo histórico».
As tradições folclóricas talvez mereceram um maior interesse dos antropólogos, e de alguns historiadores
ocidentais mais recentes, ocupados com as investigações sobre o quotidiano popular e movidos pelas tendências inovadoras da «Nova História». Foi a «Nova História» que também descobriu a história da «longa

* Esta é uma versão actualizada de uma comunicação apresentada ao simpósio sobre «As relações Portugal-Goa», organizado pelo Centro
de Estudos Portugueses e Brasileiros, Universidade de Colónia, em Novembro de 1996. A versão inglesa do texto de Colónia foi publicada em
Goa and Portugal: Their cultural links, ed. Charles J. Borges & Helmut Feldmann, Nova Deli, Concept Publications, 1997, pp. 183-197.
1 “O Mar no Quotidiano Popular Goês”, Estudos da Academia de Marinha, Lisboa, 1993.
2 Versão portuguesa pela Ed. Difel, Lisboa, 1995.
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duração», vindo a dar melhor sentido ao tempo cíclico da tradição indiana, como logo veremos. Fernand
Braudel, um dos grandes mestres da «Nova História» acredita que mais de metade da vida da humanidade
está mergulhada no quotidiano, que ele define tão bem como «inumeráveis gestos herdados, confusamente
acumulados, infinitamente repetidos para chegarem até nós, e que nos ajudam a viver, nos aprisionam, decidem por nós, ao longo da nossa existência» 3.
O problema com as fontes orais, e principalmente com as tradições folclóricas é o de fixar as datas e de
conjugar as versões variantes. Uma exploração frutífera de folclore oral requer e habilitações linguísticas e um
equipamento cultural que poucos historiadores estrangeiros poderão gabar de possuir. É muitas vezes a falta
dessa habilitações, vinculada com desinteresse ou menosprezo pela visão nativa dos acontecimentos, que
leva os investigadores estrangeiros a apoucar o valor de folclore como uma fonte para história. Note-se a propósito que os problemas de documentação escrita (por razões económicas e ambientais) na Índia necessitavam uma transmissão oral muito mais organizada, dando-lhe mesmo um carácter sagrado com o fim de reduzir os perigos de corrupção. Mas os estudos «orientalistas» baseados no conceito tradicional indiano de tempo
e história foram sujeitos à critica, muitas vezes injusta, pelos historiadores ocidentais do século XVIII e posteriores. Eles não encontravam nos textos indianos tais como Mahabharata, Dharmashastras , ou Puranas o sentido linear e cronológico da história a que estavam acostumados na tradição historiográfica do ocidente. Nem
estudaram suficientemente durante muito tempo os textos indianos do tipo jyotishastra sobre matemática e
astronomia, e concluíram que os indianos não distinguiam entre a história e o mito. Os calendários indianos
deveriam ter ajudado a levar mais a sério os ciclos repetitivos.
James Mill (1773-1836) era um dos primeiros críticos ocidentais que associavam a concepção cíclica do
tempo com a fase «primitiva» duma sociedade. As tradições bíblicas dos cristãos sobre a criação do universo
em dias, as fases da história do judaísmo, e a expectativa do Juízo final, não tinham paralelos na tradição indiana. Para a Europa cristã a noção linear do tempo e da história era uma tradição adquirida e confirmada pelo
islamismo, que partilhava do mesmo legado. As objecções à cronologia bíblica pelas ciências modernas estavam ainda para vir. E os historiadores de «longa duração» são muito recentes na Europa. Até então cada
evento histórico era considerado como irreversível e único. Se a Índia antiga não levasse a sério o conceito
de tempo como mudança e o reduzisse à simples ilusão, não teria havido na Índia uma velha tradição de
horóscopo e tanta preocupação em determinar uma hora correcta e propícia (muhurta) para acontecimentos
importantes da vida pessoal, da actividade económica, da vida social, e de momentos políticos.
A historiadora indiana Romila Thapar defende que o conceito cíclico de tempo (inicialmente de cinco
anos ou yuga, alargado mais tarde para períodos mais extensos) não exclui outras categorias de tempo, incluindo algumas mais aproximadas do tempo linear dos historiadores modernos. Dharmashastra de Manu refere a
várias divisões de tempo, incluindo o piscar dum olho. Explica-se assim a possibilidade da co-existência de
vários conceitos de tempo, e não se justifica a dicotomia de tempo linear e tempo cíclico. A tradição indiana da inevitável reversibilidade dos ciclos nunca negou à influência de «karma» ou acção humana no processo de «samsara» (transmigrações) e «moksha» (libertação). Cada ciclo também representava uma queda no
nível moral («dharma») e desta forma denotava uma alteração histórica. O último ciclo de «kaliyuga» indica
para uma degradação total da ordem social, da qual somente a décima incarnação de deus Vishnu apare3

Fernand Braudel, A dinâmica do capitalismo, Lisboa, Teorema ed., 1985, p. 15.
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cendo como Kalkin pode salvar a humanidade. Curiosamente os textos clássicos indianos contêm uma distinção entre o tempo mítico ou cosmogónico, anterior ao grande dilúvio, e o tempo que segue e em que aparecem as gerações das duas grandes linhagens dos Kshatryas: uma solar («Suryavamsa») e a outra lunar
(«Chandravamsa») . Distinguem-se assim dois tipos de calendários. O termo «vamsa» para designar uma geração significava bambu, e cada nó do caule uma geração. Era uma concepção linear de tempo genealógico,
mas sempre dentro da grande fasquia das «yugas». Em vez de datas utilizavam-se certos eventos importantes
como marcos históricos, tais como a guerra de Mahabharata, ou o exílio de Rama. Vishnu Purana avança com
a localização duma constelação para marcar o início da «Kaliyuga». Os astrónomos tentaram fixar uma data
precisa e equivalente a 3102 a.C. Mas a parte final de Vishnu Purana contem listas dinásticas, utilizando assim
um novo conceito de tempo regnal para o período posterior à guerra de Mahabharata. Entra assim um conceito do tempo mais realista e histórico. Temos assim as várias eras indianas: Vikrama ou Samvatsa (58-57
a.C.), Saka (78 d.C.), Gupta (319-20 d.C.), etc., que utilizam datas mais precisas para determinar os sucessos
dos vários estados e reinados. A formação de estados influenciou esse desenvolvimento, numa maneira paralela ao desenvolvimento da historiografia que acompanhou a evolução dos nacionalismos estatais na Europa.
A influência budista foi marcante na Índia com a evolução dos seus «sanghas» e por causa da importância que
atribuíam à cronologia da vida do seu fundador. As suas actividades comerciais e os muitos legados às suas
instituições monásticas explicam em grande parte esse interesse budista em documentação mais precisa 4.
As ilustrações folclóricas escolhidas neste estudo compartilham das imprecisões e das qualidades que
Fernand Braudel atribui ao «quotidiano», mas temos outras informações documentais que nos permitem e nos
assistem para precisar e completar vários testemunhos folclóricos. Temos que ter cautela e tomar em consideração as suas proveniências geográficas e sociais (castistas e religiosas) para não generalizar os testemunhos
como genericamente aplicáveis ao todo o povo goês, ou como representativos dos sentimentos do inteiro
povo goês. É precisamente por serem testemunhos sectoriais que nos ajudam ainda melhor a distinguir as diferenças das reacções ou do impacto da presença portuguesa sobre a sociedade goesa. Escolhemos também
algumas ilustrações para demonstrar o impacto linguístico sobre o quotidiano popular goês.
2. Os portugueses no folclore goês
O Jesuíta indiano Anthony D’Costa relata no Prefácio à sua obra de investigação histórica de grande
mérito sobre a cristianização das Ilhas de Goa uma tradição corrente nas famílias cristãs de Goa. Segundo
reza essa tradição, os soldados portugueses enchiam vinho em bonecos de cera, e em seguida decepavam-lhes as cabeças para beber o vinho. Muitos enchiam-se de medo com essa alegada prática lusa, pensando
que eles bebiam o sangue. Assustados com isso, muitos goeses se converteram ao cristianismo. O autor do
livro conclui que se tal coisa verdadeiramente aconteceu, a tradição parece sugerir que houve pessoas que
tinham interesse em se converterem, e criaram a história para auto-justificação. O autor dedica um capítulo
do livro para provar com documentação que foi isso o que realmente aconteceu 5.
A campanha portuguesa de missionação e conversões em Goa não foi encarada da mesma maneira por
todas as secções da população local. Muitos goeses de castas superiores viram uma oportunidade de colabo4
5
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ração proveitosa com os novos governantes, mas houve outros culturalmente mais conservadores, que não
eram capazes de compromissos com a nova fé, nem com os novos costumes de vestir e comer que se iam
impondo na sociedade goesa através da Igreja e da Inquisição. Houve assim muitos goeses que preferiram
auto-exilar-se para os territórios vizinhos e para as zonas do Canará e do Malabar. Um visitador Jesuíta que
passou pelo Canará na segunda metade do século XVII contava aí mais de 30,000 goeses, principalmente hindus, que tinham emigrado de Goa devido a perseguições religiosas e por outros motivos 6. Era entre essas
comunidades goesas que se costumava dizer: «Goeam firongi na mhunno khoim?» (=Quem dirá que os
Portugueses não estão em Goa?) 7. Era uma pergunta retórica que não precisava duma resposta da parte dos
Goeses em exílio, e dos que já tinham sofrido na sua pele a presença portuguesa em Goa. A expressão tem
também uma conotação sarcástica e de crítica aos que ficaram em Goa e eram de opinião que eles seriam
capazes de resistir à dominação portuguesa.
Em continuidade com a experiência histórica a que nos referimos, a missionação portuguesa no primeiro
século da presença portuguesa em Goa é marcada pelos esforços missionários para aprenderem e dominarem
a língua dos habitantes, tanto a língua Marata usada tradicionalmente para os textos religiosos, como a língua
Concanim que era a língua falada pelo povo. Este esforço missionário é caracterizado pela fundação do colégio dos «moços da terra» anexo ao Colégio de São Paulo dos Jesuítas em Goa. Deveu-se a S. Francisco Xavier
essa iniciativa de treinar rapazes asiáticos que pudessem servir de intérpretes e assistentes aos missionários nos
seus respectivos países. S. Francisco Xavier foi capaz de expulsar da Companhia de Jesus um Reitor desse
colégio por não participar no seu ideal e por ter substituído os moços da terra com moços portugueses durante
uma das suas frequentes ausências de Goa. O colégio dos moços da terra educava em 1563 uns 645 meninos, e uns anos mais tarde chegou a ter 800 moços de várias etnias. Foi um menino deste colégio que ajudou
os Jesuítas a compor a primeira gramática da língua Concanim e assistiu no ensino da língua a alguns Jesuítas.
Foi nesse período inicial que se compuseram alguns confessionários em Concanim 8. Também se produziram
várias obras didácticas em Concanim destinadas ao treino dos missionários, e várias obras devocionais na
mesma língua e em Marata para o uso dos missionários e dos fiéis. Mas o zelo missionário começou a diminuir a partir da segunda metade do século XVII, e a tendência inverteu-se com pressão missionária sobre a
administração do Estado da Índia para forçar os naturais a aprenderem a falar a língua portuguesa sob pena
de não poderem celebrar casamentos na Igreja, nem os seus filhos poderem ser ordenados padres 9. As tentativas não produziram fruto esperado, visto os naturais já estarem habituados à liturgia em língua vernácula e
não terem grande interesse em ouvir pregações em português. Daí uma expressão proverbial atribuída a uma
senhora goesa: «Sermanvak gel’lim axên, sermanv zalo firangi 10 bhaxên» (=Eu fui com grande entusiasmo
para ouvir o sermão, mas que pena que a pregação era em português).
6
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O provérbio não traduzia necessariamente qualquer juízo de valor contra a língua colonial, mas traduzia
bem a realidade da vida goesa. Até o fim da presença portuguesa o número dos que eram capazes de falar e
compreender a língua portuguesa não excedia 5%, e isso com a educação primária em português obrigatória.
A obrigatoriedade de ensino primário em português não elevou o nível de literacia dos goeses, mas como
escrevia o Prof. Dr. Mariano Saldanha, somente conseguiu criar «uma classe especial, estranha na história da
instrução, a classe de analfabetos que sabem ler e escrever» 11. A necessidade de emigrar para a Índia britânica e a dependência dos Goeses nas remessas dos seus familiares emigrados eram uma indicação bem óbvia
da futilidade de aprender a língua portuguesa.
As vicissitudes coloniais não se limitavam à língua vernácula que ficara cada vez mais corrupta e criara-se mesmo um sentimento de mal-estar e vergonha nos que a quisessem empregar em público. O historiador-administrador J. H. Cunha Rivara descreve esse estado trágico da língua no seu Ensaio Histórico da Língua
Concani 12. As relações político-sociais de «dominação-subordinação» são da essência de qualquer dominação colonial, e é natural que vários sectores da população goesa exprimissem o seu descontentamento
em várias ocasiões. Os elementos mais vocais e mais expressivos, e que também tinham maior contacto e
influência na população goesa, eram os padres naturais, que sentiam mais a descriminação na promoção da
sua carreira clerical, face ao clero branco, que pretendia dominar o cenário com as suas ligações étnicas e
políticas com os colonizadores 13.
Embora o colonialismo português tenha sido menos racista do que os outros conhecidos regimes coloniais
no Oriente, a descriminação racial não estava inteiramente ausente, apesar de tudo que se diga ou se queira
ouvir em contrário. Nos séculos iniciais da dominação o racismo notou-se pouco e não era necessário. Mas
à medida que os naturais demonstravam igual ou maior competência do que muitos portugueses em vários
campos de actividade pública, a referência à cor e a sua ligação ao patriotismo tornaram-se práticas mais
adoptadas a partir do século XVIII. Isto manifestava-se mais nas atitudes dos frades brancos e dos mestiços
(«descendentes») que se sentiam ameaçados nas suas carreiras profissionais, provocando reacções independentistas entre os naturais. Os Franciscanos ressentiam e resistiam as pretensões dos clérigos naturais que queriam despojá-los das suas paróquias de Bardez com o apoio do Arcebispo Fr. Ignacio de Santa Theresa em
1724-28. É para notar o curioso estilo da linguagem que os religiosos fransiscanos foram capazes de usar contra os clérigos rivais: «Todos estes clérigos negros (exceptuando alguns como por milagre) são ex sua natura
mal inclinados e mal procedidos, lascivos, bebados, etc... e por isso incapacíssimos de que se lhes entregue
a administração das Igrejas.» E continuavam assim o seu discurso abertamente nacionalista e racista: «Deve-se
notar em 4º lugar ser em estes naturais natural o ódio e antipatia à gente Portugueza e a tudo o que hé pelle
brãca, sendo este mais excessivo e entranhável a respeito dos parochos, porque como estes vivem e residem
nas aldeas, e entre os naturais são atalayas vigilantes que poem todo o cuidado, assim em lhes investigar os
seus designios, como em notar-lhes as suas obras (…) fas se lhes muito pezado o terem parochos brancos e
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Religiosos» 14. Não eram muito diferentes os motivos que levavam os mestiços a manifestar tendências racistas em Goa e na Província do Norte. Como parte das reformas administrativas de Pombal o vice-rei teve que
emitir em Goa um bando do seguinte teor: «a soberba que domina nesta parte do mundo, é a causa originária do abatimento destes mizeráveis naturais... chamo também Portugueses aos mestiços porque nestes ainda
mais que nos mesmos Europeos reina mais aquelle luciferino vício» 15. O edital proibia aos brancos designar
os naturais com expressões ofensivas como «negros» e «cachorros». Os «descendentes» tinham o monopólio
de exército em Goa, e isso dava-lhes uma posição privilegiada de poder e dominação, mas com reformas
militares da época perderam este predomínio. Nessa conjuntura da problemática colonial deve ter surgido o
provérbio Concanim «Sorop mhoncho nhoi dakhlo, firngi mhoncho nhoi aplo.» (=Não se diga que a cobra é
pequenina nem que o português é nosso. Ambos são igualmente perigosos).
Não é necessário esperar pela crítica dos povos colonizados para conhecermos os vícios da administração portuguesa. Já tem havido muitos testemunhos dos outros europeus, e dos próprios portugueses sobre essa
matéria 16. Os jornais portugueses dos nossos dias dedicam muito espaço aos hábitos portugueses de gerir mal
quase tudo que é para gerir, ou de tentar gerir os negócios alheios em vez de gerir os próprios. São hábitos
velhos já bem conhecidos do cronista João de Barros, que não se esqueceu de deixar registado nas suas
«Décadas da Ásia»: “Ao português mais lhe dói o louvor do vizinho, que o esquecimento do seu”. O público
português com desejo de acompanhar as preparações para Expo-98 em Lisboa tem muito para se entreter com
as constantes novidades de interferências políticas, ao mesmo tempo que todos são unânimes em aceitar que
os portugueses são incapazes de respeitar calendarização e horários, mas que são óptimos improvisadores. A
população goesa já tinha observado esta virtude lusa, que ficou registada no adágio goês: «Firngyachem kam’
noveak vô Maiak» (=Os portugueses fazem tudo em cima da hora: estarão prontos somente quando chegar a
hora da colheita ou quando estiverm as monções à porta).
A administração portuguesa da justiça foi sempre um alvo de maior crítica, e era a mais cotada em termos
de corrupção. Escrevia o primeiro Guarda-Mor da Torre do Tombo de Goa e cronista do Estado da Índia no
seu Soldado Prático: «Quem mais pode tem mais justiça e nunca nesta teia se prendem senão os mosquitos;
porque baneane, que orinou em cócoras, é logo condenado; o gentio que pelejou com outro e lhe disse uma
ruindade, é logo metido em ferros, e o compadre e o rico, que quebraram os bofes a esse gentio e lhe tomaram a sua fazenda por força, e o tiveram preso em casa, é cousa leve, pode-o fazer, que tem licença para
tudo.» 17 Daí o provérbio Concani que para desejar o pior a alguém diz: «Goynchi neai tea gorar poddum»
(=Essa casa seja vítima da justiça de Goa). É curioso notar aqui a grande «indústria» que a justiça portuguesa
tinha-se tornado em Goa. Havia muitos Goeses que ganhavam a sua vida com demandas, e já na primeira
metade do século XVII o cronista, sucessor de Diogo do Couto, escrevia o seguinte: «Não deve deixar também de se dizer o muito que estes naturais canarins são dados a papéis de mandos por terem grande natural
para escreverem, porque os que se dão a isso o sabem fazer muito bem, por onde há mais de mil escreventes na cidade de Goa e por toda a Ilha são tantas as demandas que trazem uns com os outros, ajudados tam-
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bém das que os Portugueses exercitam, fomentam, e estendem por largos tempos que parece a cidade de Goa
mais uma academia de litigantes do que escola de armas, e não uma fortaleza e cidade fronteira, cabeça de
um tão largo estado, donde se hão-de prover as muitas guerras que tem por tantas partes, e com tantos, e com
tão poderosos inimigos. E assim se pode bem afirmar que há hoje em Goa, mais escrivães, solicitadores
demandistas, e advogados do que soldados, e capitães que cursem o serviço das armadas, e em conclusão são
mais de seis mil as demandas que andam correndo só nesta cidade de Goa.» 18. As consequências ameaçadoras duma justiça deste tipo ficaram também registadas num outro provérbio goês: «Goynchi neai ani vaddhlelem cheddum sogleanchea ghorak nosai.» (=Qualquer família fica com susto quando tem uma filha crescida
e um processo no tribunal). Ambas situações tinham uma coisa em comum, nomeadamente as despesas incertas. No caso duma filha crescida eram as despesas de dote. No caso da justiça eram os custos com os advogados, ou de corromper os juízes.
Os problemas dos goeses não eram sempre de proveniência colonial. Muitos goeses de castas baixas e
que se sentiam oprimidos pela estrutura social tradicional aceitaram conversão ao cristianismo com a esperança de melhorarem as suas condições de vida. Os conflitos não eram somente entre as castas altas e as baixas, mas também entre as duas castas altas que lutavam pela preeminência, nomeadamente entre os brâmanes e os chardós de Goa. Em vez de banir ou reduzir as diferenças após a conversão ao cristianismo, criaram-se confrarias (irmandadades) diferentes com vestes de cores diferentes para as várias castas. Ajudava também conversões em massa os grupos terem uma estrutura social uniforme, e o facto de o grosso dos habitantes duma aldeia pertencerem à mesma casta facilitava os casamentos tradicionalmente endogâmicos dos convertidos. Foram estas considerações que prevaleceram e contribuíram para a perpetuação do sistema das
castas entre os convertidos 19. O exclusivismo castista encontra uma bela ilustração num incidente que se
conta duma velhinha de uma paróquia de Goa (Guirim) onde havia uma confraria de Jesus e uma outra de N.
Srª do Rosário. A velhinha da casta chardó foi aconselhada a invocar o nome de Jesus na hora da morte, mas
abrindo muito os olhos e indignada, recusou a fazê-lo dizendo: «Jezú? Jezú nam! Jezú tencho!» (=Jesus? Não,
Jesus é deles!) Claro, Jesus não podia ajudá-la a bem morrer, porque era orago da confraria dos brâmanes! 20
Um caso curioso e mais recente dos conflitos dos naturais entre si diz respeito a dois historiadores goeses,
nomeadamente Felipe Nery Xavier e Miguel Vicente de Abreu. Ambos deram um notável contributo à historiografia portuguesa de Goa. O primeiro era oficial de primeira classe na Fazenda do Estado, e já se tinha afirmado como um investigador de bom calibre antes da chegada de Cunha Rivara à Goa. O segundo era oficial
menor da Imprensa Nacional, e pertenceu ao grupo dos que foram treinados e patrocinados por Cunha Rivara
enquanto Secretário do Governo do Estado da Índia. Miguel Vicente de Abreu sentiu-se em certa altura agredido por uma decisão do seu conterrâneo que reduziu a sua gratificação para metade do que estava aprovado
pelo orçamento do Estado. Parece que ao fundo estava uma rivalidade académica (ambos pertenciam à
mesma casta) entre os dois. Miguel Vicente de Abreu redigiu uma carta pessoal ao Secretário do Governo, em
que dizia algo interessante para o nosso assunto: «Se V. Senhoria entender que a lei me pode favorecer a este
respeito, não deixe a inteligência della à opinião do Sr. Felipe Nery porque ao chefe filho da terra (perdoe-me
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falar assim) não é dado fazer bem ao seu súbdito, como fazem os chefes portugueses, dada a ocazião, e por
isso por mercê de Deus estão à nossa testa, e me conserve a V. Sra. como meu chefe e protector por longos
annos» 21. Situações destas, que não deviam ser raras, ajudam a compreender um outro provérbio Concanim:
«Firngeanchea paeam melolo hoi, punn Kanddeachea sangata jielolo nhoi» (=É preferível morrer aos pés de
um português, do que viver em companhia dos cristãos de Goa).
Se os goeses preferiam os portugueses como mal menor no sentido acima desenvolvido, havia outros
aspectos da presença colonial portuguesa que os habitantes de Goa viam de uma maneira mais ou menos
ambígua:
Os acampamentos militares dos ingleses na Índia tinham buscado uma solução às exigências sexuais do
seus homens com o patrocínio de «red-light areas» como zonas legalizadas de prostituição. Os portugueses
na Índia seguiram uma política mais católica, preferindo a miscigenação. Logo após a conquista de Goa,
Albuquerque escolheu de entre as cativas muçulmanas muitas «alvas e de bom parecer» para casá-las com os
seus homens 22. Mas desde os primeiros tempos houve mulheres naturais de Goa que se deixaram seduzir
pelos portugueses e entraram na categoria dos «casados» 23. Mas a paixão dos portugueses nem sempre se
satisfazia dentro dos limites de casamentos cristãos. Escrevia Afonso de Albuquerque ao rei: «Alguma vossa
gente tinha parte com essas gentias enfadada já de dormir com as cristãs». Houve assim mulheres que não deixaram de seduzir muitos portugueses no decurso dos séculos da presença colonial em Goa 24. Eram as bailarinas dos templos hindus e outras que viviam como solteiras. Um Jesuíta e procurador das missões concebeu
uma ideia muito original de regular essa situação comprando a ilha de Cumbarjua onde as bailarinas pudessem continuar a sua profissão sob a vigilância do Jesuíta e pagando-lhe um imposto 25. As actas das visitas pastorais do Arcebispo de Goa para as aldeias onde existiam os acampamentos militares portugueses, como em
Rachol e Tivim, revelam casos bastante frequentes de prostituição nos séculos XVIII e XIX 26. E em 1858 o
Secretário Geral do Governo representava num ofício dirigido ao presidente da Junta de Saúde a seriedade
deste problema e as suas consequências para a saúde dos militares portugueses estacionados em Goa: «... me
incumbe de dizer a V. Excia. para conhecimento da Junta de Saúde que com muito sentimento observou
ontem no Hospital que as moléstias de um grande número de doentes Europeus erão venéreas o que tem arruinado a saúde de tão bons soldados, que faz pena ver o estado em que estão. Que V. Excia. boas diligências
tem feito para evitar estes males recomendando os exames semanais das mulheres perdidas que habitam o
palmar, mas infelizmente esta sua ordem ainda não foi cumprida se não de meses a meses, e por tanto sem
poderem evitarem-se os males que com semelhante medida cumprida cuidadosamente se conseguiria.» 27
É neste contexto das atitudes sexuais bastante livres dos soldados portugueses que se devem enquadrar os sen-

21

Na correspondência privada e inédita de Cunha Rivara, guardada na Biblioteca Pública de Évora.
C.R. Boxer, Relações raciais no império colonial português 1415-1825, Porto, Ed. Afrontamento, 1988, p. 66 e segs.
23 Rafael Moreira, «Goa em 1535: Uma cidade manuelina», Revista da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Nº 8, II Vol., 1995, pp.
177-221.
24 Cartas de Afonso de Albuquerque, Vol. I, ed. R.A. de Bulhão Pato, Lisboa, 1884, p. 40.
25 Teotónio R. de Souza, “Gonçalo Martins: A Jesuit procurator, businessman and diplomat in the Estado da Índia”, Mare Liberum, Nº 5,
Lisboa, 1993, pp. 119-128.
26 Teotónio R. de Souza, “The voiceless in Goan historiography: A case for the source-value of the Church records in Goa”, Indo-Portuguese History: Sources and Problems, ed. J. Correia-Afonso, Bombay, 1981, pp. 114-131.
27 Arquivo Histórico de Goa: Cartas, Ordens, Portarias No. 125, fls. 134v-135.
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timentos dos Goeses que avisam as suas mulheres num canto folclórico (dulpod) contra os portugueses barbudos que andam pelas ruas durante as altas horas de noite. («Êdê ratiché paklé bonvtai khaddaché...», e num
outro canto entitulado Modgovam Thoviager (=Na casa do carpinteiro de Margão) pedem ao português atrevido para não espreitar a menina através do buraco da fechadura, explicando-lhe para o dissuadir que ela era
viúva («Teka ek pakló choita burkan ghalunu tonddu....Arê paklea choinaka rê, cheddum tem bailu randdu»).
Os compositores desse canto ou desconheciam que havia legislação em vigor, recomendando e aprovando
casamentos das viúvas goesas com os portugueses que careciam de esposas, ou a legislação não tinha conseguido lograr em prática e contrariar o costume tradicional indiano que não permitia às viúvas casarem-se.
Existem várias composições folclóricas de tipo mandó que transmitem os sentimentos independistas populares contra a interferência da administração do Estado nas eleições em favor dos candidatos «descendentes»
em Divar e em Margão. O caso de Divar em 1854 ficou registado no mandó «Luizinha, mojea Luizinha» que
canta o destino trágico que teve o Capitão Joaquim Garcez por interferir nas eleições. Os habitantes da aldeia
pretendem ouvir as perguntas ansiosas da Luizinha, esposa do Capitão. Ela desejava saber dos moradores de
Divar se eles podiam dar-lhe alguma informação sobre o paradeiro do seu marido. Eles contam-lhe então, pretendendo ter dó dela, que o seu marido foi esbofeteado, esquartejado, e que a sua carne está para venda no
talho («foddleai pole», «keleai vantte»). Da mesma maneira existem ao menos umas quatro composições folclóricas sobre o caso do tiroteio em frente da Igreja de Margão resultando em 23 mortos nas eleições de 1890
em que o Governador Vasco Guedes interveio com forças armadas. («Setembrache ekviseri / Camrachem
foddlem re daru», «Corneti vazoun soldad re aile», «Povak marle faru», «Rogtache zale vallu», «Niti na re
Goeantu / Justis na re Saxttintu, Inocenticheam rogtanu / Vasco Guedin kelem re eleisanvu») 28.
Antes de concluir, ficam aqui registadas algumas expressões proverbiais em Concanim com referências às
impressões que ficaram da presença portuguesa em Goa. Sabe-se que o «pão» foi uma importante contribuição portuguesa à cozinha oriental. Ainda há poucos anos ouvia-se falar dos portugueses em Bombaim como
«pôdêr-pão» (=padeiros e pão), e a arte portuguesa de fabricar o pão é considerada em Goa como inimitável.
Ficou assim o ditado: «Te firangi gele, te undde kabar zale» (=Morreram os portugueses de outrora e desapareceram os pães de então). O qualificativo de «outrora» e «então» parece fazer uma distinção de qualidade
entre os próprios portugueses, sugerindo uma progressiva degradação entre os portugueses. Na mentalidade
popular ficou também a impressão das «cerimónias» portuguesas e das suas maneiras pomposas. É uma
expressão corrente: «kumpriment kori naka» (=não faça cerimónias). Existe também o provérbio: «Chodd
firngi bhas, haddank urta mas» (=Muitos discursos portugueses deixam ficar carne nos ossos). Começou provavelmente por referir à situação concreta de não se poder comer bem o frango com garfo e faca, mas
emprega-se hoje em dia para aconselhar alguém a deixar os circumlóquios e chegar ao cerne duma questão.
É porque os portugueses não conseguiam dizer nada em poucas palavras. O génio da língua não o permitia?
Uma outra expressão popular goesa registou o hábito português de usar muitas palavras para dizer ou fazer
pouco: «Faz favor, kortten dhunvor» (=Muita conversa, pouca substância). Há quem interprete isso para dizer
que há muita ingratidão neste mundo, mas não é essa a minha interpretação. Podíamos citar umas dezenas
de provérbios que conservam simplesmente uma influência linguística portuguesa, mas que não contêm qual-

28

Pratima Kamat, “Political life of 19th century Goa as reflected in its folksongs”, Goa: Cultural Trends, ed. P.P. Shirodkar, Panjim, 1988,
pp. 229-241.
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quer referência histórica. Temos como exemplos: «Girêst pielear alegre mhonttat, dublló pielear bebdó mhonttat» (=Um rico que bebe muito fica alegre, mas um pobre que bebe demais fica bêbado) para indicar a diferença dos critérios de julgar as pessoas segundo os níveis socio-económicos; «Amcho Juze Mari dekor kantar
kori» (=O nosso José Maria canta de cor) para dizer que alguém fala à toa e sem conhecimento da matéria.
3. Conclusão: Geminação das almas v/s Colonização das almas 29
As expressões folclórico-linguísticas que analisamos representam a sedimentação da memória popular no
que diz respeito à presença portuguesa em Goa. São expressões que resistiram à acção dos tempos, mas resta
saber até que ponto estes testemunhos liguístico-culturais conseguirão sobreviver às novas influências históricas e culturais que Goa está a viver no presente e outras que seguirão nos tempos por vir. A nova geração pós-1961 já não utiliza muitas destas expressões folclóricas, e se as usa, já não as consegue compreender no
novo contexto cultural. Somente uma retoma de contactos entre Portugal e Goa a vários níveis, e importantemente, ao nível de contacto cultural com a população poderá assegurar e reforçar o património histórico-cultural de Portugal, que ainda sobrevive na alma do povo goês e na sua língua Concanim. Se muitos portugueses hoje em dia viajam até Goa à procura da alma portuguesa e voltam frustrados, é porque fazem pouco ou
nenhum esforço para procurar a alma indiana. Andam à procura dos que falem o seu idioma, e não se importam em aprender qualquer língua indiana. Se o fizessem, teriam descoberto a alma portuguesa que penetrou
nas almas indianas. Esquece-se que já não vivemos em tempos de colonização das almas; requere-se a geminação das almas. Os portugueses orgulham-se do «universalismo» dos seus Descobrimentos e da identidade
nacional, mas acontece que correm muito para todos os lados à procura de si próprios, e não do «outro»
como «outro».
Convém não esquecer que a cultura popular é uma expressão da identidade histórica dum povo, e sendo
assim, a continuidade do processo histórico contribui para a formação contínua dessa identidade cultural. Se
a nossa análise dos provérbios goeses revelou várias impressões da presença portuguesa que se podem considerar negativas, isso deve-se em grande parte ao relacionamento colonial do passado. O novo relacionamento
que agora está em processo poderá alterar as impressões, tornando-as mais positivas, se assim o quisermos.
Pela primeira vez na história de Goa o território tem uma identidade política própria como um estado da federação indiana (mesmo que seja bastante centralizada), e a língua do povo tem um apoio oficial para o seu
desenvolvimento como nunca aconteceu no passado. É uma situação privilegiada para o enriquecimento linguístico de Goa, e é para ver como esse processo vai integrar o passado histórico de 450 anos da presença
portuguesa e as possibilidades de um novo relacionamento entre os povos de Portugal e Goa.

29 “D. José da Costa Nunes – A Patriarch who cared for more than souls: A case of caesaro-papism in Portuguese India, 1942-1953”,
Mission und Macht im Wandel politscher Orientierung – Europaische Missionsgesellchaften in politischen Spannunsgsfeldern in Afrika und
Asien zwischen 1800 und 1945, ed. Ulrich van der Heyden / Holger Stoecker, Stutgart, Franz Steiner Verlag, 2005, pp. 243-256.
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Da condição actual do Ocidente
a um primeiro diagnóstico *
Miguel Soares de Albergaria
Proponho-me neste texto encetar uma resposta ao apelo que deixei em «Por um diagnóstico civilizacional» («D.c.») 1, aplicando os conceitos de “mundo”, “Ocidente”, “civilização” e respectiva estrutura evolutiva, bem como os parâmetros de diagnóstico civilizacional tal como os esbocei aí.
Nesse primeiro ensaio concluí que o Ocidente se cumpre na medida em que gerar um mundo pacífico,
em liberdade e em consciência – de modo a que se possa participar desse mundo –, bem como uma economia que faculte progresso pessoal à generalidade dos seus indivíduos, nomeadamente através do trabalho
mas enfatizando a actividade teórica – de modo a que se efective enfim aquela possibilidade.
Em conformidade começaremos agora por verificar essa possibilidade de participação (1), verificando em
seguida a respectiva efectividade (2). Como o valor desta última será tendencialmente negativo, passaremos a
um primeiro diagnóstico da actual condição ocidental – isto é, um esclarecimento do que aí terá trazido esta
civilização e do que assim a esperará, avançando no mesmo passo uma primeira sugestão terapêutica (3).
A exploração desta terapia será então estruturada em «3 Pistas para um diagnóstico radical do Ocidente
(E outra sobre a ocidentalidade de Portugal)», ensaio que encerra esta trilogia dedicada à condição actual do
que vai havendo no seio de ou segundo essa civilização.
1. Da possibilidade de se participar no mundo ocidental.
Supondo que o Ocidente seja composto grosso modo pela Europa ou parte dela, a América ou parte
dela, e parte da Oceânia – cf. «D.c.» – atendamos pois à paz entre os seus indivíduos, entre estes e as respectivas comunidades, entre estas últimas, e entre os homens e o respectivo meio físico.
Em relação ao primeiro item, as estatísticas sugerem que após o primeiro terço dos anos ‘90, e pelo
menos até ao começo desta década, se registou uma inversão na escalada da criminalidade que se vinha
verificando nos principais países da OCDE (não apenas no Ocidente), em especial desde os anos ‘60, e particularmente nos países que vinham verificando valores mais elevados ou um maior aumento da criminalidade 2. Essa diminuição registou-se em geral, isto é, independentemente dos crimes serem contra as pessoas
* Pouco antes de morrer, José Estrela Rego telefonou-me dizendo que tinha recebido de Espanha uma obra na qual já “não conseguiria
meter o dente”, que pensava que “os livros devem estar na secretária de quem os pode aproveitar”, e que, tendo vindo a “seguir o meu trabalho”, pensava que eu poderia “tirar proveito dela”, pelo que ma queria oferecer. Era o livro de Antonio Escohotado que usei no ensaio que procurará explorar o diagnóstico que aqui fica encetado. Como ainda não sei onde esse último texto poderá ser publicado, enquanto este o está
sendo na terra por cuja cultura o Dr. Estrela Rego fez bastante, é à sua memória que, com amizade, dedico este primeiro diagnóstico ocidental.
1 In: Brotéria – Cristianismo e Cultura, vol. 160 (Janeiro 2005) n. 1, pp. 29-43.
2 V. Francis Fukuyama, A Grande Ruptura – A Natureza Humana e a Reconstituição da Ordem Social, trad. M. Dias Correia, Lisboa:
Quetzal, 2000; este autor anuncia um complemento dos dados que aí apresenta em http://mason.gmu.edu/~ffukuyam/.
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ou contra a propriedade. Ainda que autores como Gertrude Himmelfarb chamem a atenção para o significado da taxa dos crimes violentos ter resistido a essa inversão, ou desta última não se ter verificado entre a
população juvenil, nomeadamente a feminina (nos mais representativos países do Ocidente) 3.
Quanto à violência entre comunidades ocidentais (na medida em que os eslavos e os balcânicos muçulmanos participem do Ocidente...), manteve-se fria durante quarenta anos, depois aqueceu nos Balcãs assim
que o anterior equilíbrio se desfez, mas foi resolvida quando a superpotência restante decidiu intervir. Desde
então essa paz inter-comunitária tem sido estável. Todavia, ainda que a violência política – seja entre os indivíduos e os Estados, seja entre estes – não tenha aumentado quantitativamente desde que a democracia
representativa se generalizou, ela no entanto diversificou-se – veja-se o terrorismo fundamentalista, as máfias
e a globalização do crime, etc. – tornando-se assim menos controlável 4.
Esse cenário é porventura equivalente ao da relação entre os homens e o ambiente. Por um lado, autores como Bjǿrn Lomborg argumentam que os índices e a tendência da poluição estão longe de corresponder
às notícias dramáticas com que a comunicação social cativa a respectiva audiência, e que será mais fácil
ajustarmo-nos às alterações ambientais em curso do que procurarmos recuperar a condição anterior 5. Não
sou competente para avaliar essa argumentação, mas também já tive ocasião de referir o nosso desconhecimento sobre o nível de aquecimento global a partir do qual previsivelmente o caudal de água doce que sustém o Árctico diminuirá, encetando-se assim uma nova era glaciar 6 – como o filme The Day After mostrou.
Por outro lado, o aumento da esperança média de vida, a diminuição da mortalidade infantil, etc., revelam
que a agressão do meio físico sobre o homem terá diminuído muito durante o último século 7.
A possibilidade de se participar do mundo ocidental parece ser assim hoje bastante razoável, registando-se porém algumas ameaças no seu horizonte. Precisamente por estas últimas, a consolidação daquela segurança requer uma capacidade de reflexão acrescida por parte dos agentes dessas democracias representativas, a saber, do conjunto das suas populações. E neste ponto, infelizmente, é que temo que aquele cauteloso
optimismo não se mantenha.
Reportando-nos à população que constituirá hoje a primeira referência ocidental, a dos Estados Unidos da
América, segundo alguns inquéritos feitos entre 1995 e ‘97 15% dos adultos não conseguia localizar o seu
país num planisfério, enquanto 40% não sabia que os seus pais ou avós tinham enfrentado os alemães na II
Guerra Mundial 8. 58% dos finalistas do ensino secundário não conseguia compreender o editorial de qualquer jornal. Particularmente sobre algumas noções básicas das ciências, 56% dos adultos considerava que os
electrões são maiores que os átomos, 91% não sabia o que é uma molécula, enquanto 21% achava que o Sol
gira em volta da Terra (“Galileu”? Deve ser uma marca de pizzas). Não tenho conhecimento de estudos equivalentes às outras populações ocidentais, mas creio que não poderão deixar de verificar os efeitos de uma

3

G. Himmelfarb, «Uma sociedade desmoralizada: as experiências britânica e americana», Nova Cidadania, Ano I (1999) n. 2, pp. 6-21.
Cf. Pierre Hassner, «A tese do “choque de civilizações” é uma visão falsa do futuro da humanidade», in: S. Cordellier (dir.), O Novo
Estado do Mundo – 80 Ideias Força para Entrar no Século XXI, trad. E. Castro et. al., Porto: Campo das Letras, 2000, pp. 56-58.
5 B. Lomborg, The Skeptical Environmentalist – Measuring the Real State of the World, Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
6 M. S. Albergaria, «Das (im)previsões do calor que gela», O Primeiro de Janeiro, 20/05/04.
7 V. Nicolas Brouard, «A saúde progride em todas as partes do mundo, mas grandes distâncias opõem o Norte e o Sul», in: S. Cordellier
(dir.), Op. cit., pp. 31-33.
8 V. Morris Berman, The Twilight of American Culture, New York, London: W.W. Norton & Company, 2000.
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dupla tensão no nosso sistema escolar: primeiro, entre a autoridade didáctica que normalmente é necessária
ao cumprimento de objectivos exigentes e a actual hipervalorização do indivíduo, acrescida da recusa pós-moderna (veremos isto em seguida) de qualquer critério objectivo de verdade ou bem 9. Radicalmente, entre
essa valorização social e a simultânea indicação de que ninguém ultrapassa o anonimato que não seja pela
inscrição nessa mesma sociedade, concretamente segundo as imagens adoptadas (também já nos referiremos
à virtualização do ser). E a isso se soma a imbecilização dos programas televisivos, a comunicação por meio
de slogans, a apresentação do consumo como via aberta para a felicidade, a redução da actividade mental às
emoções primárias, uma crescente dificuldade de publicar textos reflexivos, etc. 10
Julgo que esta alienação é particularmente patente na chamada “arte pós-moderna”. Com efeito, o anterior discurso moderno procurava constituir-se como uma metanarrativa que, ultrapassando quaisquer relativismos, apresentasse de forma sistemática a regra única e geral do mundo 11. Foi o caso das estruturas gerais
que Kant propôs para os juízos cognitivos, éticos e estéticos, da lei da gravidade de Newton, da teoria do
mercado de Adam Smith, da teoria hegueliana da história e da dialéctica marxista que se fundou na anterior,
etc. Já na arte o termo “modernismo” designa um movimento do princípio do séc. XX que se caracteriza pela
intenção de cortar com os cânones herdados, explorando-se toda uma diversidade de fenómenos e formas
mas para se projectar assim um futuro que enfim a reunisse. O pós II Guerra Mundial trouxe porém à evidência a insustentabilidade teórico-prática de qualquer metanarrativa, ou unificação estética. Foi o momento
em que autores como Jean-François Lyotard caíram no extremo oposto, e defenderam a inexistência de qualquer critério de verificação de um discurso alheio a este mesmo 12 – por exemplo, o revisionismo do holocausto afastar-se-ia da história normal deste acontecimento apenas por assumir princípios teóricos diferentes,
os quais seriam tão válidos quantos o daquela outra. A expressão/sugestão estética da consciência pós-moderna (ou “hipermoderna”, “sobremoderna”...) explodiu então numa miríade de contraculturas – contra
o totalitarismo e a racionalização planificadora modernas – que, por não proporem já qualquer padrão ou
ideal, se limitam à bricolage de estilos anteriores. O romancista alemão Hermann Hesse previu-o logo em
1943 em O Jogo das Contas de Vidro 13. Creio que esse jogo de combinações é patente em quadros como
Persimmon de Rauschenberg, ou, em Portugal, no projecto de Tomás Taveira para as Amoreiras.
Mas, nesta perda de todos os fundamentos ou referências gerais, com que critério se podem ainda escolher essas combinações, ou mesmo alternativas que sejam exclusivas? – David Salle confronta-nos directamente com esse problema, sem avançar qualquer pista resolutiva, em obras plásticas nas quais sobrepõe
imagens inconciliáveis. O único critério possível será o prazer de cada vez provocado – ainda que também
já não se possa saber bem qual seja afinal o significado mais apropriado de “prazer”! Daí à personagem de
Matrix I que prefere um bife, por virtual que este seja, a uma mistela real, vai um pequeno passo. Em si
mesmo tudo se equivale. Nada tem outra consequência além do tal prazer ou desprazer que provoca a cada
espectador. A cultura ocidental está deste modo reduzindo “realidade” a “virtualidade”.

9

Cf. Marcel Gauchet et. al., Pour une Philosophie Politique de l’Éducation – Six Questions d’Aujourd’hui, Paris: Bayard, 2002.
Cf. M. Berman, Op. cit. John Lukacs, At the End of an Age, New Haven & London: Yale University Press, 2002.
11 Cf. David Harvey, The Condition of Postmodernity – An Enquiry into the Origins of Cultural Changes, Cambridge Mass., Oxford:
Blackwell, 1990.
12 V. J.-F. Lyotard, A Condição Pós-Moderna, 2ª ed., trad. J. Bragança de Miranda, Lisboa: Gradiva, 1989.
13 Trad. C. Leite, Lisboa: Dom Quixote, 1989.
10

271

ATLÂNTIDA
Em suma, parece-me bem que a pacificação eventualmente em curso, assim como uma eventual sustentabilidade ecológica, estarão sendo acompanhadas por uma alienação da actual sociedade ocidental em
relação a tudo o que seja consequente – aquilo a que se chamava “realidade”. Se no entanto subsiste alguma
razão para utilizarmos a palavra “realidade”, isto é, se porventura os acontecimentos têm consequências
além das emoções imediatas que provoquem nos seus espectadores, a famosa lei de Murphy – quando uma
coisa pode correr mal, correrá mal – sugere-nos um prognóstico muito reservado. Todavia o facto é que uma
alienação não esconde necessariamente algum problema. Pelo que temos que verificar se o mundo ocidental é efectivamente problemático a despeito da fantasia reinante, em concreto onde ainda não o fizemos, a
saber, sobre a capacidade da economia facultar um progresso aos indivíduos desta civilização.
2. Uma redução da efectividade de participação do mundo ocidental.
Parece hoje evidente que a III Revolução Industrial (computador, telecomunicações,...), em particular
desde a liberalização do mercado financeiro internacional e do choque petrolífero em 1973, não está a
facultar à generalidade das pessoas aquele “alargamento das liberdades reais” pelo qual em «D.c.» caracterizei o progresso ocidental. Como aliás será próprio desta Revolução, pois os rendimentos dos produtores de
símbolos ou ideias (e.g. programas informáticos), oferecidos no mercado global, tendem a destacar-se dos
rendimentos de quem os concretiza em objectos (e.g. hard ware), frequentemente oferecidos em mercados
locais, e talvez até dos de quem sustém uns e outros (professores, juizes,...) 14. E a prazo este processo ameaça o próprio crescimento económico.
Com efeito, considerando toda uma economia mundial que se “ocidentaliza” com as actuais industrialização e terciarização – não apenas portanto a dos países tradicionalmente “ocidentais” –, na segunda metade
do séc. XX o produto multiplicou-se sete vezes. Mas enquanto em 1960 os 20% de habitantes mais ricos detinham 70% desse produto e os 20% mais pobres detinham 2,3%, em 1995 as quotas respectivas eram de 86%
e 1,3%, tendo aumentado em 100 milhões o número de pessoas que vivem em despojamento absoluto 15.
Ora, a longo prazo, esse padrão de redistribuição da riqueza deverá constituir-se num obstáculo ao crescimento económico 16. Por um lado porque, perante a desigualdade, os países democráticos (como são hoje os
“ocidentais”) tendem a implementar políticas sociais cujo financiamento implica medidas fiscais que oneram
o investimento, atrasando o crescimento. Por outro lado porque a desigualdade constitui-se num foco de instabilidade social no seio de culturas que estabelecem a igualdade dos indivíduos (como também é o caso da
cultura “ocidental”), os direitos de propriedade tornam-se inseguros, o que desencoraja a acumulação de
capital, acabando por reduzir-se o investimento produtivo. Por outro lado ainda, porque a imprevisibilidade
do investimento impõe garantias que os pobres não podem dar, tornando-se assim menos dinâmica uma economia em que poucos tenham acesso ao crédito. Finalmente, porque uma redistribuição desigual do produto
se torna facilmente num factor de desmotivação para agentes económicos que, prezando o individualismo (cf.
«Por um diagnóstico ocidental»), visem objectos próprios além dos das comunidades em que se insiram.
14

Cf. Daniel Cohen, Riqueza do Mundo, Pobreza das Nações, Lisboa: Dom Quixote, 1997.
V. Sophie Bessis, «O fosso das desigualdades entre ricos e pobres continua a acentuar-se», in: S. Cordellier (dir.), Op. cit., pp. 25-27. V.
também M. Berman, Op. cit.
16 Cf. J. Mbabazi, O. Morrissey, C. Milner, «The fragility of empirical links between inequality, trade liberalization, growth and poverty»,
in: Rolph van der Hoeven et. al (ed.), Perspectives on Growth and Poverty, Tokio, New York, Paris: United Nations University, 2003.
15
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A fim de precisarmos o quadro económico, e contribuindo já para o diagnóstico que avançaremos no
próximo parágrafo, é particularmente útil considerarmos aqui a situação económica dos EUA – e o que ela
implica sobre a dos seus parceiros (ou “colónias” económicas?...). Entre 1973 e 1994 o rendimento per
capita daquele país cresceu em cerca de um terço. No entanto o salário médio de quase três quartos dos
seus habitantes foi reduzido em 19%, enquanto a terça parte com salários mais baixos perdeu 25% do seu
rendimento real durante esses vinte anos. Em troca, entre 1980 e 1994, os 5% mais ricos enriqueceram 59%.
Já entre 1994 e 2000 os 5% mais ricos enriqueceram 19%, enquanto o rendimento dos restantes cresceu
entre 13% e 16%. Ou seja, na segunda metade da década de ’90 a anterior “espiral de desigualdade” de que
falava Paul Krugman 17 terá abrandado bastante. Todavia esta recente generalização do enriquecimento é
simultânea à subida do déficit comercial dos EUA de pouco mais de 100 mil milhões de dólares por ano em
’93 para 450 mil milhões em 2000 – com o excedente em produtos de alta tecnologia significativamente a
baixar de 35 mil milhões em ‘90 para 5 mil milhões em 2001, e com os serviços financeiros, seguros e imobiliário a crescerem duas vezes mais depressa do que a indústria entre ‘94 e 2000 18. Este déficit é financiado por um influxo de capitais estrangeiros que subiu de 88 mil milhões de dólares em ‘90 para 865 mil
milhões em 2001. O que significa que o capital acumulado pela economia ocidentalizada tem sido crescentemente investido (?) numa estrutura produtiva que é responsável por uma parcela decrescente da riqueza
mundial, senão mesmo no mero consumo norte-americano. Isto mesmo é aliás reconhecido pelo Nobel de
economia Joseph Stiglitz 19, que alerta para uma “huge misallocation of resources” (p. 82) no financiamento
de “wasteful projects” (p. 86) nos EUA, em vez de se estar investindo produtivamente em investigação fundamental e nas estruturas escolares.
Não sei se essa tendência se mantém nos últimos dois ou três anos. Em todo o caso durante as décadas
de ‘80 e ‘90 a economia condicionada por aquele país terá desperdiçado capital ao invés de o acumular em
ordem ao investimento. O que desde logo contraria todas as recomendações do modelo neoclássico do
desenvolvimento. Tal como não se terão mantido as bases da inovação tecnológica – nomeadamente a
investigação fundamental, a deslocação de recursos gerais para novos sectores produtivos, e uma correspondente formação dos recursos humanos – pela qual a chamada “nova teoria do desenvolvimento” completou a teoria anterior. Concretamente, será esta inovação que evita que o rendimento do capital e do trabalho a médio prazo decresça até estagnar 20. A fazer fé nas teorias económicas hoje disponíveis temos assim
que, depois da década de ‘90 ter colhido os frutos de políticas e de processos sócio-económicos anteriores
que cumpriram aqueles factores, a perspectiva para as próximas décadas é mais cinzenta. Designadamente,
a tendência geral parece ser a de um estreitamento das liberdades reais de uma faixa crescente da população, ainda que talvez mais na órbita norte-americana que no interior desse país, seguindo-se uma estagnação do crescimento económico – sobre o que poderá suceder a essa estagnação, v. adiante os avisos históricos de Carroll Quigley.

17
18

Citado por M. Berman, Op. cit., p. 21.
V. Emmanuel Todd, Após o Império – Ensaio sobre a Decomposição do Sistema Americano, trad. V. Antunes et. al., Lisboa: Edições 70,

2002.
19
20

J. Stiglitz, «The roaring nineties», The Atlantic Monthly, vol. 290 (October 2002) n. 3, pp. 75-89.
Cf. David Romer, Advanced Macroeconomics, 2nd. ed., New York: McGraw-Hill, 2001.
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Em suma, sob a eventual capa de uma virtualização alienante, e mesmo como efeito dessa virtualização
– veja-se a subordinação do investimento produtivo à especulação financeira – a efectivação da possibilidade de se participar do mundo ocidental parece estar a retrair-se. O que proporciona um sofrimento que,
por si mesmo, apela a uma inversão de todo este processo civilizacional. A talho de foice vem uma referência à opção entre o subemprego americano e o desemprego europeu, na medida em que porventura decorrera de uma debilitação e/ou diminuição dos laços sociais, que por sua vez radicará na falta de um objectivo que oriente e mobilize a sociedade ocidental contemporânea 21. Ou seja, um sentido que discrimine o
que é próprio daquilo que há do que não o é. Pergunto-me se também não poderão radicar na ausência
desse sentido outros fenómenos de desmoralização social como os índices de alcoolismo e toxicodependência, a disponibilidade para o divórcio, etc. 22, e talvez até esse desinteresse pela reprodução que está
esvaziando demograficamente o Ocidente.
3. Primeiro diagnóstico da decadência ocidental.
Do que antecede resulta a comparação que autores como Emmanuel Todd e Morris Berman têm feito
entre os EUA e os seus aliados, de um lado, e o antigo Império Romano, concretamente na sua decadência,
do outro. Isto aliás foi entrevisto por Carroll Quigley bem antes da implosão do mundo soviético, da generalização do computador e das alterações económico-financeiras de 1973, e até do advento em força da
pós-modernidade, a partir da observação empírica da evolução de diversas civilizações: “We may be getting
a new instrument of expansion that will circumvent monopoly capitalism and bring our civilization once
again into a period of expansion. Or we may continue in the Age of Conflict until the whole of our civilization comes to be dominated by a single state (probably the United States)”, “... and ultimately to decay and
invasion” 23.
Por “instrumento de expansão” Quigley entende uma organização social que (a) incentive a inovação,
(b) acumule capital, e (c) invista este capital na inovação. Assim o capitalismo industrial e financeiro foi o
instrumento que estruturou o estádio de expansão que terminou em 1929/30, quando se institucionalizou na
defesa imediata dos interesses monopolistas – originando a “era de conflito” em que este historiador se reconhecia no início dos anos ’60. Se não conseguíssemos substituir esse instrumento de expansão, o Ocidente
evoluiria então para uma “era imperial” (provavelmente centrada nos EUA). Este estádio civilizacional caracteriza-se desde logo por não ter um instrumento de expansão, pelo que não há inovação, o investimento
estabiliza ou diminui, para se despender o capital disponível em obras sumptuárias – precisamente o que
Stiglitz aponta à década de ’90 – e no luxo da oligarquia monopolista. A restante população vive, e entretém-se, dos restos – v. “espiral da desigualdade”. Todavia a paz aumenta, pelo que, enquanto o rendimento
não diminui, verifica-se alguma prosperidade – v. índices securitários e económicos nos EUA de ’94 a 2000.
Cedo porém a economia tende a retrair-se, assinalando a evolução civilizacional para uma “era de decadência”, caracterizada pela diminuição dos níveis de vida, conflitos entre os interesses anteriormente esta-

21

Cf. J.-B. de Foucauld e D. Piveteau, Une Société en Quête de Sens, Paris: Odile Jacob, 2000.
Cf. Nova Cidadania, Dossier «A desmoralização da sociedade: mito ou realidade?», in: n. 2, pp. 4-42.
23 C. Quigley, The Evolution of Civilizations – An Introduction to Historical Analysis, 2nd. ed., Indianapolis: Liberty Fund, 1979, pp. 154,
413 (1st. ed. 1961).
22
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belecidos, uma crescente iliteracia, a alienação da população nomeadamente em relação às tradicionais
referências religiosas, intelectuais, etc., para em troca tender a toda uma sorte de esoterismos e simplificações – veja-se o êxito do que, na minha humilde opinião, é a salgalhada de Dan Brown ao dissolver a cosmovisão criacionista em rituais eróticos de matriz panteísta –, numa desvinculação social que se reflecte na
recusa de suportar impostos, de combater pela comunidade, etc. Ao contrário do anterior, este estádio pode
demorar bastante, mas dificilmente evitará a “invasão” por outra civilização.
Além dos indicadores que temos vindo a mencionar, atendamos em particular, por um lado, ao facto das
inovações introduzidas pela III Revolução Industrial decorrerem da ciência anterior – o computador e o electromagnetismo do séc. XIX, as telecomunicações e a física quântica do primeiro terço do séc. XX...
Enquanto, por outro lado, a despeito das belas esperanças de cientistas como Stanley Miller 24 o facto é que
a bioquímica continua (desde há algumas três décadas) a não conseguir fazer eclodir a vida a partir do
suposto caldo molecular primordial, tal como as neurociências se parecem embaraçar sob paradigmas epistemológicos opostos 25, pelo que continua a faltar uma base teórica que permita inaugurar a IV Revolução
Industrial que essas ciências têm parecido prometer. Com tudo isso parece-me bem que apresentamos vários
dos sintomas que Quigley reporta à ausência de algum instrumento de expansão, com destaque para uma
ausência de inovação teórica que provoque e sustente a inovação de uma tecnologia tão complexa quanto
a contemporânea – referir-me-ei à actual condição das ciências humanas e naturais no ensaio consequente.
O que configura a evolução de uma era de conflito a outra de decadência, passando por uma era imperial.
Em conformidade ao esquema desse historiador norte-americano – que aliás marcou a síntese de
Matthew Melko que apresentei no precedente ensaio – podemos apontar a falta de um instrumento de
expansão como causa directa da condição civilizacional que expusemos nos parágrafos anteriores. Sendo a
sua provável consequência, porventura já em curso, a decadência do Ocidente. Nada portanto será hoje
mais premente nesta civilização que uma sua reorganização que faculte a inovação segundo aqueles três
momentos apontados por Carroll Quigley.
Não concordo porém com autores como Francis Fukuyama (v. nt. 2) quando, se bem os percebo, esperam que essa organização possa ocorrer de forma natural, ou espontânea. É certo que, por um lado, tudo o
que para os homens faz e sofre a diferença tende a articular-se em mundos organizados (cf. «D.c.»). Pois
esses que a si mesmos chamam “homens” constituem aquela parte de qualquer mundo que precisamente o
geram ao se articularem com o que chamam “astros” e “quanta” de energia, “crimes”, “balanças comerciais”,... consolidando-o (ao mundo) e expandindo-o em proporção à fecundidade dos instrumentos de
expansão que aí estabeleçam. Numa palavra, não há homens sem algum mundo nem mundo sem quaisquer
homens.
Todavia, por outro lado, não é menos certo que as civilizações têm surgido, expandido e sucumbido.
E que, nas suas fases de decadência, os respectivos mundos são violentos e dificultam a realização do que
possa haver aí. Como diria George Orwell, se todos os mundos são igualmente ordenados, há ordens mais
iguais que outras.

24

V. entrevista a S. Miller a La Recherche – L’Actualité des Sciences, (Novembre 2003) n. 369, pp. 67-70.
Referi-me a este embaraço em «Consciência (1) – The hard problem» e «Consciência (2) – A temporalidade», O Primeiro de Janeiro,
22/04/04 e 06/05/04.
25
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É então indispensável que intervenhamos na consumação daquela propensão para alguma ordem, de
modo a propiciarmos algum conjunto de normas informais – Fukuyama chama-lhes “capital social” – próprias à sociedade de um mundo em expansão, e não de outras cujo mundo se reduza ao cumprimento ou a
uma realização mínima do pouco que possa haver nele.
Entretanto, como também avancei em «D.c.», desde logo implicado no conceito de “mundo”, e depois
explicitamente com a observação empírica da história comparada do crescente desfasamento temporal entre
a pujança de uma cosmovisão e a pujança das respectivas representações estéticas bem como das consequentes organizações sociais, económicas, políticas e diplomáticas, há uma prioridade genésica dos princípios e valores culturais que constituem qualquer cosmovisão sobre todas essas outras estruturas civilizacionais26. Sobre esta primazia da cultura note-se por exemplo que a datação de dados arqueológicos mediante
o carbono 14 revela que o sedentarismo precedeu a invenção da agricultura27. Ou seja, ao contrário do que
foi especulativamente defendido por materialismos como o marxista, não foi este novo meio de produção
que permitiu aquela organização social e política, porventura legitimada ultimamente por qualquer discurso
religioso ou filosófico, foram antes estes últimos que, estabelecendo um mundo onde aquelas outras estruturas seriam possíveis, precisamente as propiciaram.
Em concreto, como David Harvey brilhantemente expôs, propiciam-nas desde logo mediante uma estruturação estética do tempo e do espaço28 – quando no primeiro ensaio desta trilogia esbocei o que seja o
“Ocidente” fi-lo precisamente a partir da distinção entre a concepção progressiva do tempo e as concepções
cíclicas ou mesmo a negação da realidade deste último, apontando algumas consequências sociais e económicas. Do mesmo modo o anseio Moderno de tudo reduzir a uma razão comum que mencionámos no
primeiro parágrafo, e que se efectivou por exemplo na organização fordista do trabalho – planificação vertical e especializante –, foi esteticamente mediado pela homogeneização do espaço reduzido a uma perspectiva. O perspectivismo cortou com os paradigmas estéticos medievais, tal como depois a insustentabilidade
de qualquer perspectiva única provocou as colagens ou misturas dos resultados de várias delas na pós-modernidade – mediando, no caso do exemplo dado, uma organização flexível da produção que planifica
o trabalho mais horizontalmente e que apela à multivalência dos trabalhadores. Ainda em relação à primazia da cultura, note-se que o modernismo estético precedeu em algumas décadas a crise do fordismo.
É portanto no âmbito dos princípios e valores culturais, e da concepção e representação do tempo e
do espaço, que primeiramente há que intervir hoje em ordem a um relançamento da civilização ocidental.
Concretamente, urge investigar as causas ou condições últimas da incapacidade da nossa cultura contemporânea em gerar uma nova expansão, em ordem a, consequentemente, procurar corrigir ou ultrapassar tais
causas e condições de forma a precisamente se gerar o mundo melhor que é próprio de uma expansão civilizacional. Essa multíplice investigação, que desenvolve o anterior diagnóstico, é esboçada no ensaio que
conclui a presente trilogia sobre a condição actual do Ocidente.

26
27
28

Em «Weber, Schumpeter, e a lição da história», O Primeiro de Janeiro, 22/07/04, sugeri que essa é também uma prioridade nacional.
Cf. Jacques Cauvin, Naissance des Dieux, Naissance de l’Agriculture, Paris: Éditions du CNRS, 1994.
V. D. Harvey, Op. cit., Part III.
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As áreas ambientais nos Açores:
breve historial

Eduardo Carqueijeiro
Na Região Autónoma dos Açores, existe um conjunto de áreas ambientais classificadas já há alguns
decénios. Podemos, neste especial capítulo, dizer que existem áreas ambientais de “várias gerações”,
que reflectem diferentes atitudes e diferentes filosofias perante a natureza e o papel que o Homem tem
tido ao longo dos tempos.
Um conjunto de áreas e zonas ambientais foram classificadas na década de 70 do século passado.
O conceito subjacente à sua classificação estava associado a um estatuto de protecção de património
paisagístico – a paisagem como suporte da conservação da natureza, tendo como objectivo maior a
conservação da paisagem.
É deste período temporal a classificação de áreas protegidas de inegável valor cénico, como por
exemplo, em 1972, as Reservas Naturais da Caldeira do Faial, da Montanha da ilha do Pico, ou em
1974, da Reserva Natural da Lagoa do Fogo, em São Miguel.
As décadas de 80 e 90 assistiram à criação de um vasto conjunto de classificações ambientais,
acompanhando a evolução dos conceitos associados à conservação da natureza, em que aos valores
paisagísticos se associaram valores sociais e culturais.
Imbuídas deste espírito, são criadas várias áreas protegidas, sendo de destacar as Reservas
Naturais Florestais, criadas em 1988, as primeiras Reservas Naturais Marinhas como por exemplo a
Reserva Natural dos Ilhéus das Formigas, criada também em 1988, ou as Paisagens Protegidas,
como por exemplo a das Sete Cidades, criada em 1980.
A década de 90 e o inicio deste século, trazem uma nova geração de classificações ambientais,
que resultaram da aplicação de directivas comunitárias e que, de âmbito mais pragmático, focalizam a
conservação da natureza e a conservação das espécies como causa e como consequência da conservação dos ecossistemas e habitats – importantes, representativos ou raros – à escala do espaço político da União Europeia e à dimensão da região biogeográfica da Macaronésia.
Criam-se as áreas ambientais classificadas como Sitos de Interesse Comunitário ou Zonas de
Protecção Especial (para a avifauna), designadas vulgarmente como Rede Natura 2000.
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A este objectivo prático de protecção e conservação de espécies e habitats associa-se, recentemente, um modelo de gestão e participação ambiental que traz para a primeira linha das preocupações
ambientais, as questões de aplicação de um modelo de desenvolvimento humano equilibrado, equitativo
entre sectores e sustentável ambientalmente.
Os últimos anos de gestão ambiental reflectem ainda um crescendo das preocupações de salvaguarda do riquíssimo património geológico e vulcanológico da região. Como consequência de um conjunto bem sistematizado de recolha e validação da rica geodiversidade do arquipélago, um conjunto de
classificações de Monumentos Naturais Regionais tem sido efectuado.
Nos dias de hoje, as áreas protegidas ambientais são entendidas pelas sociedades modernas e
democráticas, como espaços multiusos, onde a vertente conservação da natureza, afinal a vertente
prioritária de classificação destas áreas, pode e deve coexistir com as vertentes de usufruto público e
de potenciação de um desenvolvimento equilibrado.
Um dos factores mais importantes na paisagem dos Açores e nas áreas ambientais em particular,
é o factor de motivação para o turismo. As diferentes características de paisagem das ilhas açorianas
são, por si só, um cartaz turístico invejável, e que muitas regiões ambicionariam ter, como factor
prioritário e impulsionador de turismo.
A correcta gestão deste território ambiental é baseado, primeiro, num ordenamento das classes de
espaço, resultado quer de uma caracterização técnica e científica do território, quer de uma potenciação das actividades humanas consideradas não prejudiciais
ao ambiente. Os espaços e as espécies prioritárias para a
conservação da natureza, devem ser, sempre que possível,
potenciados através de medidas e acções de conservação,
manutenção e melhoramento. Os espaços de usufruto e
lazer que poderão coexistir num mesmo território classificado devem ser claramente identificados e alvo de medidas de organização e informação ao visitante. Este é, igualmente, um processo dinâmico de promoção e educação
ambiental.

Fotografia: Espectro – Hugo Marques
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Biodiversidade terrestre dos Açores
Paulo A. V. Borges, Regina Cunha, Rosalina Gabriel,
António Frias Martins, Luís Silva, Virgílio Vieira
1. Importância dos ecossistemas insulares
As ilhas oceânicas constituem ecossistemas de grande importância para o estudo da evolução e
ecologia dos organismos terrestres e marinhos, e, por exemplo, a “Teoria da Evolução” de Alfred R.
Wallace e Charles Darwin foi desenvolvida com base nos resultados dos seus estudos sobretudo nos
arquipélagos oceânicos das Galápagos, Hawaii, Madeira e Canárias (ver Wallace 1872, 1876). Já no
século XX, um dos modelos mais importantes da ecologia moderna, “A Teoria da Biogeografia Insular”
(MacArthur & Wilson 1967), foi também desenvolvido com base em estudos em ilhas oceânicas. As
teorias desenvolvidas em modelos insulares têm outras aplicações, tanto em ciência ecológica como
por exemplo na conservação da natureza.
Existe uma vasta literatura dedicada às faunas e floras das ilhas, sendo algumas obras consideradas clássicas nas áreas da evolução, ecologia e conservação. Os melhores exemplos serão possivelmente as obras de Carlquist (1974) e Williamson (1981). Merecem ainda especial destaque trabalhos
publicados sobre as Ilhas Atlânticas (Berry 1992; Hounsome 1993; Biscoito 1995; Fernández-Palacios
& Morici 2004), Hawaii (Wagner & Funk 1995), Krakatau (Thornton & Rosengren 1988; Thornton
1996), Ilhas do Pacífico (Keast & Miller 1996) e as ilhas Pitcairn (Benton & Spencer 1995). Salientam-se igualmente obras recentes sobre a evolução insular (Clarke & Grant 1996), a diversidade biológica
e o funcionamento dos ecossistemas insulares (Vitousek et al. 1995).
Entre as características mais interessantes das ilhas oceânicas ressalta o seu isolamento extremo
e consequentemente a sua difícil acessibilidade. Assim, as faunas e floras insulares caracterizam-se
por uma pobreza relativa e eventual ausência de determinados grupos de organismos (e.g. mamíferos
nativos) (Carlquist 1974; Williamson 1981; Whittaker 1998). Deste modo, as ilhas são sistemas simplificados e relativamente fechados, verdadeiros laboratórios vivos, onde se podem testar modelos evolutivos e ecológicos (Vitousek et al. 1995; Wagner & Funk 1995; Clarke & Grant 1996; Thornton
1996; Whittaker 1998).
Apesar dos factores clássicos que determinam a diversidade das ilhas serem a área e a distância
ao continente (MacArthur & Wilson 1967), sendo as ilhas oceânicas de origem vulcânica, cada arquipélago e/ou ilha possui uma história geológica própria que condiciona também a sua diversidade e
composição de espécies (Borges & Brown 1999).
O isolamento e a história geológica dinâmica facilitam os processos de especiação, pelo que é
comum haver uma grande percentagem de espécies endémicas, restritas a uma determinada área
geográfica, nos arquipélagos oceânicos. Dois tipos de endemismos são possíveis, os neo-endemismos
e os paleo-endemismos. Os neo-endemismos são espécies formadas de novo por processos de espe-
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ciação, a partir de propágulos que chegam às ilhas com uma fracção pequena da diversidade genética
original, especiando por fenómenos de deriva genética. Além deste fenómeno, que ocorre logo a seguir
ao processo de colonização, existe ainda a possibilidade de radiação adaptativa em que, ao longo da
história evolutiva, uma única espécie original dá origem a várias espécies adaptadas a diferentes nichos
ecológicos (e.g. os tentilhões das Galápagos). Também é possível que se formem espécies novas por
ocupação de novas zonas adaptativas como é o exemplo das cavidades vulcânicas (tubos de lava, algares vulcânicos e meio subterrâneo superficial) (Borges & Oromí 2005). Os paleo-endemismos são
espécies que ocorrem apenas numa determinada ilha ou arquipélago, porque as populações continentais da mesma espécie se extinguiram.
2. Evolução dos organismos terrestres dos Açores
Charles Darwin visitou os Açores durante a expedição do Beagle (Setembro de 1836) (Keynes
1988), não realçando nenhum aspecto biogeográfico. No entanto, durante o século XX, com o apoio
de investigadores da Universidade dos Açores, tem vindo a organizar-se um corpo de literatura internacional sobre o arquipélago nas áreas da biogeografia insular e ecologia (e.g. Borges & Brown 1999;
Whittaker et al. 2001; Gillespie & Roderick 2002; Ribeiro et al. 2005).
Nos Açores, os casos mais interessantes de formação de várias espécies a partir de uma espécie
original (neo-endemismos) contam-se entre os caracóis (Mollusca, Gastropoda) e os insectos
(Arthropoda, Insecta). No caso dos caracóis é notável o número de espécies endémicas do arquipélago
nos géneros Oxychilus (treze espécies) (Fig. 1), Leptaxis (Fig. 2), Napaeus e Plutonia (cada um com
sete espécies) (Martins 1989a, b, 1993, 2003; Cunha et al. 2005). Todos estes caracóis e lesmas
vivem ou viviam associados às plantas nativas dos Açores ou no solo das florestas naturais. Alguns
foram capazes de se adaptar a plantas e matas exóticas e assim sobreviveram às grandes alterações
de uso do solo que acompanharam a colonização do Homem nas nossas ilhas.
No caso dos insectos, destacam-se as onze espécies e subespécies de cigarrinhas, pertencentes ao
género Cixius (Fig. 3), duas das quais são cavernícolas, vivendo nas grutas das ilhas do Pico e Faial e alimentando-se das raízes que penetram no solo e atingem o interior das grutas. As restantes nove espé-

Figura 1. A espécie de caracol Oxychilus miceui,
endémica da ilha Terceira
(foto de A. Frias Martins).

Figura 2. As espécies de caracol Leptaxis caldeirarum (esq.)
endémica de São Miguel e Leptaxis azorica (dir.) endémica das
ilhas Flores e São Miguel (foto de A. Frias Martins).
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cies e subespécies vivem associadas à copa de árvores endémicas dos Açores, como o cedro-do-mato
(Juniperus brevifolia), o azevinho (Ilex perado ssp. azorica) ou a urze (Erica azorica). Por outro lado, destacam-se também nove espécies endémicas de escaravelhos do género Trechus (Fig. 4) e oito espécies
endémicas do género Tarphius (Fig. 5) (Insecta, Coleoptera) (Borges 1992; Borges et al. 2004, 2005a).
No caso dos dois últimos géneros, sabe-se que as espécies se originaram a partir de um único evento
de colonização, ocorrendo posteriormente processos de formação de novas espécies in situ.
Em particular, os escaravelhos do género Trechus (Fig. 4) são predadores que habitam normalmente as florestas húmidas, ocorrendo uma das espécies nas florestas nativas da ilha Terceira
(Trechus terrabravensis) e outra nas matas de exóticas das Furnas e Sete Cidades em São Miguel
(Trechus torretassoi). As outras sete espécies são cavernícolas (ver Borges et al. 2004; Borges &
Oromí 2005) e habitam nas grutas e algares das nossas ilhas, nomeadamente nas ilhas do Pico
(Trechus picoensis, T. montanheirorum e T. pereirai), São Jorge (T. jorgensis, T. isabelae), Faial (T. oromii) e Terceira (T. terceiranus) (Fig. 4).
Os escaravelhos do género Tarphius (Fig. 5) habitam no solo e troncos de árvores nas florestas
nativas, alimentando-se de fungos. Algumas das oito espécies conhecidas foram capazes de colonizar
matas de exóticas, sobrevivendo assim às actividades humanas. A ilha de Santa Maria é a mais rica
em espécies do género Tarphius, incluindo quatro espécies, sendo três endémicas da ilha (Tarphius
rufonodulosus, T. pomboi e T. serranoi). Também, para os caracóis, Santa Maria é particularmente rica
em espécies endémicas exclusivas, o que se explica principalmente pela antiguidade desta ilha (ca. 8
milhões de anos, sendo considerada a mais antiga do arquipélago dos Açores).
Entre as borboletas (Insecta, Lepidoptera) salienta-se o complexo Hipparchia azorina, s. l., taxon
presente em todas as ilhas açorianas, à excepção da Graciosa e Santa Maria. Variando no número atribuído de subespécies (Fig. 6), conforme os muitos estudos recentes sobre Hipparchia, este é certamente um dos exemplos de neo-endemismo mais controversos e enigmáticos ao nível taxonómico (e.g.
ver literatura em Sousa 1985; Vieira 1997; Tennent & Sousa 2003).
Entre os paleo-endemismos, encontram-se nos Açores muitas espécies endémicas de plantas vasculares que são consideradas relíquias de florestas extintas durante as últimas glaciações na Europa

Figura 3. A espécie de cigarrinha Cixius azoterceirae
(Insecta, Hemiptera) endémica da ilha Terceira
(foto de P. A. V. Borges).

Figura 4. A espécie de escaravelho cavernícola
Trechus montanheirorum, endémica da ilha do Pico
(foto de P. A. V. Borges).
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(Dias 1996; Catarino et al. 2001; Fernández-Palacios & Dias 2002). As plantas englobam 68 espécies endémicas de plantas vasculares e nove de musgos e hepáticas (Silva et al. 2005; Gabriel et al.
2005). A ausência de radiação adaptativa nas plantas vasculares dos Açores pode ter a ver com a
idade geológica recente do arquipélago ou com o baixo grau de stress ambiental e raridade de competidores (Catarino et al. 2001; ver ainda Borges & Brown 1999 para a importância da idade geológica nos padrões de diversidade nos Açores).
As espécies indígenas das ilhas possuem geralmente características interessantes, como sejam: o
aumento da sua amplitude ecológica, i.e. as espécies tendem a ser generalistas, padrão comum, por
exemplo, aos insectos fitófagos da copa das árvores e arbustos endémicos dos Açores (Ribeiro et al.
2005) e a certas espécies de briófitos que colonizam aqui vários tipos de substratos enquanto na
Europa são característicos de apenas um (Gabriel & Bates 2005). Noutros casos, as espécies tendem
a ocupar habitats diferentes dos usuais nos seus parentes continentais (Whittaker 1998). Outra característica dos biota insulares é a sua susceptibilidade às espécies exóticas (Williamson 1996; Borges et
al. 2005b; Silva et al. 2005) e às grandes alterações ambientais, nomeadamente as provocadas pelo
ser humano (Whittaker 1998). Por exemplo, cerca de 206 espécies de plantas vasculares endémicas
e nativas dos Açores, ou seja 55% da fauna índigena, pode ser considerada rara ou em perigo
(Catarino et al. 2001).
O número de espécies de briófitos endémicos é apenas de 2% (ver exemplo de uma espécie endémica na Fig. 7), a mais baixa proporção de endemismo observada nos grupos considerados neste
artigo. No entanto, o European Committee for the Conservation of Bryophytes (ECCB, 1995) definiu 60
Áreas de Interesse Especial para Briófitos na Europa e Macaronésia, seis das quais nos Açores. Para
além da importância destas áreas para a conservação da natureza global, existem 27 espécies de briófitos considerados sob algum grau de ameaça na Europa e no Mundo que apresentam populações
mais estáveis nos Açores (Gabriel & Sérgio 1995). É importante preservar a diversidade dos briófitos

Figura 5. A espécie de escaravelho
Tarphius depressus, endémica dos Açores
(Santa Maria, São Miguel e Pico)
(foto de P. A. V. Borges).

Figura 6. A espécie Hipparchia
azorina, originária da ilha do Faial
(foto de V. Vieira, 2001).
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Figura 7. A espécie de hepática
Bazzania azorica, endémica dos Açores
(foto de R. Gabriel).
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dos Açores, uma vez que: 1) incluem taxa de endémicos e raros, cuja responsabilidade de preservação é da região e do país; 2) apresentam-se ainda em comunidades complexas e exuberantes em diferentes habitats e substratos; e 3) ajudam a garantir a integridade dos ecossistemas, actuando por
exemplo na retenção de água, intercepção de sais minerais, facilitação da colonização de outras espécies e decomposição de matéria orgânica. Finalmente, a alteração dos seus padrões de distribuição
deve ser cuidadosamente monitorizada, uma vez que a dependência dos briófitos de água e nutrientes
atmosféricos (não possuem raízes) os torna muito mais sensíveis a alterações ambientais do que
outros grupos biológicos.
Muitas espécies da fauna de insectos endémicos dos Açores correm perigo de extinção ou diminuição das suas áreas de distribuição, devido à influência negativa das espécies exóticas (ver Borges
et al. 2005b, c).
Nos vertebrados existem apenas dois taxa verdadeiramente endémicos, o morcego, Nyctalus azoreum (Mammalia, Chiroptera), e o priôlo, Pyrrhula murina (Aves, Passeriformes), pássaro cujo habitat
se limita às florestas nativas no Nordeste de São Miguel. Todas as outras espécies de mamíferos, as
duas espécies de anfíbios (a rã Rana esculenta e o tritão-de-crista Triturus carnifex) e a espécie de réptil (a lagartixa Teira dugesii) foram introduzidas pelo Homem. Também, várias das 37 espécies de aves
que se reproduzem nos Açores terão sido introduzidas pelo ser humano (Monteiro 1991; Martins
1993). A título de exemplo, citam-se a perdiz (Alectoris rufa), o pintassilgo (Carduelis carduelis), o verdilhão (Chloris chloris), o pardal (Passer domesticus), o canário da terra (Serinus canaria) e o estorninho (Sturnus vulgaris).
3. Quantas espécies de organismos terrestres existem nos Açores?
O elevado número de espécies endémicas torna as ilhas Macaronésicas (especialmente os Açores,
Madeira e Canárias), conjuntamente com a zona mediterrânica, parte de um dos 26 “Hotspots” de
Biodiversidade do planeta (Myers et al. 2000). A diversidade de espécies dos Açores é muito inferior
à dos arquipélagos vizinhos da Madeira e Canárias, mas nem por isso deixa incluir um conjunto de
endemismos e um património genético únicos, de elevado valor patrimonial.
O facto de a Macaronésia ser uma zona do planeta muito importante para a biodiversidade levou o
Governo das Canárias, através da sua Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente, a desenvolver
o Projecto BIOTA (ver Izquierdo et al. 2001), tendo por objectivo principal a implementação de uma base
de dados sobre os organismos vivos das Canárias. Depois de um grande esforço dedicado à colheita e
sistematização de dados sobre a biodiversidade das Canárias (ver Izquierdo et al. 2001, 2005; Moro et
al. 2003) foi criado o “Projecto ATLÁNTICO (DESARROLLO DE UN BANCO DE DATOS DE BIODIVERSIDAD
MACARONÉSICO)”, projecto este que visa a implementação de uma base de dados sobre a Biodiversidade da
Macaronésia (aprovado pela Comunidade Europeia, Programa INTERREG III B, Açores – Madeira –
Canárias). A iniciativa consiste na obtenção da informação publicada sobre a biodiversidade e estudo rigoroso da flora e fauna dos arquipélagos dos Açores, Madeira, Canárias e Cabo Verde. Este projecto iniciou-se em 2003 e culminou com a publicação de três livros sobre a biodiversidade das ilhas dos Açores
(Borges et al. 2005a), das Canárias (Izquierdo et al. 2004) e de Cabo Verde (Arechavaleta et al. 2005).
O livro sobre a biodiversidade dos Açores (Borges et al. 2005a), a publicar pela Secretaria Regional
do Ambiente e do Mar e Universidade dos Açores, foi editado pelos autores deste artigo e elege quatro
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grandes grupos de organimos terrestres como alvo de estudo detalhado, nomeadamente Bryophyta
(musgos, antocerotas e hepáticas), Pteridophyta e Spermatophyta (plantas vasculares sem semente e
plantas fanerogâmicas), Mollusca (lesmas e caracóis) e Arthropoda (centopeias, diplópodes, crustáceos,
aranhas, ácaros, insectos, etc.). O número total de espécies e subespécies dos Açores pertencentes
aos quatro grupos de organismos referidos é de cerca de 3705. No entanto, se forem adicionados
outros grupos, tais como os vertebrados (Chordata, Vertebrata), os anelídeos (Annelida), os nemátodos (Nematoda) e líquenes, o número de espécies e subespécies atinge as 4487 (Fig. 8).
O número total de 393 espécies e subespécies endémicas dos Açores, pertencentes aos
Bryophyta, Pteridophyta, Spermatophyta, Mollusca e Arthropoda, corresponde a 11% da fauna e flora
listada. Como se pode observar pela Figura 9 os filos animais são os mais diversos em taxa endémicos (Mollusca = 49; Arthropoda = 267), atingindo cerca de 81 % dos endemismos dos Açores.
4. Base de dados sobre a biodiversidade terrestre dos Açores: ATLANTIS
O grande objectivo do Projecto ATLANTIS é desenvolver uma plataforma que permita a realização
de estudos de gestão e conservação de espaços e espécies na Macaronésia, proporcionando a cada
cidadão acesso a um património de conhecimentos, anteriormente dificilmente disponível aos não
especialistas. Desde 1998 que o Governo das Canárias, através da sua Consejería de Política
Territorial y Medio Ambiente, desenvolve, como referimos, o Projecto BIOTA (ver Izquierdo et al. 2001)
com o objectivo principal de implementar uma base de dados sobre os organismos vivos das Canárias.
Todos os dados obtidos são carregados numa ferramenta informática, designada “Programa ATLANTIS Tierra 2.0” (Fig. 10), que organiza e analisa toda a informação existente sobre a distribuição espacial das espécies (Fig. 11) em diferentes escalas, ajuda a detectar as carências de informação existentes, estimula a elaboração de estudos nessas áreas, a criação de modelos preditivos da
biodiversidade ou risco de invasão por espécies exóticas e permite ainda a inclusão e revisão contínua
de nova informação. Vai ser possível, por exemplo, construir mapas de riqueza de espécies a uma
escala de 500 x 500 m (Fig. 12).
Fauna e Flora dos Açores

Fauna e Flora endémica dos Açores

Figura 8. A biodiversidade de organismos terrestres dos Açores,
em números.

Figura 9. A biodiversidade de organismos terrestres endémicos
dos Açores, em números.
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O “Programa ATLANTIS Tierra 2.0” permite:
1) Concentrar toda a informação actualmente
dispersa em centenas de publicações numa
única base de dados, SQL, e tornar os
dados acessíveis, através de um programa
informático de fácil utilização (ATLANTIS);
2) Incluir todos os tipos de publicações taxonómicas, bases de dados não publicadas, mas
validadas por taxonomistas, e que ficam
associadas a quadrículas geo-referenciadas;
3) Analisar, de forma integrada, informação
proveniente de diversas fontes e até grupos
taxonómicos, relacionada com a conservação das espécies ou gestão de áreas, destacando-se, por exemplo, o estatuto de colonização das espécies (endémica, nativa,
introduzida, etc.), os habitats de que a espécie é conhecida e o estatuto de conservação
(em perigo, vulnerável, rara, etc.);
4) Exportar os dados para qualquer ambiente
SIG (Sistema de Informação Geográfica), que
permita efectuar outros tipos de análise e
modelação.

Figura 10. Aspecto do acesso inicial ao programa
“ATLANTIS Tierra 2.0”.

Figura 11. Distribuição da espécie e subespécie endémica da ilha
Terceira, Cedrorum azoricus, com indicação da sua distribuição
no SIC (Sítio de Interesse Comunitário) da ilha Terceira.

5. Conservação da natureza nos Açores
A natureza açoreana constitui um património da
Humanidade, já que aqui sobreviveram grupos de
organismos que entretanto se extinguiram durante
as últimas glaciações na Europa (paleo-endemismos) e por outro lado muitas espécies se formaram aqui (neo-endemismos) a partir de uns poucos
de colonos que cá chegaram usando a força das
correntes aéreas, as aves e as correntes marinhas. O uso sustentável dos pequenos territórios
que constituem as nossas nove ilhas parece ser
um dos desafios mais importantes desta e das próximas gerações.
A criação de grandes Reservas Naturais nos
Açores que integrem não só a protecção da natureza mas também, parcialmente, actividades humanas (e.g. criação de touros no centro da ilha
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Figura 12. Riqueza de espécies endémicas de escaravelhos
(Insecta, Coleoptera) na ilha de Santa Maria, com listagem das
espécies na célula (500 x 500 m) mais rica, com 15 espécies,
localizada no Pico Alto.
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Terceira) pode ser uma forma de revitalizar a importância da natureza nestas ilhas. Nesse sentido
sugerimos que se invista gradualmente na criação de três grandes reservas nas ilhas do Pico (actual
SIC da Montanha do Pico, Prainha e Caveiro), Terceira (actual SIC da Serra de Santa Bárbara e Pico
Alto) e Flores (actual SIC da Zona Central e Morro Alto), às quais devem estar associados centros de
interpretação ambiental. Nas ilhas de São Miguel (Pico da Vara; Graminhais; Lagoas), Santa Maria
(Pico Alto), São Jorge (Topo) e Faial (Caldeira) é de considerar a implementação de planos de gestão
rigorosos de forma a diminuir os impactos das actividades humanas em zonas critícas para a preservação de uma fracção muito importante da Biodiversidade dos Açores (ver ainda Martins 1993, 2003,
Catarino et al. 2001, Borges et al. 2000, 2005d).
Segundo Borges et al. (2005c), podem antecipar-se dois cenários extremos para o desenvolvimento dos Açores: 1) desenvolvimento das ilhas sem impacto antrópico tal como em “Reservas
Integrais”; ou 2) manutenção de políticas de desenvolvimento económico com uma agricultura e
turismo agressivos. A resposta da região há-de certamente situar-se entre estas duas perspectivas
extremas e depende dos comportamentos e opções dos cidadãos. Sabe-se, por exemplo, que os lavradores açorianos, e sobretudo os mais antigos, tendem a ser conservacionistas mais por tradição (conservar o património herdado) do que por consciência do valor ecológico desse património (Silva 1994).
De facto, a importância da história natural como factor económico é muito subtil, possivelmente porque a exposição contínua da população a esse ambiente o trivializou levando assim à sua desvalorização subconsciente (Martins 2003). O papel da educação ambiental, apoiando o exercício da cidadania,
será sem dúvida determinante no desenvolvimento sustentável da região.
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Tempestades no Saara e poeiras no Atlântico
António Félix Flores Rodrigues

Em qualquer região do mundo mesmo que remota, encontram-se partículas originárias dos solos em
suspensão na atmosfera e usualmente designadas de “aerossol mineral”. As maiores fontes deste tipo
de partículas são as regiões áridas e semi-áridas dos diversos continentes do Globo (Prospero, 1999).
O Deserto do Saara contribui com cerca de 50% da massa total dos aerossóis minerais que encontramos na atmosfera, a uma escala global. Estima-se que cerca de 1000 biliões de toneladas de poeiras
do Saara por ano (Jaenicke, et al., 1998) sejam emitidas por este Deserto, num fluxo quase contínuo.
Estas distribuem-se predominantemente pelas trajectórias representadas na figura 1. Essas trajectórias
resultam da adaptação dos trabalhos de Reis, et al., (2002), Rodrigues, (2001), Holmes, et al., (2001),
e Perry, et al., (1997).
A deposição de poeiras do Saara é obviamente mais intensa quanto mais próxima do Deserto se
encontra a Região sobre a qual passa essa trajectória atmosférica. Por exemplo, a maior fonte emissora de poeiras minerais para a atmosfera do Mediterrâneo é sem dúvida o Deserto do Saara; todavia, essa fonte também contribui com percentagens significativas de poeiras que são transportadas
sobre terra para a Europa e Médio Oriente, e também sobre o Atlântico, para locais tão afastados
como o Continente Americano (Rodrigues, 2001).
O transporte dessas poeiras está dependente de fenómenos atmosféricos de grande intensidade
(tempestades), resultando nalguns casos em nuvens gigantes de aerossóis Saarianos que se expandem
a partir dessa região para Norte e Sul, numa extensão superior aos 1000 Km (ver figura 2), como
aconteceu no passado recente - Fevereiro e
Março de 2000 (Rodrigues, 2001).
As dimensões normais das plumas de
poeiras do Saara são da ordem dos 200 Km
tendo orientações predominantes SW-NE, a
partir do Deserto (Prospero, 1999). De
acordo com o mesmo autor, essas plumas
não existem em circulações atmosféricas
normais, com ventos predominantes de W e
NW, estão sim associadas a ventos de Norte
produzidos por depressões atmosféricas
específicas.
No fim do Inverno e início da Primavera,
Figura 1 – Dispersão global das poeiras do Saara.
as poeiras do Saara estão associadas aos
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ciclones Sharav, que se movem para Este ao
longo da costa do Norte de África e atravessam o Este do Mediterrâneo. No Verão, os
sistemas de altas pressões localizadas sobre
a Líbia favorecem a deslocação desse tipo de
ciclones para Este, fazendo com que as poeiras do Saara atinjam o centro do Mediterrâneo. No fim do Verão e início do Outono, um
sistema de baixas pressões localizado sobre
as Baleares, faz com que o transporte de
poeiras atinja a zona Oeste do Mediterrâneo
(Prospero, 1999).
O tempo de permanência dessas partículas na atmosfera poderá ser superior a duas
semanas, tempo esse dependente da dimenFigura 2 – Pluma de poeiras do Saara no dia 29 de Fevereiro de 2000
são das partículas de poeiras. As partículas
que atinge o Arquipélago dos Açores (imagem gentilmente fornecida
mais pesadas depositam-se por acção gravípelo SeaWiFS project NASA/GSFC and ORBIMAGE).
tica nas proximidades da fonte emissora,
enquanto as mais leves podem atingir distâncias inimagináveis.
Os efeitos da deposição de poeiras do Saara numa dada região são antagónicos. Por um lado,
estas podem funcionar como nutriente, fornecendo via aérea o alimento necessário ao desenvolvimento
de uma determinada espécie, e por outro lado podem ter efeitos nefastos, pelo excesso de nutrientes
ou poluentes que introduzem nos ecossistemas.
As poeiras do Saara afectam grandemente a visibilidade, podendo levar ao cancelamento de voos
que tem impactos imediatos nos transportes e no turismo. Nas Regiões das Canárias, Madeira e
Algarve, dada a sua proximidade do Norte de África, os cancelamentos de voos são relativamente frequentes. Apesar da distância, o efeito das poeiras do Saara na visibilidade também se faz sentir no
Arquipélago dos Açores.
Na figura 3 apresenta-se uma imagem de um desses eventos, captada na Serra de Santa Bárbara
– Ilha Terceira.
As poeiras do Saara, ricas em ferro II e ferro III, funcionam tanto como nutrientes para as plantas
que vivem na copa das árvores da Floresta Amazónica, como fertilizante das águas do Atlântico
(Griffin, et al., 2002). Dado que o Fe (II) é um
micronutriente essencial à produtividade
marinha, a sua deposição atmosférica e as
quantidades que lhe estão associadas são de
extrema importância para o estudo da dinâmica de ecossistemas oceânicos, especialmente aqueles onde os processos de “upwelling” e mistura vertical tem uma expressão
Figura 3 – Tempo fumado na Terceira (efeito de poeiras do Saara).
mínima (Rodrigues, et al., 2004a).
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Se a deposição de poeiras do Saara sobre as florestas e os ecossistemas marinhos, pode à partida ter efeitos benéficos, a sua deposição sobre regiões habitadas e ecossistemas sensíveis, constitui
um fenómeno de poluição atmosférica. Griffin, et al., (2002) referem que o fungo Aspergillus sydowii,
transportado pelas poeiras do Saara, tem sido o principal agente responsável pelo declínio e morte dos
corais das Caraíbas. Em amostras de poeiras do Saara colhidas nos Açores foram observadas várias
espécies de fungos biologicamente viáveis, nomeadamente o Aspergillus sp., o Clodosporium sp. e o
Penicillium sp. (Rodrigues, 2001).
Normalmente os microorganismos como as bactérias, leveduras e fungos têm um período de vida
curto na atmosfera, porque são destruídos pela radiação ultravioleta. Para ocorrer o transporte de poeiras do Saara através do Atlântico pressupõe-se que estas tenham sido injectadas pelos ciclones Sharav
nas altas camadas da atmosfera, onde os níveis de radiação ultravioleta são mais elevados. Os microorganismos submetidos a essas condições físicas, seriam facilmente eliminados se não encontrassem
mecanismos de protecção específicos. A irregularidade das poeiras do Deserto proporcionam cavidades
ideais para acomodar microrganismos, e a sua reduzida dimensão torna-as o veículo ideal para o seu
transporte de longa distância. Na figura 4 apresenta-se em esquema o que se acaba de referir.
A sobreposição do efeito fertilizante das poeiras do Saara com o transporte vertical de nutrientes
do fundo do mar (upwelling) e a deposição de nutrientes pelas águas dos rios que desaguam nas zonas
costeiras continentais, leva a que se observe, nessas zonas, uma proliferação exagerada de algas.
Assim, na Flórida, nos Estados Unidos da América, tem aparecido com frequência marés vermelhas de
algas tóxicas (USGS, 2003) que em última análise traduzem uma eutrofização dos estuários e das
zonas costeiras.
As propriedades químicas e físicas das altas camadas da atmosfera são diferentes das observadas
na baixa troposfera. Nas altas camadas da atmosfera ocorre o bombardeamento de núcleos de azoto
e oxigénio pelos raios cósmicos e partículas emitidas pelo Sol, que os transformam em isótopos
radioactivos. Um dos isótopos radioactivos aí formados é o berílio 7, que se agarra rapidamente a qualquer partícula atmosférica. Assim, quanto maior for a altitude atingida por uma partícula de poeiras do
Saara, maior serão os níveis de radioactividade natural que lhe estão associados.
As poeiras originárias do Saara, quando
atingem os Açores, localizados no centro do
Atlântico Norte, apresentam actividades de
berílio 7 que oscilam entre os valores previstos para o nível do mar, a esta latitude, e os
observados a grandes altitudes nas montanhas europeias (Rodrigues, et al., 2005).
Cerca de 67% do berílio 7 encontra-se na
estratosfera e os restantes 33% na troposfera (Zanis, et al., 1999).
No ano 2000, os níveis de isótopos radiFigura 4 – Aerossol biológico associado a partículas de aerossol
oactivos associados às poeiras do Saara que
mineral (adaptado de NASA, 2004).
chegaram aos Açores foram 5 vezes superio-
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res aos permitidos pela lei americana em locais de trabalho (Rodrigues, et al., 2005). Os efeitos na
saúde dos habitantes do Arquipélago, resultantes deste fenómeno, ainda não foram devidamente contabilizados, e torna-se difícil consegui-lo, pela lógica do sigilo profissional a que a classe médica está
sujeita no nosso país.
Dada a natureza cosmogénica do berílio 7, é lícito esperar que na estratosfera este não exiba um
ciclo anual, mas sim um ciclo interanual associado à actividade solar, uma vez que o ciclo solar é de
11 anos (Rodrigues, 2001). Assim, e havendo um fluxo sazonal anual de poeiras do Saara para os
Açores, haverá anos em que os seus efeitos serão muito mais perniciosos do que outros.
Nas Caraíbas, os níveis de mercúrio, metal tóxico poluente que se bioacumula nos organismos
vivos, associados a poeiras do Saara são enormes, provocando graves problemas de saúde pública
(USGS, 2003). Em poeiras do Saara captadas nos Açores, esses níveis também são por vezes elevados. Os valores mais elevados registados nos Açores foram de 2 ppm, muito superiores aos níveis normais do Arquipélago (Rodrigues, et al. 2004b).
Os cientistas americanos do United States Geologycal Survey (USGS, 2003) apontam como causa
provável do enriquecimento de poeiras do Saara em mercúrio, a mineração a céu aberto da Algéria.
Contrariando essas suposições, os trabalhos de Rodrigues, et al. (2004b) apontam como causa provável para o enriquecimento em mercúrio dessas poeiras as emissões gasosas de mercúrio que ocorrem no Rift da Terceira e na Crista Média Atlântica. Tal suposição deve-se ao facto de as poeiras do
Saara colhidas nas Canárias e na Madeira praticamente não conterem mercúrio. Desde os trabalhos
de Monteiro, et al., (1999) que se sabe existir um gradiente decrescente de mercúrio nos ovos e tecidos de pássaros marinhos do Grupo Ocidental do Arquipélago dos Açores para o Grupo Oriental. O
mesmo gradiente decrescente de mercúrio, nos solos, líquenes e casca de Cryptoméria japonica, foi
observado por Rodrigues, et al. (2004b) do Grupo Central do Arquipélago dos Açores, para o Grupo
Oriental e para a ilha da Madeira. De acordo com estes dados é possível interpretar os níveis de mercúrio crescentes no aerossol do Saara desde as Canárias até aos Açores.
Existe uma forte correlação entre a deposição de poeiras do Saara e problemas de asma em humanos nas Caraíbas (USGS, 2003). Nos Açores, Madeira, Canárias e Cabo Verde, essa correlação ainda
não foi estabelecida.
O nariz humano tem a capacidade de filtrar partículas em suspensão na atmosfera com diâmetros
aerodinâmicos superiores aos dez milésimos de milímetro (10 µm), todavia as partículas de diâmetro
aerodinâmico inferiores a esse valor poderão depositar-se directamente nos pulmões. As poeiras do
Saara que atingem os Açores tem normalmente diâmetros aerodinâmicos inferiores a 7 µm
(Rodrigues, 2001).
O processo normal de assimilação e eliminação de partículas atmosféricas está esquematizado na
figura 5.
Quando as partículas atmosféricas são solúveis, também poderão ser eliminadas pela expectoração, para além da urina e fezes. No entanto se forem insulúveis dificilmente serão eliminadas por este
processo.
Quando os níveis de poeiras do Saara no ar são muito elevados, a probabilidade de incrustação de
sílica nos pulmões é elevada, sendo esta um material insolúvel, dificilmente será removida pela expectoração, urina e fezes.
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A deposição de sílica nos pulmões leva ao aparecimento de problemas de asma, como também
ao aparecimento de uma doença típica dos mineiros, a silicose.
Se associarmos ainda a essa incorporação, a
nível pulmonar, teores elevados de isótopos radioactivos naturais, mercúrio e microorganismos,
estamos de forma inequívoca na presença de um
fenómeno de poluição atmosférica grave.
Na ilha de Barbados nas Caraíbas, onde o
fluxo de deposição de poeiras do Saara é quase
contínuo, os casos de asma em 2003 eram
Figura 5 – Assimilação e eliminação de aerossol atmosférico
dezassete vezes superiores aos que se verificapelo corpo humano.
vam em 1973 (USGS, 2003). Tal facto resulta
não só do aumento da intensidade do transporte de poeiras do Saara para essa região como também
do aumento de níveis de poluentes no Atlântico que facilmente são adsorvidos à superfície dessas
poeiras.
Para além dos problemas de asma provocados pelas poeiras do Saara, ainda podem ser encontrados nos afectados problemas como irritações cutâneas, irritações dos olhos, irritações do tracto
respiratório, diminuição da actividade ciliar, bronquite e efisemas pulmonares.
A monitorização do transporte atmosférico de poeiras originárias do Saara, é fundamental para o
entendimento dos ciclos terrestre e marinhos, mas também para a preservação da saúde pública das
regiões onde ocorre a sua deposição.
Em Portugal, e nos Açores em particular, terá que ser feita uma aposta na monitorização desse
fenómeno para a prevenção da população com vista à minoração dos problemas de saúde pública.
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Espaço e Tempo:
primórdios da relatividade de A. Einstein *
Ramiro Délio Borges de Meneses
Introdução
Públio Virgílo Marão, épico da latinidade clássica, coevo de Octávio César Augusto, compusera,
entre 36 a 29 a. C., a Georgica, símbolo na literatura universal do poema sábio, na linha do ideal de
perfeição dos alexandrinistas, que parece lembrar, quanto ao conteúdo, os “Trabalhos e Dias” de
Hesíodo.
Neste poema didáctico, em hexâmetro dactílico, relativo à agricultura da Campânia, Virgílio deixara
para a posteridade um verso, que se notabilizará, séculos mais tarde, como provérbio: “sed fugit interea, fugit irreparabile tempus” (entretanto voa, irremediavelmente o tempo voa) 1.
Porém, por trás do ditado, com origem no poema virgiliano, referencia-se uma qualidade do tempo
(cinemático), a “irreversibilidade”. O tempo não volta para trás, nem mata as vãs esperanças, segundo
o lado negativo duma canção lusa.
Com este clássico, dito, não só ficam contempladas a física de Aristóteles, relativa ao tempo absoluto, como também estão subjacentes as concepções temporais da obre de I. Newton: Philosophiae
Naturalis Principia Mathematica (1687). Mas, tal concepção será generalizada por Einstein, de tal
forma que surge um novo adágio: Spatium-tempus fugit.
1 – O Espaço e o Tempo segundo I. Newton
Segundo a Cinemática Clássica, o tempo será o mesmo para observadores em repouso ou em
movimento, uniforme e rectilíneo, como salienta o princípio da Relatividade Clássica, daqui que o pendor da sabedoria popular se traduzisse neste ditado – tempus fugit –, que recolhe o sentir da física e
da filosofia clássicas sobre o tempo.
Com efeito, tal aspecto da física galalaico-newtoniana exprime-se na filosofia popular do vetusto e
sempre renovado verso: “..., sed fugit irreparabile tempus”.
Porém, o tempo absoluto, verdadeiro e matemático per se, e por sua natureza, flui uniformemente,
sem relação a qualquer coisa externa. Mas, o tempo relativo, aparente e comum, é uma medida sen-

* Este artigo é uma homenagem ao Professor Doutor Vitorino de Sousa Alves, S. J., falecido a 8 de Janeiro de 2002, de
quem fui assistente estagiário, na Faculdade de Filosofia de Braga – U. C. P., entre 1974 e 1976.
Este texto foi lido e corrigido, pelo homenageado, em 1997.
1 Cf. Virgilli Maronis Opera – Georgica; II, interpretatione et notis ilustravit. Carolus Ruaesus, tomus primus, Apud J. P.
Alland, Parisüs, 1860, (versi 284-313) 1860.
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sível e externa (precisa ou imprecisa) da duração, por meio do movimento, que é comodamente usado
em vez do verdadeiro tempo, assim: uma hora, um dia, um mês e um ano 2.
Para a Mecânica de Galileu e de Newton, o tempo absoluto é o tempo matemático da Física
Clássica, que se torna invariável para todos os observadores, quer em repouso, quer em movimento
uniforme e rectilíneo.
Todavia, I. Newton parece identificar o tempo matemático com o tempo imaginário, sem qualquer
fundamento real, dado que o fluxo do tempo absoluto não está ligado a qualquer mudança.
As coisas são colocadas no tempo, quanto à ordem da sucessão e, no espaço, quanto à ordem da
situação 3.
A grande inferência, que a história do pensamento físico, desde Aristóteles até Newton, elaborara,
refere aquilo que a genialidade do poeta de Mântua definira em adágio, como legenda da física dessas
épocas expressa-se de forma erudita com o nome de tempo absoluto. O povo de antanho, inspirado no
hexâmetro dactílico da Georgica foi mais vivencial e menos fisicalista, quando o consagrou no referido
provérbio: tempus fugit.
Já desde Aristóteles que o tempo da física se representava como coordenada ou dimensão fluente
do movimento, como se refere nos livros da Física: tempus (chronos) est numerus motus secundum
prius ae posterius 4.
Com efeito, a percepção do tempo, no movimento, implica a operação intelectiva do número. Por
isso, acrescenta o Filósofo: sine anima non est tempus 5. Porém, o tempo, segundo Aristóteles, não é
número abstracto (numerus numerans), mas número concreto (numerus numerátus). A relação do
“prius ac posterius” refere-se ao espaço real, onde se dá o movimento.
A forma do tempo é o número ou medida, sendo o seu fundamento o número real, enquanto numerável.
O Filósofo concebeu o tempo como algo ligado ao movimento, não definindo a sua natureza, porque
lhe faltava a Análise Matemática, para que descritivamente o definisse como conjunto de instantes in fieri.
A reflexão aristotélica é profunda, mas não viu que também o espaço e a velocidade são números
do movimento cinemático: Mc = e, t, v. Assim, o ditame – tempus fugit – do poeta e épico romano traduz em plenitude toda a reflexão em torno desta coordenada do movimento, atravessando séculos,
passando por Galileu e Newton, até que em 1905, com a Relatividade Restrita de Einstein, o ditado
toma novo rumo generalizador, tal como toda a física. Nada será como dantes, senão tempus edax
rerum, para não dizer que castigará o dogmatismo e conservadorismo científico, para também não
aconteça ao pensamento filosófico: tempus iudex omnium rerum!...
2. Sentido e Princípios
O alvorecer da nova física, ao generalizar e englobar como isomorfismo a Física de Newton, em virtude do princípio relatividade restrita do movimento, funda-se no grupo de transformação de coordenadas
de Lorentz.
2

Cf. Newton, I. – Philosophae Naturalis Principia Mathematica, liber I, Fromanan Verlag, Stuttgard, 1964, 6.
Cf. Idem. Ibidem, 9 - 10.
4 Cf. Aristóteles – Physics, translated from greek with commentaries and glossary by H. G. Apostle, Indiana University Press,
London, 1963, III, 11, 219b2-4.
5 Ibidem, 218a.
3
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A. Einstein relativizou o espaço e o tempo, que desde Aristóteles eram entidades absolutas, surgindo como invariante absoluta (a conexão espaço-tempo) na nova relatividade.
Desta sorte, o clássico dito de Virgílio, narrado no livro terceiro da Georgica, não se coaduna com
o hodierno pensamento científico, inovado pela Relatividade Restrita.
O vetusto adágio, que durou séculos e continuará como forma da sabedoria popular, e ainda como
forma duma filosofia de viver e do pensar, deverá generalizar-se, recebendo nova formulação, em presença do princípio da Relatividade Restrita e da conexão espaço-tempo.
Daqui em diante, o pensar popular parece expressar-se, por força da nova física, como: Spatium-tempus fugit.
Para a nova física, começada em 1905, com a relatividade de Einstein, o que foge não é o tempo,
será antes o espaço-tempo. O que “voa” será o acontecimento, sendo todo ele espacio-temporal.
Logo, o tempo voa na companhia do espaço e o espaço na companhia do tempo, porque, segundo
a conexão, o espaço como que se temporaliza e o tempo, como que se espacializa. Como estamos
perante uma nova concepção do espaço e do tempo, também estaremos perante uma nova filosofia do
pensar científico.
Todavia, para que não bastasse, uma nova concepção popular do saber terá de nos brindar com
novo ditado, que englobe o tão telúrico provérbio dos versos da Georgica, que constitui um hino ao
camponês e às fainas agrícolas.
Hodiernamente, não basta referir com Virgílio – tempus fugit –, dado que a física moderna, há
muito que ultrapassou o domínio absoluto do tempo.
Também, de hoje em diante, desejamos estar condicionados pela nova expressão proverbial:
Spatium-tempus fugit!... Este refere a conexão espaço-tempo, ou o acontecimento, porque todo este é
espaço-temporal, sem que o sempre lembrado dito clássico de Virgílio perca validade, circunscrevendo-se, porém, à Mecânica Clássica e à Física Aristotélica.
O destronamento do tempo absoluto, pela Física Relativista, fora completado por dois importantes
efeitos relativistas: simultaneidade e dilatação do tempo. Assim, é de tal forma que, de acordo com os
observadores de um comboio, o sinal é recebido pelo de trás, enquanto que no referencial, em terra,
ambos os observadores vêem as recepções como simultâneas. Esta inferência ajudou a abolir o conceito
newtoniano, anteriormente aceite, de um tempo absoluto e o mesmo para todos os observadores.
Com efeito, a Física Relativista, considera o tempo, como diferente de observador para observador,
pelo grupo de transformação de coordenadas de Lorentz, que determinou nova extensão e interpretação do provérbio da Georgica, definindo-se nova forma de pensar: Spatium-tempus fugit. O acontecimento voa!...
Na verdade, ficou, para a posteridade, a formulação do clássico hexâmetro da Georgica de Virgílio,
como poderá ficar provavelmente para os tempos vindouros o novo dito Spatium-tempus fugit, expressando a adequação entre a teoria da Relatividade Restrita e o sentir da sabedoria popular.
Contudo, o sentido e a relevância do – tempus fugit – está bem vincada, nas concepções sobre o
tempo do físico de Cambridge, pelo seguinte enlevo dos Philosophiae Naturalis Principia Mathematica
(1687): o tempo absoluto, verdadeiro e matemático, por si e por sua natureza, sem relação a qualquer coisa externa, flui, e também se diz com outro nome, como durar relativo, aparente e vulgar, é
medida sensível e externa da duração por meio do movimento, que adequadamente usa em vez do verdadeiro tempo, como: uma hora, um dia, um mês e um ano.
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O espaço absoluto, por sua natureza, sem relação a algo de externo, permanece, sem relação a
algo de externo, sempre similar e imóvel, sendo o espaço relativo pela medida deste ou de qualquer
dimensão imóvel, que se define pelos nossos sentidos em relação ao sítio do corpo 6.
O professor lucasiano salienta que – tempus absolutum fluit –, entendendo não só que o tempo
matemático é “número do movimento” mas também que se trata da sua coordenada fluente, sobrepondo-se o tempus fugit, do épico romano ao tempus fugit da mecânica de Newton.
Quer Virgílio na poesia, quer Newton na física irão repetir as teses do tempo absoluto, que já
vinham de Aristóteles.
Porém, os neo-escolásticos mantiveram a chama de Aristóteles, como se refere nos comentários
de F. Selvaggi.
Segundo este neo-escolástico, o tempo físico concreto, sendo o tempo imaginário, é o tempo físico
que confunde com o próprio movimento real, dado tratar-se do movimento, enquanto numerável: “atqui
spatium et tempus quavis ratione distriguantur, realiter tamen identificetur cum extensione et motu corporum physicorum ...” 7.
Assim, F. Selvaggi, S. J., só fundamenta e analisa o conceito descritivo de tempo, como real e concreto,
seguindo o pensamento de Aristóteles, não se referindo ao tempo físico-matemático (cinemático), que é ofe
recido pela lei geral do movimento da Mecânica de Newton: v = de/dt ou de = vdt,
sendo Mc = f (e, t, v ).
Idêntica concepção encontramos para o espaço, onde se identifica o espaço cinemático com o
espaço físico real. “Atqui conditio necessaria et suficiens ad motum et positionem corporis est consideratio complexum n-dimensionum corporum physicorum, quae totaliter mundi physici constituent, et
relate ad quae corpora realiter momentuum vel positionem habent.” 8
Com efeito, o espaço cinemático é a trajectória ou linha cinemática, que o ente móvel gera
enquanto sobre o espaço real (tri-dimensional). Nunca o espaço cinemático (variável físico-matemática),
que se define como a coordenada permanente do movimento ou conjunto transfinito de pontos (hics)
em potência, identifica com o complexo tri-dimensional dos corpos, ou espaço real, sobre o qual o
 (t).
móvel cria o espaço cinemático: e = v.f
Por aqui se vê que os contínuos fluente e permanente (t, e) não serão despojados do seu absolutismo, durante mais uns três séculos, desde Newton até ao alvorecer da Física Relativista, que os tornará relativos. A partir daqui, segundo a nova Mecânica, o tempo é intrínseco ao ds2, como “invariante
absoluto”, perdendo a autonomia, que a física de Aristóteles e a Mecânica Clássica lhe concediam,
podendo resumir-se esta dicotomia no sempre lembrado e expressivo dizer da sabedoria popular: tempus fugit (o tempo voa).
Todavia, com a conexão espaço-tempo, também o novo adágio poderá ficar no imaginário do povo
hodierno, como homenagem ao povo de antanho, que vivia sobre a métrica matemática dos Principia
de I. Newton ou sob o influxo da Física de Aristóteles.
Na verdade, todos os acontecimentos são espacio-temporais e são-no pelo seu in fieri, uma vez que
o espaço-tempo não volta para trás!... Segue, pois, de acordo com as métricas absolutas (segundo a

6
7
8

Cf. Idem – Philosophae Naturalis Principia Mathematica, liber I, Fromman Verlag, Stuttgart, 1964, 10.
Cf. Selvaggi Ph. – Cosmologia, editio secunda, Apud Aedes Gregorianae Universitatis, Romae, 1962, 131.
Cf. Idem. Ibidem, 109.
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Mecânica Clássica) ou segundo uma métrica relativista (Relatividade Restrita), sendo esta última mais
precisa e adequada aos fenómenos da natureza.
Hoje conhecedores da Relatividade Restrita de Einstein, poderemos declamar outra forma
métrica... sed irreparabile spatium-tempus fugit.
Poderíamos sintetizar o sentido e adequação do aspecto métrico da física, no seguinte esquema:
tempus fugit

Spatium-tempus fugit

Física de Aristóteles

Mecânica Relativista de A. Einstein

Mecânica de Newton

Grupo de transformação
de coordenadas de Lorentz

Grupo de transformação
de coordenadas de Galileu
t = t

t t

Muito embora pese o verso da latinidade de Virgílio, a sabedoria popular conhecerá novo provérbio
pela mão da Relatividade.
3. Espaço e Tempo segundo a Relatividade Restrita
3.1. Fundamentos Físicos
Um sistema de coordenadas, em movimento, ocupa uma posição singular relativamente a um sistema de coordenadas estacionário, em todos os instantes do tempo. Se todas as origens, de ambos
os sistemas, coincidem, no t = 0, a origem do sistema, que se move, estará à distância x = v.t, do sistema em repouso, no instante t.
Com efeito, as transformações de coordenadas de Galileu assumem, que a cada instante de tempo,
a mesma relação entre as coordenadas e o tempo dos sistemas (x, y, z) e (x, y, t), que existiria entre
eles, se o sistema estiver em repouso, relativamente a outros. Por outras palavras, as transformações
de coordenadas podem reduzir-se a transformações geométricas, como foram consideradas anteriormente, porque o tempo permanece o mesmo nos dois sistemas. Logo, x = x – vt; y = y; z = z; t = t são
as fórmulas denominadas de grupo de transformação de coordenadas para Galileu. É óbvio que esco na direclhemos o sistema K como o sistema estacionário. Neste sistema, K move-se à velocidade v,
ção negativa, isto é, por velocidade negativa 9.
Na verdade, as fórmulas de transformação serão obtidas, no caso das anteriores equações, subs surgindo as seguintes equações:
tituindo quantidades conhecidas por desconhecidas, e v por – v,
x = x + vt; y = y; z = z; t = t

9

Matveev, A. N. – Mechanics and Theory of Relativity, Mir Publishers, Moscow, 1989, 77-78.
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Porém, se o valor de uma quantidade não muda com o resultado das transformações de coordenadas, então a quantidade tem valor objectivo, manifestando-se independentemente da escolha do sistema de coordenadas.
Daqui, se infere que as quantidades, cujos valores numéricos não mudaram pela transformação de
coordenadas, chamam-se invariantes de transformação. Tais são primordiais na Física e estão de
acordo com o princípio da relatividade clássica do movimento. Esta situação poderá rever-se nos aspectos seguintes da Física Clássica:
–
–
–
–

invariância dos comprimentos;
invariância do intervalo de tempo;
teorema da composição de velocidades;
invariância do conceito de simultaneidade.

Com efeito, o fenómeno da simultaneidade é consequência das fórmulas de transformação,
para um tempo comum e absoluto, de um sistema de coordenadas para outro, isto é, segundo a relação: t = t.
Logo, os acontecimentos que ocorrem simultaneamente num sistema de coordenadas são também
simultâneos noutro sistema. Por outras palavras, o juízo “dois acontecimentos são simultâneos” é universal na natureza física e independente do sistema de coordenadas.
O grupo de transformação de coordenadas de Galileu, aproximativo e restrito à objectividade dos
fenómenos mecânicos, escreve-se da forma seguinte:

S



x = x - v .t
y = y

S

z = z
t = t



x = x - v .t
y = y
z = z
t = t

A coordenada temporal, segundo tal sistema, é independente e absoluta relativamente à espacial.
Segundo a Mecânica Clássica, o tempo é o mesmo para todos os observadores, para sistemas de inércia, sendo, animados de movimento uniforme e rectilíneo ou em repouso, justificando-se pelo princípio
da relatividade clássica, que estipula, deverem, então, permanecer as leis da mecânica invariantes,
para qualquer sistema de referência, quer em movimento, quer em repouso. Tal princípio satisfaz unicamente os fenómenos mecânicos, excluindo os fenómenos electrodinâmicos e ópticos por causa da
velocidade da luz.
Mas, a validade das transformações de Galileu pode verificar-se, comparando os corolários atrás
referidos com resultados experimentais.
Uma das mais importantes conclusões, que poderemos tirar das transformações de Galileu, refere-se à composição de velocidades, que num sistema estacionário será:
ux = dx/dt = dx/dt + v .dt/dt = dx/dt + … + dt/dt = ux + v
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dy
dy
uy = ––– = ––– = dy / dt = uy
dt
dt
dz
dz dz
uz = ––– = ––– = ––– = uz
dt
dt
dt
Estas relações são fórmulas para a soma das velocidades na Mecânica Clássica. Trata-se, pois, da
verificação destas mesmas, que revela a sua natureza aproximativa. Mas, a discrepância é significativa
em velocidades próximas da velocidade da luz, como se descobriu, durante as experiências realizadas
com a velocidade da luz, cujo comportamento não foi alheio ao ponto de vista dos conceitos clássicos.
Então, torna-se importante abordar os múltiplos aspectos da a velocidade da luz 10.
3.2. Evolução dos pontos de vista sobre a Velocidade da Luz
Demócrito (460-370 a. C.) sustentava que os átomos fluíam dos objectos para a vista, sendo
secundado por Aristóteles (384-322 a. C.). Tais reflexões emergiram numa nova teoria, com Euclides
(300 a. C.), que apresentou uma descrição geométrica da óptica e estabeleceu o conceito de que a
luz se propagava em linhas rectas, tendo formulado as leis da reflecção de forma descritiva.
As ideias atomísticas adquiriram preponderância e assumiu-se que a luz se propagava com velocidade muito elevada e instantânea.
Galileu, o fundador da Mecânica Clássica, acreditava que a luz tinha uma velocidade finita 11.
Porém, Descartes (1596-1650) hipotetizou que a luz era uma forma de pressão, transmitida através de um meio com velocidade infinita.
Grimaldi (1618-1663) e Hooke (1635-1703) propuseram a teoria ondulatória da luz, segundo os
quais esta é um movimento de ondas num meio homogéneo. Mas, o real criador da teoria ondulatória
foi C. Huygens (1629-1695).
Porém, Newton (1643-1727) obviamente acreditou na teoria corpuscular da luz, não insistindo na
sua incondicional aceitação.
Em 1675, Newton escreveu que, em sua opinião, a luz não se definiria como um éter, em movimento oscilatório, mas de preferência como algo, que se propagava de um corpo luminoso, sendo um
agregado de corpúsculos extremamente pequenos 12.
3.3. Determinação da Velocidade da Luz por Roemer
A velocidade da luz foi medida, pela primeira vez, por Roemer, em 1676.
Observações de eclipses em satélites de Júpiter mostraram que o período aparente das suas revoluções diminui, quando a Terra se aproxima de Júpiter, no decurso do seu movimento e aumenta
quando a Terra se move longe de Júpiter.

10
11
12

Cf. Idem, Ibidem, 79-81.
Cf. Idem, Ibidem, 82-83.
Cf. Idem, Ibidem, 82-84.
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Roemer interpretou este efeito, como relativo à velocidade finita da luz, calculou-o a partir dos resultados das medidas. Supondo que um satélite de Júpiter emerge da sua sombra, no instante t1, este
acontecimento será observado na Terra, no instante: T1 = t1 + s1 /c, sendo s1 a distância da Terra ao
ponto onde o satélite aparece, quando é observado, tendo c para velocidade da luz.
Depois do satélite ter completado uma revolução à volta de Júpiter, então emergirá da sombra no
instante t2. Tal acontecimento será observado na Terra no instante: t2 = t2 + s2/c.
Assim, de acordo com observações realizadas na superfície da Terra, o período da revolução do
satélite será:
S2 + S1
T = T2 – T1 = T + –––––––, sendo: T = t2 – t1
C
Logo, o período observado de revolução do satélite difere do período verdadeiro, devido ao valor de
s2-s1, nas distâncias entre Terra e Júpiter. Porém, conhecendo os valores de T t2, poderemos determinar a velocidade da luz das anteriores equações:
S2 – S1
C = ––––––––
Tob – Tt2
Os valores de S2 = S1 são conhecidos por observações astronómicas. Roemer obteve, pois, para
valor da velocidade da luz c = 214.300 Km/s, tendo sido o primeiro valor medido para esta velocidade, através de cálculos 13.
3.4. Aberração da Luz
Como resultado da observação da luz, a direcção aparente de uma estrela difere da direcção
verdadeira pelo ângulo a, que se chama “ângulo de aberração”, que será: tan a = v1/c, sendo v1 o
componente da velocidade da Terra, perpendicular à direcção da estrela e c é a velocidade da luz.
A aberração causada pela velocidade do movimento da Terra à volta do Sol, chama-se aberração anual
da luz.
Com efeito, a aberração anual máxima, a mesma para todas as estrelas, é igual a
a arctan (v1/c) = 20,47. Logo, v1/c 10 - 4.
A velocidade linear de pontos na superfície da Terra, devido às suas revoluções, em volta de seus
eixos, é responsável pela “aberração da luz”, sendo proporcional ao “coseno” da latitude geográfica do
ponto de observação, varia de 0.13 no equador e 0.00 nos pólos.
A orientação do telescópio, numa direcção fixa, é calculada pelas leis, que governam a revolução
da órbita terrestre em volta do Sol e à volta do seu próprio eixo. Bradley (1727) mediu o valor de x.
Dando-se o valor de v 1, calculou-se a velocidade da luz e confirmaram-se os resultados obtidos por
Roemer, com a mesma acuidade, em valores semelhantes 14.

13
14

Cf. Idem, Ibidem, 83.
Cf. Idem, Ibidem, 84-85.

304

ATLÂNTIDA
3.5. Éter absoluto e Velocidade absoluta
Apesar do sucesso da teoria corpuscular de Newton e da relevância da teoria ondulatória de
Huygens, Young formulou o princípio da interferência e usou-o para explicar a cor dos filmes.
O final “blow” para a teoria corpuscular fora definido por Fresnel, em 1818, quando, explanou a
difracção com base na teoria das ondas. A ideia básica, desenvolvida por Fresnel, foi uma combinação
dos princípios das ondas elementares de Huygens e da interferência de Young.
Durante muitos anos, a teoria corpuscular foi completamente rejeitada, sendo o conceito da luz
apresentado como processo ondulatório, em meio universalmente aceite, denominando-se de éter
absoluto, surgindo o fenómeno da luz como oscilação no éter.
Consequentemente, o éter e a velocidade absolutas são conceitos importantes numa visão geral do
Universo, em termos pré-relativistas. Supõe-se que o éter enche o espaço inteiro, no qual os corpos
se movimentam, ficando estacionário no espaço. A velocidade da luz, relativamente ao éter, supõe-se
constante, cujo valor depende das propriedades do éter. Os corpos mover-se-iam no éter estacionário.
Obviamente, o movimento dos corpos no éter é absoluto e difere do movimento dos corpos. Logo, a
velocidade de um corpo, relativamente a outro, chama-se “absoluta” 15.
A velocidade absoluta de um corpo é suposta considerar-se independente dos movimentos de
outros corpos.
3.6. Medidas da Velocidade Absoluta (experiência de Michelson–Morley)
A primeira oportunidade para determinar a velocidade absoluta da Terra partiu do método definido
por Michelson-Morley, em 1881 e 1887, respectivamente.
A ideia surgiu ao comparar a propagação da luz, ao longo dos braços do interferómetro, sendo um
na direcção do movimento do corpo no éter e o outro perpendicular à direcção 16.
Na verdade, um raio de luz monocromático (luz de frequência singular) de uma fonte. A cai sobre
um prato translucente B, a 45º, para o braço do raio, dividindo a luz monocromática em dois raios.
Poderemos estabelecer que o raio é dividido em B, por dois raios coerentes, um dos quais é reflectido pelo prato, sendo um incidente no espelho D, e o outro incidente num espelho F. Os raios são
reflectidos pelos espelhos D e F, retornando ao prato B.
O raio é reflectido, parcialmente, pelo espelho D e passa através do prato B no interferómetro E,
sendo o raio reflectido pelo espelho F no prato B. Os dois raios atravessam diferentes pratos, depois
da fenda introduzida no interferómetro.
Supondo que o instrumento se movimenta na direcção de BF = 1, com velocidade v relativa ao éter,
então segue-se que a velocidade da luz, relativamente ao mesmo, é caracterizada pelo termo c. Como
o raio é movido de B para F, as direcções da velocidade da luz e a velocidade do instrumento coincidem 17.

15
16
17

Cf. Idem, Ibidem, 85-86.
Cf. Idem, Ibidem, 87.
Cf. Meyers, R. A. – Encyclopedia of Astronomy and Astrophysics, Academic Press, London, 1989, 546-548.
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Consequentemente, a velocidade da luz, relativamente ao instrumento será, c-v e o tempo é tomado
pelo raio para atingir a distância de B a F:
I1
t BF = ––––
c–v
Esta situação surge, se há vento de éter, fazendo passar o instrumento com velocidade : c-v. Logo,
o tempo, durante o qual a passagem de F para B é atravessado, depois da reflecção, será:
2 I1
1
t 1  tBF + tBF –––– x –––––––––

c
1 - v 2/c 2
Em ordem a definir o tempo, requerido pela luz, para atravessar o braço BD’B’, consideramos para
um raio que cai em D, depois da reflecção pelo R., a velocidade da luz pode ser decomposta em dois
componentes, sendo a velocidade v na direcção do movimento do instrumento e C o componente perpendicular e directo de B para D. Logo, poderemos escrever:
C 2 = C2 + v 2

18

O raio será transverso no braço BD = L2, no tempo:
I2
I2
I2
1
t (1) = ––– = ––––––––– = ––– x –––––––––––
BD
c2 – v 2
1 – v2/c2
c
c
Quando o raio se move numa direcção oposta, as suas velocidades serão contra c e, então, o
tempo requerido para atravessar o braço DB permanece o mesmo. Logo, o tempo total, requerido pela
luz, para atravessar a distância, para o espelho D, de volta, será:
2l2
1
(1)
t
= ––––– x –––––––––––
1 – v2/c2
c
A velocidade orbital da Terra, em volta do Sol, é de cerca de 30 Km/s. Contudo, a velocidade linear
de suas rotações será à volta de 60 tempos. Mas, se um instrumento está situado na Terra, a quantidade (v/c)2 será da ordem de 10 - 8. Logo, (v/c)2 é extremamente pequeno.
Das anteriores expressões, obteremos:









v2
2 l1
t (1)  –––– 1 + –––– ;

c
c2
2 l2
v2
t (1)  –––– 1 + ––––– .

c
2 c2

18

Cf. Motz, L.; Weaver, L.H. – The Concepts of Science, from Newton to Einstein, Plenum Press, New York, 1988.
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Assim, a diferença do tempo, entre os raios no braço transversal, será:
2v 2
(1)
t(1) = t (1) (t1) - t 
(l2) = –––––– x (l1 - l2/2) + 2/c (t1 - t2)

c x c2
Sucede que, voltando o instrumento para 90º, de forma que BD seja colinear com a velocidade, BF
é perpendicular.
As diferenças, no braço entre os raios, nestes casos, calculam-se pelo mesmo caminho, como dantes.
Todavia, I1 é substituído por I2 ou vice-versa 19. Logo, I1 é perpendicular à velocidade, no segundo caso, porque I2 é paralelo a este. Assim, se obtém:
2v 2
(2)
(l
t(2) = t (2)
)
t
(l
)
=
––––––
x (t2 - l1/2) - 2/c (I1 - I1)
 1 
2
c x c2
A mudança total, nos diferentes tempos dos raios, sobre a rotação do instrumento para 90º, será:
I1 + I2
t  t (2) - t (1)  - –––––– x v2/c2
c
A experiência de Fiseau demonstrou que o éter permanecia imóvel sempre que nele se movem corpos com índice de refracção igual à unidade.
Michelson propõe verificar esta experiência e, caso ela fosse exacta, colocar em evidência o existir
do éter, por meio de qualquer fenómeno, a que se denomina “vento de éter”.
O interferómetro de Michelson era um aparelho, de grande sensibilidade, utilizado nesta experiência. Foi constituído por duas hastes perpendiculares e iguais nas extremidades, das quais pendiam dois
aparelhos A e A.
Na base das hastes, encontra-se uma lâmina de vidro com inclinação de 45º. Uma fonte luminosa
enviava raios de luz, que se desdobravam na lâmina e tomavam a direcção das hastes A e A.
Chegadas aos espelhos, as ondas luminosas eram reflectidas e voltavam à lâmina, que as tornava a
reflectir, entrando pela luneta do aparelho, detrás do qual se colocava o observador.
Se se usasse luz monocromática e houvesse mínima diferença nas velocidades de percurso, dos
dois raios luminosos reflectidos, o observador veria aparecer as franjas de interferência, sempre que
olhasse através da luneta e dessas franjas, obteria a velocidade da Terra, relativamente ao éter, que
passaria a ser o primeiro movimento absoluto.
Na verdade, o aparelho deveria ser colocado de forma que o ramo AO ficasse na direcção do movimento de translação da Terra. Desta maneira, o raio luminoso parcial OA viajaria na direcção longitudinal, enquanto que o raio AO’ seguiria o trajecto perpendicular e teríamos circunstâncias idênticas às
dos dois anteriores problemas.
Além disso, o aparelho estava colocado em cima de um “fluctuador”, numa tina de mercúrio, para
facilitar as mudanças de direcção, o que lhe daria maior sensibilidade.
A corrente do rio é substituída pelo movimento de translação da Terra, cuja velocidade v é igual
e de sinal contrário à do “vento de éter”. O raio luminoso “longitudinal” segue o seguinte caminho:
19

Cf. Idem, Ibidem, 225-226.
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FO + AO + AO + OL. O raio luminoso “transversal” seguirá noutro sentido: FO + AO + AO + OL.
Consequentemente, seguem-se as trajectórias:
3.6.1. Trajectória longitudinal
Quando o raio luminoso segue de O para A, teremos de substituir a sua velocidade e a velocidade
n de translação da Terra. Sempre que vem reflectida de A para O, teremos de adicionar estas duas
velocidades. O tempo t1, do percurso total OA + OA, será dado por:
l
l
2lc
t1= ––––– + ––––– = –––––––
c-v
c+v
c2 - v2
3.6.2. Trajectória transversal
A

A

v

O

A

v

O

O

A Terra marcha no sentido OO, na figura anterior, se dissermos que leva t2, o tempo de percurso
da luz OA “O” terá de ser reflectido em A”, ao fim do tempo, 1/2 t2 e pelo teorema de Pitágoras, teremos
OA 2  OO2 + OA 2
Mas:
OA = 1/2 x t2 x c; OO = 1/2 x t2 x v
OA = I
Logo, substituindo, vem:
(1/2 x t2 x c)2 = (1/2 x t2 x v )2 + I 2
Logo:
1/4 t 22 x c2 = 1/4 t 22 x v2 + I 2;
1/4 t 22 x (c2 - v2) = I 2;

1/2 t2 c
l

2 I
4 I2
t 22 = ––––––– ; t 12 = ––––––––
c2 - v2
c2 - v2
1/2 t2 v
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Comparando estes dois valores, como realizámos nos anteriores problemas, verificamos que:
t2 < t1.
Procuremos novas expressões para t1 e t2 , que nos permitem ver a importância de colocar o aparelho no fluctuador, dentro da tina de mercúrio:
2 l c
2 l c
2 l c
1
2 l
t1= ––––––– = –––––––––––– = ––––– x –––––––––– = –––– (1 + v2/c2 + v4/c4 + …);
c2 - v2
c (1 - v2/c2)
c
1 - v2/c2
c
2l
2l
1
t2 = ––––––– = –––––––––––– = 2 l/c x –––––––––––=
c2 - v2
1 - v2 /c2
c 1 - v2 /c2
1
1
t2 = 2 l/c x ––––––––––––––– = 2 l/c x (1 - v2 /c2) -1/2 = 2 l/c x –––––––––––––––––– =
(1 - v2 /c2) 1/2
(1 - v2 /2 c2) + …
= 2 l/c x (1 + v2 /2 c2 + …)
Não obstante, relacionando os dois tempos, virá:





v2
t1 - t2 = 2 l/c (1 + v2 /c2) - 2 l/c x 1 + –––––– = 2 l v2/c2 - 2 l v2/c2 =
2 c2
I
I x v2
= 2 l v2 (1/c2 - 1/2 v2) = 2 l v2 x ––––– = ––––––– = l /c - v2/c2
2 c3
c3
Ora, t1 - t2 indica as diferenças de tempo e de percurso, quando se coloca o ramo OA na posição
OA e vice-versa. Na primeira rotação, obteríamos:
t2 - t1 = - (t2 - t1) = - l/c x v2/c2
Desta feita, surge um deslocamento nas franjas de interferência correspondentes à variação temporal:
(t1 - t2) - (t2 - t1) = 2 l/c x v2/c2 = 2 (t1 - t2)
Finalmente, teremos:
(t1 - t2) - (t2 - t1) = 2 (t1 - t2)
Por outros termos, os resultados obtidos, na primeira operação, caso fossem insignificantes, poderiam ser aumentados, tanto quanto se quisesse por simples rotações do aparelho.
As experiências foram rodeadas de minuciosos cuidados científicos, sendo de esperar que a mínima
diferença de velocidade seria evidenciada pelo interferómetro. A municipalidade de Chicago cooperou
com os investigadores, mandando suspender o tráfego na hora a que se procediam às experiências.
Logo, em vez do esperado resultado t1 - t2 = l/c x v2/c2 , surgiu o seguinte: t1 - t2 = 0. Os investigadores não se quiseram convencer de tal resultado.
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Foram, nos mais variados pontos do globo e, em diferentes épocas, repetidas as experiências, mas
chegava-se sempre ao mesmo resultado: t1 – t2 = 0.
Seja onde for e quando for, não se descobrem franjas de interferência, no movimento da Terra, através de um éter espacial. Tudo se passa, como se não houvesse movimento relativo da Terra, no éter.
Segundo Michelson, temos de admitir que não há “vento de éter”, isto é, porque este será totalmente
arrastado pelos corpos, onde se movem. O éter goza, pois, de duas propriedades antagónicas: é levado
e não é arrastado, respectivamente. Contudo, o mais simples será concluir, que não existe o éter!...
Mas, admitir a não-existência do éter equivaleria a retirar a base interpretativa dos fenómenos ópticos e electromagnéticos.
Substituir o éter por outra explicação mais de acordo com os factos seria difícil. O melhor seria
salvá-lo, segundo alguns cientistas, como pensa Lorentz.
3.7. Resultado da Experiência de Michelson-Morley
O instrumento foi, entretanto, rodado durante a experiência. Atendendo à direcção do movimento
do instrumento, relativamente a outro. Cada braço poderá ser colinear à direcção do movimento,
quando o interferómetro roda 360º, sendo perpendicular à direcção, se o eixo relativamente ao qual o
instrumento se torna, em rotação, perpendicular à velocidade do corpo 20.
Se o braço define uma diferença entre os raios que variam como um instrumento rodado, a posição das franjas de interferência mudará. Tal mudança diferencia-se, com o tempo, sempre calculada,
medindo o deslocamento das franjas de interferência e a velocidade do interferómetro, relativamente
ao éter.
Em ordem ao incremento da distância efectiva, Michelson-Morley usou múltiplas reflecções de um
raio de espelhos, aumentando o valor de l1 + l2 para 10 metros. O comprimento de onda da luz visível
cerca de: 0,4.10-4 a 0,75.10 -6 m. A magnitude do deslocamento das franjas assume, quando
expressa em termos de comprimento de onda a seguinte forma:
 l =  t c = (l1 + l2) . v2/c2  (l1 + l2) . 10 -8
Aqui, nós temos o valor v2/c2  10 -8 para a velocidade da Terra à volta do Sol. O deslocamento
relativo das franjas de interferência será:
l

(l + l )
· 10
l = ––––––––
l
1

2

-8

Nas variações experimentais de Morley, que se realizaram em 1887, a distância efectiva (l1 + l2)
será de 11m. Logo, o deslocamento esperado será:  l l  1/5, para l = 0,5.10 -6. Actualmente um
deslocamento, correspondente à velocidade de 3 Km/s do interferómetro, relativo ao éter hipotético,
poderia ser medido.
Mas, o vento do éter, se existisse, seria na ordem dos 10m/s 21.

20
21

Cf. Pais, A. – Subtil é o Senhor, vida e pensamento de A. Einstein, Gradiva, Lisboa, 1995, 141-151.
Cf. Idem, Ibidem, 177.
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3.8. Interpretação da Experiência de Michelson-Morley
Duas soluções foram propostas para explicar a situação descrita pelo significado do conceito de
éter:
3.8.1. Sugere-se que na vizinhança de um corpo maciço, como a Terra, o éter mover-se-ia com o
objecto, distendido pelo seu movimento. Naturalmente, não existe um “vento de éter” observado na vizinhança do objecto;
3.8.2. Isso é, também, porque o lado de um objecto, movendo-se no éter, não é “constante”, dado
que o braço apresentaria uma diferença, que não realizaria.
O éter é rejeitado, porque está em contradição com os factos, não se acordando com a aberração
da luz 22.
A segunda sugestão, colocada por Lorentz e Fitzgerald, explana a ausência de um atraso (adiamento). Comparando várias fórmulas anteriores, mostra-se que, para t1 = t2 = l, o tempo se dilata ao
atravessar o braço, ao longo do movimento, sendo igual ao tempo tomado pelo raio, para atravessar
o braço perpendicular, na direcção do movimento, se o comprimento do referido braço apresenta o
seguinte valor: l = l . 1 - v2/c2.
Se se assume que a contracção do corpo, na direcção do movimento, de acordo com a formula
anterior, então será óbvio que a Experiência de Michelson-Morley apresentará resultados negativos. Tal
ideia não é convincente, dado que se apresenta como insatisfatória e ilógica, relativamente à luz, como
se verifica pela posição realista de Lorentz.
A velocidade da luz assume-se como “constante”, em ordem ao éter, e variável relativamente a corpos que estão em movimento.
Mas, a velocidade da luz, relativamente a qualquer corpo, é variável, sendo o resultado desta,
medido sempre pelo mesmo valor 23.
Sendo a velocidade da luz constante, então, neste caso, os resultados da Experiência de Michelson-Morley poderão explanar-se num processo natural.
Porém, a Experiência de Michelson-Morley não infere a conclusão de que a velocidade da luz é
“constante”. Tal indica simplesmente que a velocidade provável da luz, em direcções opostas, é idêntica
num sistema de coordenadas, tornando-se impossível concluir que a velocidade da luz é “constante” em
todas as direcções.
Assim, se a homogeneidade e a isotropia do espaço e do tempo, num sistema inercial são assumidas e fundamentadas como postulará Einstein: a velocidade da luz é “constante” em todas as direcções. Assim, nasceu a teoria da relatividade restrita 24.

22
23
24

Cf. Idem, – Mechanics and Theory of Relativity, Mir Publishers, Moscow, 1989, 90-91.
Cf. Idem, Ibidem, 92.
Cf. Motz, L.; Weaver, H. – The Concepts of Science, from Newton to Einstein, Plenum Press, New York, 1988, 222.
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4. O Começo da Relatividade Restrita
4.1. A teoria da Relatividade Especial foi iniciada em 1905, com uma publicação da A. Einstein,
subordinada ao título: “Zur Elektrodynamik bewegter Koerper” 25.
Esta memória científica leva-nos à interpretação métrica dos acontecimentos em função da conexão espácio-temporal.
A partir da experiência de Michelson-Morley e com o auxílio do grupo de transformação de coordenadas de Lorentz, Einstein elaborou uma nova teoria, utilizando os elementos da Electrodinâmica e
da Mecânica Clássica, generalizando-as e englobando-as numa só teoria, denominada “Relatividade
Restrita”.
É o próprio A. Einstein que, ao salientar esta problemática e abandonando a teoria do éter, apresenta novo esquema físico, a partir do invariante absoluto de Minkowski, dado que o insucesso das
experiências feitas, para verificar o movimento da Terra, em relação ao meio luminífero, levam à suposição de que, tal como na Mecânica, também na Electrodinâmica, os fenómenos não apresentam
nenhuma particularidade, que possa fazer corresponder à ideia de um “repouso absoluto”.
Pelo contrário, para todos os sistemas de coordenadas, em que surgem válidas as equações da
Mecânica, são igualmente válidas as equações da Mecânica. São igualmente válidas as leis ópticas e
electrodinâmicas e da mesma forma que, até à primeira ordem de aproximação, já está demonstrado.
Elevou-se, assim, à categoria de postulado, esta suposição, que se chamaria, daqui em diante, princípio da relatividade, introduzindo-se o postulado, só aparentemente incompatível com o primeiro, de que
a luz, no espaço vazio, se propaga sempre com velocidade determinada (isotrópica), independentemente do estado de movimento da fonte luminosa.
Na verdade, estes dois postulados são suficientes para chegar a uma Electrodinâmica dos corpos
em movimento, baseada na teoria de Maxwell (para campos em repouso).
A existência de um éter luminífero revelar-se-ia supérfluo, visto que não necessitamos de introduzir
um espaço métrico absoluto, nem de atribuir o vector velocidade a qualquer ponto do espaço vazio,
onde terá lugar um processo electrodinâmico 26.
Todavia, o resultado negativo da Experiência de Michelson-Morley (1887) não foi explanado, devido
à existência de um princípio relativista óptico.
Mas, é atribuído a uma combinação casual de efeitos, fazendo com que seja impossível determinar
experimentalmente o movimento da Terra em relação ao éter. Assim, Einstein aceita o resultado negativo da experiência, seguindo-se daqui uma generalização da covariância, para a isotropia da propagação da velocidade da luz, quer no domínio da óptica, quer no domínio da electrodinâmica.
A Experiência de Michelson-Morley diz-nos que, no caso da propagação da luz no vazio, deveremos
esquecer o éter.
Logo, a conclusão negativa serviu para que Einstein estabelecesse um dos postulados da
Relatividade Restrita 27.

25
26
27

Cf. Einstein, A. – “Zur Elektrodynamik hewegter koeper” in Annalen der Physic, 17 (Leipzig, 1905), 891-921.
Cf. Schankland, R. – “Michelson-Morley Experiment” in American Journal of Physics, 32 (New York, 1967), 341-346.
Cf. Bergman, P. G. – Introduccion to the Theory of Relativity, Prentice-Hall, New York, 1946, 85.
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O resultado negativo sugere que a velocidade da luz é independente da fonte luminosa e do observador.
O princípio da propagação da velocidade da luz, no vazio, é a conclusão auferida por Einstein, para
limite máximo de todas as velocidades.
Porém, os resultados experimentais de Michelson-Morley eram contrários ao que se esperava, de
acordo com o grupo de transformação de coordenadas de Galileu, uma vez que este pressupõe uma
velocidade de propagação infinita, devido à actio in distans, quando c ∞.
Contudo, para que Einstein postulasse a isotropia da luz, a fim de as perturbações electromagnéticas se propagarem no vazio, de maneira idêntica, para todos os referenciais, quaisquer que sejam as
velocidades relativas de translação uniforme, seria necessário proceder à generalização do grupo de
Galileu. Segundo este, uma vez que entra, nas equações electromagnéticas, a constante (c) da velocidade da luz, perder-se-ia a covariância das leis da física, para sistemas de inércia.
4.2. As leis da física passariam a ser particulares e contingentes, deixando de imprimir condições
de universalidade e de necessidade à métrica dos fenómenos electromagnéticos 28.
Agora, o princípio da relatividade estabelece que os sistemas de inércia são equivalentes, relativamente às leis da mecânica.
Atendendo a este enunciado, todos os fenómenos tomarão o mesmo curso, para qualquer sistema
de inércia, tornando-se impossível, pelas observações de tais fenómenos, detectar um movimento uniforme do sistema, como um todo relativamente a um sistema absoluto, de tal maneira que o estudo
dos fenómenos mecânicos não pode conduzir a uma determinação absoluta 29.
Como o grupo de transformação de coordenadas de Galileu não determina a linearidade e homogeneidade das leis da física, para sistemas inerciais, Einstein lançou mão de novo grupo de transformações lineares, ou seja, o grupo de Lorentz, que define as condições de possibilidade da teoria da
relatividade especial. O novo grupo de transformações de coordenadas será:

S



x = x - v .t/(1 - v2/c2)1/2
y = y

S

z = z
t = t –

(v/c2).

x /(1 -

v2/c2)1/2



x = x - v .t /(1 - v2/c2)1/2
y = y
z = z
t = t + (v/c2. x /(1 - v2/c2)1/2

Este grupo de transformação foi apresentado, pela primeira vez, por J. Larmor, em Aether and
Matter para explicar o resultado negativo da Experiência de Michelson-Morley.
Larmor sugeriu valores métricos, com precisão, até à ordem dos: v2/c2, sendo tais resultados
rigorosos. Segundo este físico, e seguindo a contracção de Fitzgerald-Lorentz, os relógios, afectados
pelo movimento, seguem a velocidade relativa (v) em função do éter.

28

Cf. Michelson, A. A.; Morley, E. W. – “On the relation motions of the Earth and the Luminiferous Ether”, in The American
Journal of Science, 34 (New York, 1887), 340-341.
29 Cf. Moeller, C. – The Theory of Relativity, second edition, At the Clarendon Press, Oxford, 1972, 2.
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Entretanto, já em 1887, Voigt, no seu trabalho – Weber das Dopplersche Prinzip – aplicara o anterior esquema matemático de transformações às equações:
 b – 1/c 2. ∂b/∂b 2 = 0.

30

Todavia, independentemente e sem o conhecimento dos trabalhos científicos de Larmor e de Vogt,
H. Lorentz em Electromagnetic phainomena in a system moving with any velocity smaller than that of
light, deduziu o grupo de transformações de coordenadas, que permaneceu e se consagrou, no domínio da física, com o seu nome.
Contudo, duas são, perante o resultado negativo da Experiência de Michelson-Morley, as interpretações: a de Lorentz “realista” e a “métrica” de Einstein, respectivamente.
4.3. Teoria e Interpretação Realista de H. A. Lorentz
Com uma fácil explicação, M. H. A. Lorentz manteve a existência do éter, considerando os seguintes pontos de partida:
Se do ponto O, de acordo com a figura, partiram duas entidades, um na direcção OA e outro na direcção OB, regressando a O, mantém-se, sempre e inalteravelmente, a mesma velocidade;
B

A

O

Se soubéssemos de antemão, devido a qualquer particularidade do terreno, seriam iguais ao percursos OA e OB.
O correio, em OB, deveria chegar a O, primeiro do que o correio em AO, como se, finalmente, víssemos que chegavam ambos ao mesmo tempo, que concluiríamos?
Uma vez que não há dúvida sobre as velocidades dos correios, e considerando que o nosso problema se baseia na rigorosa igualdade OA = OB, não podendo admitir desigualdades nas velocidades,
passaremos a considerar desigualdades nas distâncias OA e OB.
Qual dos dois braços se modificou no movimento? Contudo, OB não sofre qualquer influência justificativa de um alongamento. Porém, AO segue um movimento contra o éter e deve receber a respectiva reacção. Com efeito, são de carácter electrónico todos os materiais, sendo natural que se tenha
encurtado. Daqui se auferiu a célebre hipótese de Lorentz: todo o móvel encurta-se na direcção do seu
movimento.

30

Cf. Lamor, J. L. – Aether and Matter, Cambridge University Press, Cambridge, 1906, 174-176.

314

ATLÂNTIDA
Necessitamos de avaliar o encurtamento em função das velocidades de translação:
OA = l; OB = l e t1 = t2. A desigualdade nos comprimentos é a hipótese de Lorentz e a igualdade dos
tempos será o resultado obtido por Michelson:
2 l
2 . l c
t1 = ––––––––; t2 = ––––––––
 c2 - v2
c2 - v2
Logo, pela Experiência de Michelson-Morley, teremos:
2 l c
2 l
––––––– = ––––––––
 c2 - v2
c2 - v2
2l c
c2 - v2
––––––– = ––––––––
 c2 - v2
2l
 c2 - v2
c2 - v2
c .  1 - v2/c2
l /l = –––––––––– = –––––––– = ––––––––––––– =  1 - v2/c2
c  c2 - v2
c
c
l = l .  1 - v2/c2
Note-se que, no início da experiência, era OA = OB ou l = l . Logo, l representa o comprimento de
AO, antes do movimento e, l .  1 - v2/c2 com o mesmo comprimento, durante o movimento.
Esta fórmula diz-nos que cada unidade de comprimento no braço l = OA se “encurta” para  1 - v2/c2,
em movimento, com velocidade v .
De facto, se na fórmula de t 2, o tempo de percurso longitudinal, substituirmos l pelo seu valor,
dado por l = l  1 - v2/c2, obteremos:
2 . l . c . 1 - v2/c2
2 l .  c2 - v2
2 l .  c2 - v2
2l
t 1 = ––––––––––––––––––– = –––––––––––––– = –––––––––––––– = ––––––––– . t 2
2
2
2
2
2
2
2
2
c - v
 c - v2
c - v
c - v
Voltando à Experiência de Michelson, com estes dados obtidos por aplicação da hipótese de
Lorentz, diremos: para os tempos t1 e t2, que sabemos serem diferentes, aparecem-nos iguais, basta
substituir o braço OA = l, do aparelho, por valor menor: l = l  1 - v2/c2.
Partimos da hipótese de Lorentz com a ideia de que as velocidades dos dois correios se mantinham
inalteráveis e constantes e que se modificavam os trajectos a percorrer, aplicando o resultado da
Experiência de Michelson (t 1 = t 2).
Façamos a hipótese contrária, os trajectos ou espaço permanecem invariáveis, mas os tempos
passam a variáveis e na mesma proporção. É aceitável que assim pensemos. Julgávamos, também,
até Lorentz, que eram inalteráveis os comprimentos e, pelos vistos, temos de mudar de opinião, se
quisermos manter vivo o éter.
Apliquemos o raciocínio, a esta segunda hipótese: t 2 = t 1 e t 1  t 2 ou seja:
t 2 = t 1  1 - v2/c2
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2lc
t . (c2 - v2)
t 1 = –––––––; t = ––––––––––––
c2 - v2
2c
2 l
t 2 = t1 .  1 - v2/c2 = –––––––––
 c2 - v2
t1 . c2 - v
–––––––
t1 .  1 c . 1t1 . c . (1 c
t 1 (c2 - v2)
l = ––––––––––––––––––––––––––––– = ––––––––––––––– = ––––––––––– = ––––––––––––
2
2
2
2 c
v2/c2 .

v2/c2

v2/c2)

Então, teremos: l = l. Tanto se podem considerar, no sentido do movimento, os tempos invariáveis e
um encurtamento dos comprimentos, como o alongamento nos tempos e os comprimentos invariáveis.
O factor de correcção é sempre o mesmo: 1 - v2/c2, a que se chama “factor de Lorentz” 31
A hipótese de Lorentz tinha o inconveniente de se não prestar a verificações, sendo uma hipótese
sem qualidade.
4.4. Mas, A. Einstein, em 1905, reexaminou o problema e capacitou-se de que se tronava necessário uma mudança de ideias no tempo e no espaço, bem como nos processos de medida.
Mas, porque razão Michelson não conseguiu determinar o “vento de éter”? A resposta einsteiniana
é clara. Não existe o éter e a velocidade da luz é “constante”, em todas as direcções. Trata-se de um
“absoluto”, sendo sempre a mesma, seja qual seja a velocidade dos observadores ou da fonte luminosa. Não se pode escrever: c + v ou c - v, porque é a única quantidade com existência física.
Analisaremos os dados de Michelson-Morley e aplicaremos a constância da velocidade da luz:
2lc
t 1 = –––––––
c2 - v2
t 2 = 2 l/c
2lc
2l
t 1 = –––––––  t 2 = ––––
c2 - v2
c
Donde: [(t 1 = t 2)  (t 1 – t 2 = 0)].
Foi este resultado que encontrou Michelson e não se podia esperar. Foi baseado no facto experimental, de que não é possível escrever (c + v) nem (c – v), mas apenas c, em todos os casos do movimento relativo das fontes luminosas e dos observadores, que Einstein formulou uma lei física. Se a velocidade da luz é “constante”, relativamente ao movimento da Terra, deverá ser constante em relação ao
movimento de todo e qualquer corpo celeste. (Sol, estrelas, lua, planeta, etc). E, assim, chegou ao princípio da relatividade restrita, que refere as leis da física serem as mesmas, qualquer que seja o movi-

31 Cf. Lorentz; H. A. ; Einstein, A. ; Minkowski, H. – O princípio da Relatividade, volume I, tradução de M. J. Saraiva,
Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 1972, 48.
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mento rectilíneo e uniforme dos observadores. A electrodinâmica pré-relativista recebera a sua formulação definitiva com os trabalhos de H. Lorentz.
Assim, os fenómenos electrodinâmicos e ópticos propagam-se, num meio subtil, o éter. A luz emite-se, neste meio isotrópico, com velocidade igual e dependente da direcção. Entretanto, a uniformidade
da velocidade não se justifica, mais do que para um observador, que se encontra em repouso, relativamente ao éter. De acordo com esta concepção, as equações de Maxwell, no vazio, não são válidas,
senão num sistema inercial, onde o éter é imóvel.
Com efeito, as equações de Maxwell passaram a ser simétricas, em relação ao grupo linear de
transformação, muito embora, a velocidade de propagação da luz fique dependente da direcção de
propagação, pelo facto de se tratar de uma velocidade infinita.
Precisamente, devido à teoria electrodinâmica, Lorentz elaborou diferente interpretação da
Experiência de Michelson-Morley, com o nome de teoria da contracção do braço longitudinal do interferómetro.
Todavia, Fitzgeral, desde há muito que nas suas lições, introduzira tal hipótese. Muito embora,
Lorentz só a tenha encontrado na literatura, mencionada por Lodze 32.
Lorentz, num dos parágrafos subordinados à experiência interferencial de Michlson-Morley, expõe a
sua posição “realista”.
Verifica-se que as diferenças de fase, previstas pela teoria, também se poderiam produzir, sem
rotação do aparelho, se cada um dos braços fosse, alternativamente, mais comprido do que o outro.
Se admitirmos que o braço, colocado segundo a direcção do movimento da Terra, é mais curto do que
o outro, sendo L B 2/2 v 2, a diferença do comprimento, e, ao mesmo tempo, a translação possui a
influência prevista pela teoria de Fresnel. Então, o resultado da experiência de Michelson-Morley fica
explicado.
Ter-se-ia, assim, que postular o movimento de um corpo sólido através do éter, em repouso, por
exemplo, o de uma vara de latão ou a de suporte de pedra, utilizado na segunda experiência. Tal implicaria, sobre as dimensões, uma influência que varia com a orientação do corpo em relação à direcção
do movimento.
Se as dimensões, paralelas à direcção do movimento, forem alteradas, na relação de 1 para (1 + δ), e as
dimensões perpendiculares à mesma direcção o forem, na relação de 1 para (1 + δ), ter-se-á, então:
ε - δ = η2/2 v 2
O valor de uma das grandezas d ou e ficaria indeterminada; tanto podendo ser e = 0, como:
δ = – 2 p 2/2 v 2
Mas, se: ε = δ = η2 e δ = 0, surgirá, então:
ε - δ = η2/2 v 2; δ = – η2/4 v 2
Por muito surpreendente, que a hipótese, à primeira vista, se clarifique, dever-se-á reconhecer que
ela se torna mais acessível se se admitir, para as forças moleculares, aquilo que presentemente já se

32

Cf. Whitaker, E. – A History of the Theories of the Aether and Electricity, volume I, The Nelson and Sons, London, 1953,

31-32.
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pode afirmar, com segurança, para as forças eléctricas e magnéticas, que a ela se transmitem por
meio do éter.
Se assim suceder, será então provável que a translação produza, na interacção de duas moléculas
ou átomos, uma alteração semelhante à que produz nas atracções ou repulsões entre partículas com
carga.
Como a forma e as dimensões de um corpo sólido são, em última instância, condicionadas pela
intensidade das acções moleculares, não poderá deixar de se verificar uma alteração às dimensões 33.
Mas, pelo que respeita à prova experimental há a notar, antes de mais, que os referidos alongamentos e encurtamentos são pequenos. Logo, teremos π2/v 2 = 10 -8, assim, se se fizer e = 0, obtém-se, para valor de contracção de um diâmetro terrestre, cerca de 6,5 cm.
Todavia, para o comprimento de uma barra, a variação é cerca de 1/200 “micron”, quando essa
barra se tira de uma das posições para outra.
Mas, deste modo, voltava-se de novo à Experiência de Michelson-Morley e não se poderia observar
absolutamente nenhum desvio nas franjas de interferência, durante a rotação do aparelho34.
Lorentz termina dizendo que o deslocamento produz um encurtamento na direcção do movimento,
na relação de 1 para (1 ± π2/2 v 2)1/2, conduzindo aos valores seguintes:
δ = – π2/2 v 2; l = 0
4.5. Segundo Lorentz, as Experiências de Michelson-Morley deixam uma razoável margem para os
valores d e q, por causa dos inevitáveis erros de observação.
Lorentz, para melhor radicar a sua doutrina, da contracção do braço longitudinal do interferómetro
e a existência do éter, explica o fenómeno pela “teoria dos electrões”.
No seu trabalho, subordinado ao título “Electrodynamic phenomena in a system moving with any
velocity smaller than that of light”, tira as seguintes conclusões do estudo do electrão, aplicado à contracção do braço longitudinal do interferómetro:
4.5.1. Consideramos os electrões, no estado de repouso, os quais sofrem alterações, nas suas
dimensões, por efeito de uma translação, tornando-se K l vezes menores, as dimensões paralelas à
direcção do movimento e l vezes menores, se perpendiculares àquela direcção;
4.5.2. Admite-se que forças entre partículas, sem carga, bem como forças entre tais partículas e
electrões, se comportam como uma translação, da mesma maneira que as forças eléctricas num sistema electrostático;
4.5.3. E, por fim, a influência de uma translação, sobre a grandeza e a forma, tanto de um electrão isolado, como de um corpo ponderável, fica limitado às dimensões que são paralelas à direcção
do movimento, as quais se tornam K vezes menores do que em estado de repouso.

33

Cf. Lorentz, H. A. – “Electromagnetic phaenomena in a system moving with any velocity smaller than that of light”, in
Proceedings of Academic Scientific, 6 (Amsterdam, 1904), 809.
34 Cf. Lorentz, H. A. ; Einstein, A.; Minkowski, H. – Ibidem, 8-9.
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Após apresentadas e analisadas estas conclusões, Lorentz diz-nos que se não pode afirmar que a
hipótese sobre as contracções dos electrões seja plausível, nem tão pouco inadmissível. O que sabemos sobre a natureza dos electrões é tão pouco, sendo a maneira mais viável de progredir, sujeitando
tais hipóteses e provas.
Logo, são as coordenadas, nos referidos sistemas (x, y, z ) e (x, y, z) e as coordenadas de relações em S
e a mudança de dimensões, para diferentes direcções, oferecidas por coeficientes:
x = K (xr, y ) = l y r s = l s r ,
tendo como:
L2/L1 = K = c/ c2 – w2
L2/L1 = 1 + w2/2 c2
V = V/β =V (1 - v 2/c2)1/2
V1 = Vt /S
Finalmente, teremos:
L2/L1 = c/ c2 – w2 = c/ 1 - w2/c2 = 1/(1 - v 2/c2)1/2

35

C. Moeller, comentando a hipótese de Lorentz, refere-a como uma tentativa que se apresenta difícil, ao imaginar como a carga de um simples electrão conterá, simultaneamente, a não ser que forças
atractivas da natureza, não eléctricas, onde se active um electrão.
Se, porém, se assume que a fórmula de contracção: l = l0 (1 – v 2/c2)1/2 é válida para um electrão
singular, tal como é assumido por Lorentz, esta teoria considera-se como pura hipótese, que se não
pode fundamentar no princípio da teoria do electrão.
4.6. Lorentz manifesta-se “absolutista”, admitindo um referencial fixo, o éter, tal como Newton.
Todavia, tal hipótese é muito controversa, porque uma coisa é a expressão matemática e outra a
realidade.
Será possível que, somente, na ordem real, se observe uma contracção do braço longitudinal do
interferómetro.
A Experiência de Michelson-Morley está feita não só relativamente ao braço longitudinal do interferómetro, bem como para o transversal, expressando-se o valor do braço longitudinal por: 1/2 (t v ).
Se um corpo atingisse a velocidade limite (c), então a sua massa contrair-se-ia, sendo m = ∞, o que
é impossível devido à Ec = m c2, como se demonstra:
m0 c 2
m0
Ek = ––––––––––– ; mc = –––––––––––
 1 – v 2/c 2
 1 – v 2/c 2

35

Cf. Lorentz, H. A. – The Theory of Electrons, second edition, Dover Publications, New York, 1905, 202.
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m0
lim . m = lim –––––––––––
vc
v  c  1 – v 2/c 2
v c

v c

m0
m0
m0
m0
m0
lim ––––––––––– = ––––––––––– = –––––– = –––– = ––– = ∞ ; m = ∞
 1 – c 2/c 2  1 – 0  0
v  c  1 – v 2/c 2
0
Ec = m . c 2 = ∞
Logo, m = ∞
Pela operação de passagem de limite – quoad nos –, verifica-se que a massa (m) do interferómetro
não é igual ao infinito potencial. E muito menos na ordem real.
A interpretação realista de Lorentz, sobre os fenómenos electromagnéticos e ópticos, não é mais
do que uma tentativa para reduzir estes a um esquema mecanicista, inspirado na Mecânica dos Meios
Contínuos 36.
A Electrodinâmica de Maxwell-Morley-Lorentz confinou o campo electromagnético às tensões e pressões daquele meio elástico hipotético.
Para este tipo de Electrodinâmica Clássica, o portador da totalidade dos fenómenos eléctricos,
magnéticos e ópticos, será o “éter imaterial”, assimilando-se a um fluido subtil e omnipresente.
Não obstante, as equações de Maxwell traduziram leis e funções, sobre o éter, sem presumir algo
da sua constituição, expressas formalmente:
rot E
 = rot (E – E ) = 1/c . ∂ H /∂ t
rot H
 = 4π K (J +1/4π . ∂ E/∂ t)
div H
 = 0; div E = 4π l
integrando as referidas equações, teremos:
(E
 – Ea,ds) = 1/c . d/dt (n, H ) d S

 ,ds) = 4π/c . ∫ (J +1/4π ∂ E/∂ t; η) . d S
(H
∫ (n, H
) .δ S = 0
∫ (n, S ) . δ S = 4π ∫ l . δ v = 4π . e

37

Segundo Lorentz, as qualidades do éter só serão acessíveis através dos fenómenos de que são fundamento.
O estudo do éter, para Lorentz, descreve-se por intermédio de dois vectores: o campo eléctrico
(E
 ) e o campo magnético (H ), cujas variações, no espaço-tempo, são regidas pelas leis anteriores 38.

36
37
38

Cf. Moeller, C. – Ibidem, 28.
Cf. Silveira, A. – Teoria da Electricidade, 2ª parte, Livraria Bertrand, Lisboa, 1948, 158-162.
Cf. Lorentz, H. A. et alii – Ibidem, 9-13
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Em certas circunstâncias, o éter dá origem a efeitos mecânicos, na estrutura da matéria, que são
acessíveis à observação. Na Electrodinâmica de Lorentz, o éter permanece em repouso, num espaço
absoluto. Assim, a teoria de Lorentz apoia-se em diferentes postulados:
4.6.1. Não existe outra realidade que não seja o éter e os electrões;
4.6.2. Os electrões são móveis, o éter é imóvel;
4.6.3. Não existe outra corrente além de deslocamento no éter e a corrente de convecção dos
electrões;

 sendo idêntico a H, no éter;
4.6.4. Não existe magnetismo independente, E
4.6.5. A força, aplicada a uma carga eléctrica, animada de velocidade v , será calculada de acordo
com d. Estes cinco postulados permitem escrever as equações fundamentais, para o campo electromagnético, segundo o esquema das leis de Maxwell, anteriormente referidas 39.
Assim, as equações de Lorentz são equivalentes ao sistema de equações referidas, para o campo
electromagnético.
Todavia, registam-se algumas diferenças, sendo os potenciais electromagnéticos de Lorentz retardados, enquanto que os de Maxwell são instantâneos, propagando-se os retardados esfericamente
com velocidade constante.
Na teoria do electrão de Lorentz, só o campo eléctrico total E
 é que justifica o teorema de Gauss.
As ondas escapam e estão fora da teoria de Lorentz. Assim, o electrão é fundamental para explicar a
realidade da contracção do braço longitudinal.
Sinteticamente, apresentamos o fundamental da teoria de Lorentz e suas descobertas, bem como
a interpretação sobre o electrão e a relação com a existência do éter, que era real e não métrica, tal
como veremos com Einstein, que o determinou como entidade métrica e não real pela Relatividade
Restrita.
Conclusão
O Spatium-tempus fugit é uma nova forma de ver e pensar pela a sabedoria popular, perante o rigor
físico-matemático da conexão espaço-tempo de Einstein.
Porém, este novo ditado, além de ser uma generalização do apresentado por Virgilio, nunca irá
substituir o elaborado pelo poeta da Campânia.
Estamos em querer que um dia, no próximo século, as pessoas, em virtude da Relatividade, formularão novo ditado – spatium-tempus fugit –, se é que ainda saberão alguma coisa de latim, determinando a degradação linguística, a que está sujeita a língua de Camões e vilipendiada a terminologia
científica.

39

Cf. Beauregard, O. C. – La Théorie de la Relativité Restreinte, Masson et Cie, Editeurs, Paris, 1949, 14-15.
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A teoria da Relatividade, além de ser síntese dialéctica, dada na Electrodinâmica de Maxwell,
surge como teoria unificadora e isomórfica, permitindo uma nova extensão ou generalização das ciências físicas.
Este artigo é o introibo ad relativitatem nos seus fundamentos filosóficos e na exposição científica,
bem como uma aproximação à poesia, como se verá nas relações científicas cientifico-filosóficas da
conexão espaço-tempo com o spatium-tempus fugit.
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