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EDITORIAL

Nos 130 anos da edição de Os Maias

Quando passam 130 anos sobre a primeira publicação de Os Maias, abrimos este número com a me-
mória presente de Fernando Fernandes, um grande livreiro e divulgador cultural também da obra de Eça 
de Queirós, que recentemente nos deixou. Dedicamos depois as suas páginas aos cinquenta anos de vida 
literária do escritor J. Rentes de Carvalho, que iniciou a sua carreira com a publicação do romance Monte-
dor em 1968, o primeiro de muitos outros livros de auto-ficciografia e não menos de ensaios e crónicas de 
viagens e sociais com sucesso na Holanda, onde o autor se radicou, mas que a expressão do acolhimento 
das recentes edições em Portugal veio mostrar que os seus escritos são portadores de uma incontornável 
originalidade literária que permanecerá para além destes tempos que tão bem retratam. Nascido em Gaia 
em 1930, a Câmara Municipal local homenageou-o em maio passado com uma exposição biográfica na Bi-
blioteca Pública e um Colóquio sobre a sua obra no Auditório Municipal, enquanto a Confraria Queirosiana 
lhe dedicou um capítulo extraordinário no Solar Condes de Resende, acompanhado da exposição do espó-
lio pessoal que tem oferecido a esta associação e o descerramento de um busto de Hélder de Carvalho que 
ali perpetuará a sua presença. O escritor, residente ora em Amsterdam ora no rincão ancestral de Estevais 
do Mogadouro, e o artista, natural de Carrazeda de Ansiães mas com atelier em Gaia, têm vindo a cruzar-se 
em diversas ocasiões, dando origem àquele busto, como já anteriormente acontecera com o do livreiro Fer-
nando Fernandes, também aqui reproduzido. Por tudo isto entendemos publicar um apontamento sobre 
a obra deste escultor estatuário, dedicando-lhe a contra-capa deste número, onde se mostra a estátua de 
Abel Salazar existente no Jardim do Carregal na cidade do Porto. Um artigo sobre o regresso de J. Rentes 
de Carvalho a Gaia e o inventário daqueles bens completam a sua presença neste número, que abre com 
um texto seu inédito na evocação, que também aqui se faz, dos dez anos passados sobre o falecimento do 
historiador Fernando Peixoto.

Seguem-se dois artigos sobre o universo queirosiano, desta feita sobre o Colégio da Lapa e o seu en-
quadramento no panorama do ensino oitocentista, por Felicidade Ferreira, e um sentido protesto de Jorge 
Campos Henriques contra o desprezo a que têm sido votadas as ruínas da Casa do avô de Eça em Verdemi-
lho, Aveiro, onde o escritor viveu em criança, perto do cemitério onde jazem os seus progenitores.

Num país de empedernida propensão para as mitologias e falsidades convenientes à mediocridade 
nacional, um estudo da historiadora da Arte Susana Moncóvio põe em questão um falso retrato de Júlio 
Dinis exibido como verdadeiro num museu regional, o que mostra que antes de se exibir o património 
artístico, convém que o mesmo seja previamente estudado por profissionais. Sobre uma outra mitologia 
recente, que até já teve direito a filme televisivo que emoldurou a sua efabulação, o juiz desembargador 
José Pereira da Graça escalpelizou minuciosamente no artigo ora publicado o processo judicial e o seu en-
quadramento social em busca da verdade dos factos. Em ambos os casos não é aceitável qualquer «manto 
diáfano da fantasia sobre a nudez crua da verdade».

Finalmente, e como vem sendo habitual, publicamos a bibliografia produzida pelos sócios e confrades 
queirosianos em 2017 chegada ao conhecimento da redação, a que se segue o relatório das atividades 
realizadas nesse mesmo ano. 

J. A. Gonçalves Guimarães

Diretor-adjunto
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Revista de Portugal: Estatuto editorial

1. A Revista de Portugal é o boletim cultural dos Amigos do Solar Condes de Resende - Confraria Queirosiana e a sua publi-
cação tem por objetivos os consignados nos Estatutos da associação nos artigos 3º e 4º.

2. A Direção dos ASCR-CQ nomeia o diretor e o conselho editorial, bem assim como o conselho consultivo, de entre os só-
cios da associação, com exclusão de quaisquer outros, os quais se constituem em Comissão Especial prevista no Artº 43 dos 
Estatutos, com o nome de Comissão da Revista, adiante designada por CR.

3. A CR proporá à Direção as condições de edição de cada número, o seu conteúdo e as condições de distribuição, bem assim 
como quaisquer protocolos a celebrar com terceiros, devendo todos os seus atos serem sancionados por aquele órgão, sob risco 
de nulidade.

4. A CR deverá dar preferência à colaboração científica, literária e artística dos sócios, tendo em conta os objetivos dos ASCR-
-CQ e um rigoroso critério de qualidade.

5. A colaboração não solicitada, desde que aceite, será gratuita; a colaboração encomendada será remunerada, de acordo 
com as propostas da CR e das disponibilidades financeiras dos ASCR-CQ.

6. Os originais entregues (texto e imagens) para publicação deverão ser propriedade integral dos respetivos autores e obe-
decer aos princípios consignados na Lei dos Direitos de Autor e Direitos Conexos e observar a Norma Bibliográfica Portuguesa, 
o Acordo Ortográfico, bem assim como a Lei da Imprensa.

7. Os originais devem ser dirigidos aos ASCR-CQ em nome de Revista de Portugal, ou ao seu diretor, em CD e impressão 
em papel, acompanhados de autorização por escrito do autor, autores, ou seu representante, conforme os casos e o contrato 
celebrado.

8. Todos os originais serão devolvidos aos respetivos autores.

9. A Revista de Portugal é gratuita para os sócios e confrades.
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No passado dia 30 de setembro faleceu no Por-
to o livreiro Fernando de Lima Pinho Fernandes, 
grande profissional da divulgação do livro e da arte. 
Nascido a 25 de Fevereiro de 1934 em Espinho e 
tendo ficado órfão de pai aos sete anos, veio viver 
para o Porto, onde começou a trabalhar aos onze 
anos. Aos dezoito anos inicia a atividade a que de-
dicou toda a sua vida na Livraria e Papelaria Aviz e 
em 1858 funda a Divulgação, com filiais em Lisboa 
e Viana do Castelo, por onde passam muitos escri-
tores e artistas da época em exposições, colóquios, 
apresentação de livros e sessões de autógrafos. Em 
1968 funda a Leitura, uma referência cultural desde 
então até tempos recentes.

Cidadão empenhado na transformação da so-
ciedade, pertenceu ao MUD juvenil e foi perseguido 
pela PIDE que o encarcerou. Além da sua persistente 
e continuada ação de divulgação das mais diversas 
expressões culturais e dos seus autores, esteve sem-
pre atento ao despontar de jovens talentos. Sobre 
essas suas vivências escreveu textos que ficaram dis-

Fernando Fernandes; busto em bronze 
por Hélder de Carvalho.

IN MEMORIAM
Comendador Fernando Fernandes, o Senhor Livro

persos por livros e periódicos. Foi também pratican-
te de ténis enquanto a saúde o permitiu. Tendo-se 
reformado em 1998, nesse mesmo ano a Câmara 
Municipal do Porto atribuiu-lhe a medalha de mérito 
municipal, classe ouro e o presidente da República, 
Dr. Jorge Sampaio, o grau de comendador da Ordem 
do Mérito. Em 2014 foi homenageado pela Sociedade 
Portuguesa de Autores com uma exposição intitulada 
«Fernando Fernandes: a Divulgação da Leitura» que 
esteve patente no Museu Nacional Soares dos Reis.

Foi sócio - fundador da associação Amigos do 
Solar Condes de Resende – Confraria Queirosiana, 
na qual se inscreveu a 25 de novembro de 2002, 
tendo sido feito confrade de honra no capítulo que 
teve lugar no Solar Condes de Resende a 24 de no-
vembro de 2012.

Esclarecido bibliófilo e colecionador de Arte 
contemporânea, da venda em leilão da sua biblio-
teca e coleção de Arte nos dias 1 a 4 de novembro 
de 2017, na Cooperativa Árvore do Porto, existe um 
elaborado catálogo ilustrado.

Tendo oferecido o seu corpo ao Instituto de Ana-
tomia Patológica da Faculdade de Medicina da Uni-
versidade do Porto, sobre ele escreveu o poeta Alba-
no Martins «É como homem livre e como resistente 
que Fernando Fernandes será sempre lembrado».

J. A. G. G.  
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No falecimento de Fernando Peixoto
(1947 - 2008)

J. Rentes de Carvalho

Nenhum outro lugar se prestaria melhor a en-
contrar pela primeira vez Fernando Peixoto do que 
o seu gabinete na Junta de Freguesia de Santa Ma-
rinha.

No rés-do-chão, na escola das Palhacinhas, tí-
nhamos tarimbado em épocas diferentes, mas com 
recordações semelhantes, umas de gentes, muitas 
as dos lugares. Em poucos minutos já não éramos 
os senhores estranhos que dali a pouco iriam parti-
cipar numa cerimónia, mas dois garotos apressados 
a reviver isto, a lembrar que também tinham visto 
aquilo, corrido nas mesmas vielas e na Rua Direita, 
espreitado na loja do Facal, na mercearia do senhor 
Ramos, na farmácia, cortado o cabelo no mesmo 
barbeiro, mijado contra a mesma esquina.

la eu falar do convento da Santa Maria Adelai-
de, já ele me cortava o discurso com uma história 
do Fluvial. Tinha eu tremido à vista da cabeçorra 
de São Gonçalo? Levava ele a melhor, que muitas 
vezes acompanhara os mareantes. Mas de seguida 
marcava eu pontos: em 1947 assistira ao fogo de 
artifício mais espectacular de memória de vivos e 
mortos. Noite de São João. Desde a Calçada das 
Freiras até à ponte, a margem de Gaia a arder com 
o foguetório dos Fernandes de Lanhelas. Eu a suar 
com os fogueteiros, que eram nossos vizinhos, 
chegando-lhes as mechas. Labaredas, figuras de 
anjo, rodopios, estrelas, bouquets, bombardas!... A 
Serra do Pilar iluminada que nem Roma nos tem-
pos de Nero!

E onde estava você, Fernando Peixoto? A esper-
near no ventre materno! Ainda com um mês de es-

pera antes de poder abrir os olhos para aquilo que 
há dezassete anos me maravilhava. Que depois, fe-
lizmente, seria de nós ambos e dos outros muitos 
que nasceram nos mesmos largos e vielas. Que por 
ali se fizeram gente. Os que ficaram e os que não 
resistiram ao bruxedo das águas daquele rio e, ten-
tados por elas, se foram a correr as sete partidas.

O Fernando também foi. Obrigado pela loucu-
ra dos que julgam que a história dos povos pode 
ser obra de uma só cabeça. Não pode. Mas dessa 
sua viagem à África não falámos. Era mais fácil falar 
das minhas, porque nelas não houve chacinas nem 
traições.

Quando chegou a hora da cerimónia voltámos 
a ser dois senhores. Mas logo depois veio a amiza-
de, e com ela a troca de livros, as provas de apreço 
mútuo.

Manda a tradição, manda o ritual, pedem-no 
o sentimento e a solidariedade: quando alguém 
falece testemunha-se a dor, dizem-se palavras de 
pena. Todavia, para os do seu sangue não serão 
as palavras e os testemunhos capazes de com-
pensar da perda. Assim as minhas ficarão no ín-
timo. Só direi que Fernando Peixoto nos deixou 
demasiado cedo. A mim não me deu ocasião nem 
tempo para lhe contar do Irilo, do Patas, da Ca-
valinha, de como era o São João no Monte dos 
Judeus. Mas tempo chegará, e lá nos encontra-
remos, porque todos fazemos a mesma viagem 
com igual destino.

(Texto escrito a 3 de outubro de 2008,  
quando soube da morte de Fernando Peixoto.)

Fernando Peixoto, 
fotografia de Fátima Teixeira, ASCR-CQ

NO DÉCIMO ANO DA SUA AUSÊNCIA



7

O NÚCLEO DOCUMENTAL J. RENTES DE CARVALHO - I

J. A. Gonçalves Guimarães
Gabinete de História Arqueologia e Património (ASCR-CQ);

ggui@portugalmail.pt

De regresso a casa

No passado mês de maio o escritor J. Rentes de 
Carvalho regressou a casa, à terra que o viu nascer. 
Foi ele próprio quem escreveu no início do roman-
ce Ernestina, publicado pela primeira vez na Holan-
da em 1998: «Deus criou o mundo em Vila Nova de 
Gaia, numa tarde quente de Maio em 1930». Daqui 
saído para Viana do Castelo em 1945, devido à trans-
ferência do pai, e daí para muitos outros lugares no 
mundo, desde 1956 radicado em Amsterdam e daí 
regressado à terra dos antepassados, a Estevais do 
Mogadouro, muitas vezes deve ter pensado voltar à 
sua terra de nascimento, mas tal não tem sido fácil, 
não pela desistência do escritor, mas por um, talvez 
divertido, conjunto de circunstâncias. 

J. Rentes de Carvalho no Mercado da Beira Rio em maio de 
2018; fotografia de Maria de Fátima Teixeira.

Qualquer um de nós o pode fazer, sossegadamen-
te, anonimamente, disfarçado de turista, mira e remira, 
mete conversa, tira fotos, chega a casa e confronta me-
mórias, separa a ganga da fantasia do minério da possí-
vel verdade, e pronto. Sabe quem é, de onde veio, e que 
grandes e pequenas coisas carrega desde a infância. 

Mas para J. Rentes de Carvalho não tem sido as-
sim, e no entanto nunca «arredondou» o local do seu 
nascimento, como outros candidatos à celebridade, 
falhos de geografias, que tendo nascido, por exemplo, 
em Avintes, se dizem “do Porto”, quiçá da Torre dos 
Clérigos.

Como tem feito a muitos nomes da cultura por-
tuguesa aqui nascidos, ou gaienses por uns tempos, 
o município de Gaia, entretido com as suficiências 
locais, tem ignorado nomes como Afonso Ribeiro, 

Fernando Azevedo, António Sampaio, Eduardo Luís, 
Jorge Fontes, Simões da Hora, António Reis, António 
Pinho Vargas e tantos outros que, como J. Rentes de 
Carvalho, se têm distinguido noutras terras. JRC des-
de sempre tentou retribuir à sua terra natal o lumino-
so acaso de aí ter descoberto a criação do seu mundo. 
Tendo aqui vivido na infância os cenários reais do Ani-
ki-Bóbó, procurou sempre acompanhar a evolução da 
vila, da cidade, do município e até meter as suas pren-
das nos livros-roteiro que foi escrevendo sobre Portu-
gal. Mas não foi fácil. A 23 de março de 1987 escreveu 
de Amsterdam para a Biblioteca Municipal uma car-
ta na qual pedia alguns elementos sobre a realidade 
cultural local, mas pôs no envelope a morada da Câ-
mara Municipal. A «câmara» (o presidente de então? 
a chefe da secretaria? o contínuo que fazia a triagem 
do correio?) devolveu a carta para a Holanda por ter 
a morada incorreta, como se não tivessem obrigação 
de saber onde era a Biblioteca Municipal! Paciente-
mente JRC lá descobre a morada certa e volta à carga 
em abril, e desta vez obtém resposta de alguém que 
sabia quem ele era e do prestígio que já então tinha 
na cultura portuguesa, e que, tentando salvar a “hon-
ra do convento” lhe envia «duas grandes e pesadas 
caixas, onde além das informações que eu [JRC] espe-
rava me eram ainda mandadas mostras de carinho», 
o que o escritor agradeceu, bem assim como os livros 
e brochuras enviados, renovando a fé na «constância 
das tantas coisas que a nossa terra continua a ter». 

Conhecendo os seus livros Montedor e O Rebate 
desde 1970 quando apareceram na feira do livro clan-
destina dos Jovens do Torne, e depois outros textos 
entretanto generosamente publicados em jornais 
portugueses, eu não era o único a querer trazê-lo de 
novo a casa: em 1987 o Gaia Semanário publica um 
conto seu, a que outros se seguem, escrevendo então 
o autor que de «todos os livros que até agora publi-
quei, as centenas, se não milhares de artigos que te-
nho publicado nos jornais, poucos foram os que me 
deram um sentimento igual». Ainda em junho desse 
ano aquele semanário publica uma sua carta dirigida 
a Hélder Pacheco onde conta as suas raízes gaienses, 
e em junho de 1988 Alberto Andrade, o ex-diretor 
daquele jornal entretanto extinto, publica no Boletim 
Cultural dos Amigos de Gaia uma «Notícia sobre um 
escritor holandês chamado Rentes de Carvalho». Por 
essa época Fernando Peixoto, como presidente da ex-
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tinta Associação de Escritores de Gaia e depois como 
presidente da Junta de Santa Marinha (do Centro His-
tórico de Gaia onde se situa o Monte dos Judeus, local 
de nascimento do escritor que tão bem descreve em 
Ernestina), entra também para uma «comissão de afe-
tos» da sua volta a casa. Mas sem resultados.

J. Rentes de Carvalho com Mário Jorge Santos e Fernando Pei-
xoto na Junta de Freguesia de Santa Marinha. In Santa Marinha, 
n.º 8, novembro de 2001, p. 6.

 Em 1992 a Câmara atribui-lhe a medalha de ouro 
de mérito municipal, que só virá a entregar-lhe anos 
depois. Em 1996 fora sugerido o seu nome para uma 
comissão de honra local do centenário de Garrett, o tal 
que escreveu no prefácio de O Arco de Santana: «ora 
eu nasci no Porto, mas criei-me em Gaia», mas a coisa 
depois não funcionou como estava previsto. Come-
morou-se Garrett, mas sem Rentes.

A primeira visita de J. Rentes de Carvalho ao Solar Condes de 
Resende em 2007; fotografia de Maria de  Fátima Teixeira.

Quando finalmente o escritor veio a Gaia em 2001 
a convite da Câmara Municipal, de que era vereador 
da Cultura o Dr. Barbosa da Costa, da Junta de Fregue-
sia de Santa Marinha, que lhe fez uma sessão solene e 
o levou a recordar os locais da infância, enquanto a ex-
tinta Associação de Escritores de Gaia o fez seu sócio 
honorário n.º 1, na realidade foi quase como que uma 
visita privada. O presidente da Junta, o meu amigo, 
então escritor e depois historiador, Fernando Peixoto, 
estranhou a minha ausência, mas eu só soube da visi-
ta, pelo semanário local, oito dias depois.

Em 2005, estando eu de férias em S. João da 
Pesqueira em março, com a equipa do Gabinete de His-
tória, Arqueologia e Património a estudar S. Salvador do 
Mundo, o meu amigo Nelson Rebanda avisou-me que 
JRC estava em Estevais, e logo pensei ir visitá-lo e, final-
mente, conhecê-lo. Com as colegas Maria de Fátima Tei-
xeira e Eva Baptista fomos ter à aldeia de Estevais erra-
da, onde estranhamos ninguém o conhecer. Só depois 
de muita curva chegamos a Estevais do Mogadouro, 
onde nos indicaram logo a sua casa, e aí recebeu esta 
inesperada «delegação gaiense» de braços abertos, 
oferecendo na despedida, a cada um de nós, uma obra 
sua diferente. Falamos-lhe então da atividade da Con-
fraria Queirosiana e ficou o convite para dela vir a fazer 
parte, o que veio a acontecer no capítulo realizado no 
Solar Condes de Resende em novembro seguinte. Con-
fiado na instituição, logo nas visitas seguintes, sempre 
que voltava a Portugal, oferecia à sua guarda parte do 
seu espólio gaiense, português e da sua passagem pela 
Universidade de Amsterdam. Em 2007 a Revista de Por-
tugal, nova série, dedica-lhe a capa do n.º 4, a propósito 
dos seus 40 anos de vida literária, no mesmo ano em 
que o escritor, agora a convite do vereador da Cultura 
Mário Dorminsky e da Confraria Queirosiana, volta de 
novo a Gaia em abril, tendo visitado o Solar Condes de 
Resende pela primeira vez. 

Realizou-se então na Casa Barbot uma sessão 
onde apresentei a sua vida e obra, sobretudo os tex-
tos de incidência gaiense, e o meu amigo de infância 
Eng.º Júlio Castro, também gaiense, mas durante anos 
radicado na Holanda, falou do apreço dos holandeses 
pelo escritor e pela sua obra. No dia seguinte, reali-
zamos uma peregrinatio ao Monte dos Judeus (que 
espera por melhores dias) e à Afurada, onde o pai de 
JRC, embevecido, um dia o pôs a cantar o fado no pos-
to da Guarda Fiscal.

No ano seguinte, em julho de 2008, recebo um 
e-mail – que guardo no baú das curiosidades – de 
uma entidade gaiense que pretendia agora home-
nagear JRC, pedindo-me o apoio para uma bio-
grafia, material informativo sobre a sua infância e 
carreira, pois queria patrocinar «1 ou 2 Colóquios 
sobre a vida e obra; lançamento de um livro so-
bre ele; exposição bibliográfica», sugerindo que 
«a Homenagem póstuma ao Escritor completará 
ainda esta iniciativa». Estas eram apenas «algumas 
ideias» daquilo que pretendiam fazer. Mesmo es-
tando então de férias, respondi: «Tanto quanto sei 
o Prof. Rentes de Carvalho está vivo e não tenciona 
morrer brevemente pelo que tudo leva a crer que 
será difícil fazer-lhe uma homenagem póstuma nos 
tempos mais próximos. Para lhe ser feita uma home-
nagem em vida, que aliás merece, penso que o pri-
meiro passo seria… contactá-lo por escrito…». Não 
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sei se o fizeram, mas entretanto continuou a nossa 
troca de correspondência. O que mais me doía era 
não haver em Portugal uma boa e renovada edição 
das suas obras, não apenas as já editadas, mas as 
publicadas na Holanda e entre nós desconhecidas. 
Tendo, entretanto, a editora Gailivro publicado dois 
livros meus e apoiando então esta editora a impres-
são da Revista de Portugal, de cujo conselho de re-
dação JRC fazia parte, falei com a responsável pelas 
edições e apresentei-lhe a obra deste escritor e o 
seu prestígio na Holanda, equivalente em grandeza 
ao desconhecimento que dele tinham a maior parte 
dos portugueses. E que sim senhor, a editora estava 
interessada e ia fazer-lhe um contrato para a edição 
das “Obras Completas”, a que torci o nariz, pois es-
tava certo, e ainda estou, que JRC terá muito para 
escrever, além de estar por reunir tudo quanto está 
disperso em Portugal, Brasil, Holanda e traduções 
noutras línguas. Mas já era um começo para Gaia 
e a Pátria se redimirem de ingratidões. Mas pouco 
depois a Gailivro é vendida ao grupo Leya e antes 
disso dá por anulado o contrato que já assinara 
com o escritor. Este encolhe os ombros, habituado 
como estava a que o seu país o ignorasse. Senti uma 
enorme frustração, jurando vinganças não sei bem 
a quem. 

O escritor e o seu editor Francisco José Viegas na inauguração 
o seu busto no Solar Condes de Resende a 19 de maio de 2018; 
fotografia de Digitalgaia.

Entretanto, talvez por indicação celestial de Eça de 
Queirós, «ele, que me conhece desde criança», como 
nos confidenciou o escritor, aparecem Francisco José 
Viegas e a editora Quetzal que sistematicamente, re-
gularmente, profissionalmente, põem nas mãos dos 
portugueses a obra muito completa deste escritor 
gaiense, a que outros também chamam seu, o que 
não tem mal nenhum, pois, como é sabido, Gaia é a 
deusa da Terra e os escritos de JRC são do tamanho da 
humanidade que vive e luta para ser feliz, tanto quan-
to possível, neste mundo.

As condições de cedência do seu espólio ficaram 
expressas num protocolo assinado entre o escritor 
e a Confraria Queirosiana a 19 de junho de 2011 na 
Quinta das Quebradas, numa visita de grupo feita a 
Mogadouro que ali ficou assinalada por uma lápide 
evocativa, gentileza do seu proprietário, escultor Ma-
nuel Barroco. O protocolo foi tornado público na Re-
vista de Portugal, nova série, n.º 8, de 2011, p. 66, e já 
então o espólio estava exposto e disponível no Solar 
Condes de Resende, e do qual a seguir se publica a 
primeira relação, pois, desde então, não só o escritor 
lhe tem acrescentado novos elementos, como outros 
confrades também têm vindo a completá-lo, o que em 
tempo oportuno se acrescentará a esta primeira lista, 
base da exposição «J. Rentes de Carvalho – Vila Nova 
de Gaia 1930» inaugurada pelo homenageado nesta 
instituição cultural gaiense, na mesma data em que a 
Confraria lhe dedicou aí um capítulo extraordinário, 
onde foram distinguidos, como confrades de honra, o 
escritor e seu editor Francisco José Viegas, e o escul-
tor Hélder de Carvalho, autor do seu busto em bronze 
descerrado no ato no foyer do auditório do Solar.

Finalmente, neste ano de 2018, nas comemora-
ções dos 50 anos da sua vida literária, sendo vereado-
ra do pelouro da Cultura a Eng.ª Paula Carvalhal, pela 
mão do Município de Gaia e da Confraria Queirosiana, 
J. Rentes de Carvalho voltou a casa, com exposição 
evocativa na Biblioteca Municipal, que mais tarde se-
guiria para a Biblioteca Pública de Perosinho, um coló-
quio no Auditório Municipal e o capítulo, a sua perpe-
tuação num busto em bronze e a exposição evocativa 
no Solar já referidos.

Capítulo de homenagem a J. Rentes de Carvalho no Solar Con-
des de Resende, 19 de abril de 2018; fotografia de Digitalgaia.

É digno, é redentor, mas a vida e obra do escritor 
irão continuar a descrever uma certa forma de se ser 
gaiense e português. Agora que os navios ali amar-
rados ao cais de Gaia já são outros, muito diferentes 
dos da sua infância, JRC voltará a partir para Trás-os-
-Montes e Amsterdam. Mas sabe que poderá sempre 
voltar a casa e que esta, mesmo ali especada no Monte 
dos Judeus à espera de melhores dias, não o esquece.
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O escultor Hélder de Carvalho

Hélder José Teixeira de Carvalho nasceu em 
Carrazeda de Ansiães em 1954.

Formou-se em Artes Plásticas pela Faculdade 
de Belas Artes do Porto em 1978. Foi aluno, entre 
outros, de Zulmiro de Carvalho, Alberto Carneiro, 
Álvaro Lapa, Fernando Pernes, Jorge Pinheiro e 
Eduardo Tavares.

Após a finalização do curso inicia-se como es-
cultor em acumulação com a função de professor, 
dando posteriormente exclusividade à primeira ati-
vidade. 

É a partir daí que desenvolve um trabalho con-
tinuado de pesquisa e investigação, privilegiando 
nesse estudo a figura humana. O fascínio pela 
representação do corpo, para além da evidente 
influência da escultura clássica ainda captada no 
academismo da Escola, surge por afinidade na-
tural, ainda que em posterior contraponto, com 
a constatação do que a modernidade trouxe ao 
abrir também para outras fórmulas mais essen-
ciais e elementares. 

Sobre a sua obra escreveu Laura Castro: - «(…) 
Há uma arte refratária ao discurso porque contém 
ela própria um texto que se impõe dentro da sua 
visualidade. O que acontece com a escultura de 
Hélder de Carvalho está perto da situação descri-
ta. Ou seja, a sua produção arrasta, indissociável da 
sua materialidade, da sua forma, um sentido que 
apreendemos ao mesmo tempo que a sua plastici-
dade. Portanto, podemos escrever acerca dela, mas 
ela própria já contém um enunciado que dispensa 
outro qualquer (…)». 

É possível todavia encontrar na escultura de 
Hélder de Carvalho, aquela perceção que aponta 
para novas realidades, evidenciadas no seu regu-
lar individualismo, próprio dos que mantêm um 
espirito aberto ao experimentalismo e à reinter-
pretação. 

Esse individualismo sente-se sobremaneira 
na vontade de procura de uma linguagem «pura» 
dos volumes e na busca de equilíbrios que tra-
gam novas dinâmicas e ideias, de que resultem 
soluções simples e apuradas. Simplificação não é 
retorno, é antes a procura de racionalidade e eco-
nomia formal.

 
O escultor Hélder de Carvalho na inauguração do busto do es-
critor J. Rentes de Carvalho no Solar Condes de Resende.

A reforçar esta perceção sublinha-se a apre-
ciação de Albano Martins que escreveu em tex-
to crítico para o catálogo da Exposição «A Sa-
gração do Corpo» (Cooperativa Árvore – 1995): 
«(…) Hélder de Carvalho sabe que esculpir não é 
reproduzir modelos extraídos da natureza, mas 
gesto em movimento no espaço e no tempo. E 
também sabe que na raiz do verbo esculpir, ou 
como seu parente próximo, há o substantivo es-
calpelo, instrumento de laceração. Lacerados os 
seus objetos escultóricos trazem para o campo 
da visão uma realidade que, afeiçoada pelos ins-
trumentos da imaginação, ganham o valor de 
símbolos. A dimensão de que estes se revestem 
e a semântica das imagens inscritas em cada 
uma das faces destes objetos asseguram aquela 
pluralidade de sentidos que toda a verdadeira 
obra de arte instaura e favorece. (…)».

No domínio da técnica, e referindo-nos à 
obra de encomenda, Hélder de Carvalho, em-
bora conhecedor de diferentes métodos e téc-
nicas de representação, privilegia a técnica da 
modelação em barro, com passagem a gesso, 
de que geralmente resulta a apresentação final 
da obra, fundida em bronze. Um dos encantos 
das boas fundições em bronze é a possibilidade 
destas reterem fixo, o movimento e expressão, 
mais ou menos profundo, das superfícies da es-
cultura. No caso, o que o autor realmente pre-
tende, é a plena unidade expressiva transposta 
para a matéria.
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 Após uma prática continuada de longos 
anos e rotinado na plasticização, Hélder de 
Carvalho apresenta hoje uma apreciável 
obra escultórica dispersa no espaço público.

Elege-se aqui a vertente da sua obra es-
cultórica no âmbito do retrato, áreas em que 
mais se tem empenhado. Para a apreciação 
dos seus trabalhos, além do carácter icono-
gráfico que lhes é inerente, sublinha-se no-
vamente a marca de interpretação pessoal 
que procura imprimir-lhes e que constituirá 
a “mais-valia” para que esse carácter perdure 
no tempo. 

Um busto, mesmo executado na pre-
sença do personagem a representar, tem 
sempre uma carga simbólica, tornando-se 
transcendente quando consegue captar o 
carácter anímico do retratado. Ao valor da 
semelhança (moral-estético), Hélder de Car-
valho acrescenta expressividade e criativi-
dade, assim se completando o ato. 

Sobre esta temática concreta Laura Cas-
tro enuncia: «(…) aquilo que procuramos 
nos retratos produzidos é a transfiguração 
operada, a sensibilidade evidenciada para 
nos dar, de um modo nunca antes visto, o 
rosto de certa personagem. No seu caráter 
fundador, a arte permite-nos ver algo que já 
conhecíamos como se fosse a primeira vez. 
(…)».

Ainda sobre a caracterização dos retratos 
do autor, Válter Hugo Mãe escreveu: «(…) a 
arte de Hélder de Carvalho faz-nos pensar 
numa quase monumentalização do rosto, 
uma heroicização que se pode explicar tam-
bém pela sua mestria na escultura, clássica 
arte da volumetria e da robustez. (…)»

É pertinente dizer-se que na estatuária 
de corpo inteiro se cumprem os requisitos 
mencionados já que a pose e o movimento 
são estudados, sempre no sentido de uma 
interpretação simbólica. Temos assim que, 
sobretudo na estatuária de representação 
de figuras históricas e/ou icónicas, o autor 
valoriza a consistente solidez e gravidade 

dos projetos devidamente estudados na sua 
relação com a envolvente em que se insta-
lam e onde naturalmente deve realçar-se a 
expressividade dos rostos.

É válido sublinhar ainda as suas obras re-
centes de cariz religioso. São representações 
iconográficas muitas vezes retida das raízes 
profundas do sagrado e meticulosamente 
estudadas e analisadas propondo uma inte-
ligibilidade sem radicalismos.

Fascinado pelo seu trabalho, Hélder de 
Carvalho não rompe com o passado. É jus-
tamente esse legado que tende a legitimar 
toda a sua ação. 

Perante o estádio de pluralismo em que 
a arte hoje se encontra, onde nenhum estilo 
ou corrente artística parece dominar, Hélder 
de Carvalho ocupa um lugar que é só seu. 
Assume em consciência a sua atitude estéti-
ca transcrita para a plástica da sua obra.

O tempo se encarrega depois de confir-
mar, se perdurará aquela espécie de «aura» 
emotiva e coletiva que muitas vezes senti-
mos trespassar na sua obra.

Busto do Professor Doutor Alberto Amaral, Faculdade de Ciên-
cias da Universidade do Porto, 2018; patrocínio da Fundação 
Eng.º António de Almeida.
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O primeiro núcleo documental (I) 
depositado na Confraria Queiro-
siana

Escritor e professor jubilado de Língua e 
Cultura Portuguesa da Universidade de Ams-
terdam, José Rentes de Carvalho é confrade 
de honra da Confraria Queirosiana, grau grão-
-louvado, pelo facto de, entre outros aspetos 
que também se poderiam chamar à colação, ter 
promovido a edição das cinco mais importantes 
obras de Eça de Queirós para a língua neerlan-
desa, permitindo assim que o escritor, de quem 
se considera discípulo, passasse a ser muito 
mais conhecido e apreciado nos Países Baixos.

Devido à sua generosidade e sentido de 
partilha com outros, mesmo sendo um «ro-
meiro sem romaria» (a sua divisa), nas mãos 
dos Amigos do Solar Condes de Resende – 
Confraria Queirosiana, cuja sede se localiza 
na Casa onde Eça se apaixonou por aquela 

que viria a ser a mãe de seus filhos, tem vin-
do a depositar a sua queirosiana, outros seus 
livros antigos, fotografias, papéis e objetos 
pessoais e condecorações, os dossiers rela-
tivos à sua vida universitária, para além de 
várias edições (algumas delas anotadas) das 
suas obras completas. 

Com esta oferta, que entretanto tem con-
tinuado também a ser enriquecida por outros 
admiradores como Adélio Martins, criou-se 
assim o seu primeiro núcleo documental per-
manentemente exposto e à disposição dos 
leitores e dos investigadores no Solar Condes 
de Resende.

Dele se divulga este primeiro catálogo, 
não só como testemunho público do reco-
nhecimento da entidade que está a receber 
tal espólio, mas também para partilhar com 
todos os interessados pela vida e obra deste 
notável escritor português, os documentos, 
livros e objetos que dele constam.

Organização e descrição:

A – Livros, opúsculos e separatas de JRC: em português
B – Livros, opúsculos e separatas de JRC: em neerlandês 
C – Textos de JRC: outras línguas 
D – Textos de JRC em obras coletivas 
E – Jornais e revistas com textos de JRC 
F – Revistas, catálogos, textos e recortes sobre JRC; entrevistas ao escritor
G – Queirosiana de JRC
H – Colaboração de JRC na edição de obras de Eça de Queirós em neerlandês
I – Livros que pertenceram a António Afonso de Carvalho 
J – Livros que pertenceram a JRC
K – Revistas e almanaques que pertenceram a JRC  
L – Documentos do pai de JRC 
M – Documentos de JRC 
N – Objetos que pertenceram a JRC
O – Textos datilografados e/ou policopiados e provas tipográficas de JRC em português e neerlandês
P – Cartazes e folhetos sobre JRC 
Q – Recortes de jornais que pertenceram a JRC 
R – Suportes informáticos de e sobre JRC 
S – Caricaturas de JRC 
T – Fotografias de JRC
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 A – Livros, opúsculos e separatas de JRC: 1 – Em português 

1 – Montedor: romance / JRC. – Lisboa: Prelo, 1968. – 221 p., 1 f. ; 20 cm. – (autores portugueses; 10).
2 – O rebate: romance / JRC. – Lisboa: Prelo, 1971. – 215 p., 11 f. ; 20 cm. - (autores portugueses; 18).
3 – A sétima onda / JRC. – [Lisboa]: Estampa, (imp. 1984). – 213 p.; 19 cm. – (Novas direcções ; 44).
4 – A literatura portuguesa e a censura fascista / JRC. – [s.l.: s.n., 1987]. – p. 137-145 – Sep. de Diálogos Hispánicos de 

Amsterdam, n.º 5. [Dedicado a]: Censura y literaturas peninsulares.
5 – Com os holandeses / JRC. – Amsterdam: Prello, 1993. – 168 p.; 20 cm. – Tít. da trad. holandesa: Waar die andere God 

woont.
6 – O joalheiro / JRC. – Lisboa: Escritor, 1998. – 181, [13] p.; 21 cm. – ISBN 972-8334-46-X.
7 – O milhão: recordações e outras fantasias / JRC; il. Waldemar Post. – Lisboa: Escritor, 1999. – 198, [10] p.; 21 cm. – ISBN 

972-8334-62-1.
8 – A Coca: romance / JRC. – Lisboa: Escritor, 2000. – 167, [9] p.; 21 cm. – (Obras de JRC). – ISBN 972-8334-93-1.
9 – Ernestina: romance / JRC. – 2.ª ed. - Lisboa: Escritor, 2001. – 271, [9] p.; 21 cm (Obras de JRC) ISBN 972-8590-21-0. 
10 – A Amante Holandesa: romance / JRC. – Lisboa: Escritor, 2003. – 206, [6] p.; 21 cm. – ISBN 972-8590-65-2.
11 – A Ira de Deus sobre a Holanda. Testemunho de um meio século (1956-2006). Print; existe CD.

B – Livros, opúsculos e separatas de JRC: 2 – Em neerlandês

1 – Waar die andere God woont / JRC; vertaald door A. Willemsen; met tekeningen van Willem. – 2.e druk. - Amsterdam: 
Meulenhoff, 1973. – 155, [4] p.: il. – (Meulenhoff editie; E 278).

2 – Portugal, de bloem en de sikkel / JRC; Nederlandse vertaling door August Willemsen. – Amsterdam: De Arbeiders-
pers, cop. 1975. – 280 p. ; 20 cm. – (Synopsis). – Tít. orig.: Portugal: a flor e a foice. – ISBN 90-295-3450-8.

3 – Waar die andere God woont / JRC; vertaald door A. Willemsem. – Amsterdam: De Arbeiderspers, cop. 1982. – 188 p.; 
20 cm. – (Synopsis). – Trad. holandesa de: Com os holandeses. – ISBN 90-295-3449-4. – 2 exemplares.

4 – De zevende golf: roman / JRC. – Amsterdam: De Arbeiderspers, cop. 1983. – 212 p.; 20 cm. – (Grote ABC; 450). – ISBN 
90-295-3448-6. – 2 exemplares.

5 – De Juwelier en andere verhalen / JRC. – Amsterdam : De Arbeiderspers, cop. 1987. – 196, [2] p. ; 20 cm. – (Grote ABC; 
584). – ISBN 90-295-3452-4.

6 – Montedor: roman / JRC; vertaald door Adri Boon; met een nawoord van August Willemsen. – Tweede druk. – Ams-
terdam : De Arbeiderspers, 1988. – 157, [1] p.; 20 cm. – (Grote ABC; 619). – ISBN 90-295-3456-7.

7 – Portugal: een gids voor vrieden / JRC; vertaald door Harrie Lemmens. – Amesterdam: De Arbeiderspers, cop. 1989. 
– 390 p; il. – ISBN 90-295-3457-5.

8 – Laurentiustranen: [roman] / JRC, vertaald door Harrie Lemmens. - Tweede druk. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 
1990. – 157, [1] p. - (Grote ABC; 720). – Tít. orig.: O rebate. – ISBN 90-295-3459-1.

9 – Het miljoen: herinneringen en andere verzinsels / JRC; vertaald door Harrie Lemmens. – Amsterdam : De Arbeiders-
pers, cop. 1991. – 218, [1] p.; 20 cm. - (Grote ABC; 749). – Tít. orig.: O milhão: recordações e outras fantasias. – ISBN 
90-295-3460-5.

10 – Wijngids van Portugal / JRC; vertaald door Harrie Lemmens. – Amsterdam : De Arbeiderspers, cop. 1992. – 157, [2] 
p.: il.; 18 cm. – ISBN 90-295-3461-3.

11 – Mazagran / JRC; vertaald door Harrie Lemmens. – Amsterdam: De Arbeiderspers, cop. 1992. – 199 p. ; 20 cm. – 
ISBN 90-295-3464-8.

12 – De Juwelier en andere verhalen / JRC. – Derde druk. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1993. – 196, [2] p. ; 18 cm. – 
(AP – pocket editie). – ISBN 90-295-3465-6.

13 – Portugal: een gids voor vrienden / JRC; vertaald door Harrie Lemmens. – Amsterdam: De Arbeiderspers, cop. 1994. 
- 405 p. : il. – Tít. orig.: Portugal: um guia para amigos. – Contém anotações manuscritas do autor. – ISBN 90-295-
3457-5.

14 – La coca / JRC; vertaald door Harrie Lemmens. – Amsterdam : De Arbeiderspers, cop. 1994. – 207 p.; 22 cm. – ISBN 
90-295-3467-2. – 2 exemplares.

15 – Waar die andere God woont / JRC; vertaald door A. Willemsen. – Tiende druk. – Amsterdam : Singel 262, 1996. – 
188, [2] p.; 18 cm. – (Singel pockets). – Tít. orig.: Com os holandeses. - ISBN 90-413-3023-2.

16 – Tussenjaar: dagboek mei 1994 tot mei 1995 / JRC; vertaald door Harrie Lemmens. – Amsterdam : De Arbeiderspers, 
cop. 1996. – 336 p.; 20 cm. – Tít. Orig.: Tempo contado. – ISBN 90-295-3482-6.

17 – Portulaan: Minho / JRC; vertaling Harrie Lemmens. – [Amsterdam]: Prello, cop. 1997. – 47 p.: il. – Existe a versão em 
português em folhas A4, ver secção O deste catálogo.

18 – Portulaan: Douro Sul & Beira Alta / JRC; vertaling Harrie Lemmens. – [Amsterdam]: Prello, cop. 1997. – 47 p.: il. – 
Existe a versão em português em folhas A4, ver secção O deste catálogo.
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19 – Portulaan: Trás-os-Montes / JRC; vertaling Harrie Lemmens. – [Amsterdam]: Prello, cop. 1997. – 47 p.: il. – Existe a 
versão em português em folhas A4, ver secção O deste catálogo.

20 – Ernestina / JRC; vertaald door Harrie Lemmens. – Amsterdam : Atlas, cop. 1998. – 317, [1] p.; 21 cm. – ISBN 90-254-
2247-0.

21 – Ernestina / JRC; vertaald door Harrie Lemmens. – Tweede druk. – Amsterdam: Atlas, 1999. – 317, [1] p.; 21 cm. – 
ISBN 90-450-0335-X.

22 – De Hollandse minnares / JRC; vertaald door Harrie Lemmens. – Amsterdam : Atlas ; cop. 2000. – 238, [1] p.; 21 cm. 
– Tit. orig.: A amante holandesa. – ISBN 90-450-0286-8.

23 – Lissabon: een nieuwe gids voor vrienden / JRC; vertaald door Maartje de Kort. – Amsterdam : Atlas, cop. 2001. – 328 
p.: il. ; 21 cm. – Tit. orig.: Lisboa. – 2 exemplares. – ISBN 90-450-0521-3. – 2 exemplares.

24 –  La coca / JRC; vertaald door Harrie Lemmens. – Amsterdam : Atlas, cop. 2001. – 197 p. ; 21 cm. – ISBN 90-450-
0533-6.

25 – Ernestina / JRC; vertaald door Harrie Lemmens. – Derde druk. – [Amsterdam]: Pandora, 2001. – 317, [1] p.; 18 cm. 
– ISBN 90-254-1911-9.

26 – O Lissabon, mijn thuis / JRC; samengesteld door August Willemsen en Marcel van den Boogert. – Amsterdam : 
Lubberhuizen,  cop. 2003. – 255 p.: il. ; 22 cm. – (Het oog in ’t Zeil Stedenreeks ; 3). – ISBN 90-5937-0090. – 2 exem-
plares.

27 – Er is hier niemand: dagboek mei 1999 tot mei 2000 / JRC; vertaald door Maartje de Kort. – Amsterdam : Atlas, cop. 
2005. – 256 p.; 21 cm. – Tit. orig.: Tempo sem tempo. – ISBN 90-450-1064-X.

28 – Portugal: een gids voor ontdekkers / JRC; vertaald door Arie Pos. – Amsterdam : Atlas, cop. 2005. – 189, [1] p.: il.; 21 
cm. – Tít. orig.: Portugal: um guia para descobridores. – ISBN 90-450-1188-3.

29 - Gods toorn over Nederland. Getnigenis van een halve eeuw: 1956-2006 / JRC; vertaald door Arie Pos. – Amsterdam/
Antwerpen: Uitgeverij Atlas, 2008. – 222, [1] p.; 21 cm. – Tít. orig.: A Ira de Deus sobre a Holanda. Testemunho de um 
meio século 1956-2006. – ISBN 978-90-450-09-07-0.

C:Textos de JRC: 3 – Outras línguas 
(a incorporar)

D:Textos de JRC em obras coletivas

1 – Meesters der portugese vertelkunst / Keuze, vertaling en voorwoord: A. Willemsen. – [Amsterdam]: Meulenhoff, cop. 
1970. – 190 [1] p. ; 20 cm. – (Meulenhoff editie ; E 215). – Contém biografia dos autores. Lissabon / JRC. In: Meesters 
der portugese vertelkunst. – p. 175-181. – Exposição Queirosiana.

2 – Bewustwording in Portugal / [teksten JRC; fotografie Arno Hammacher; vert. uit het portugees door August Wille-
msen]. – [Rotterdam]: [Museum Boymans-van Beuningen], [1978]. – 38, [2] p.: il. ; 22x32 cm. –Tentoonstellingsca-
talogus 16.12.78 t/m 28.01.79. De voorbeeldige revolutie en de onzichtbare revolutie / JRC. In: Bewustwording in Por-
tugal. – p. 3-17 a 2 colns.: il. - A revolução exemplar e a revolução invisível / JRC. In: Bewustwording in Portugal. – p. 
34-38 a 2 colns.: il.

3 – 26 Nieuwe verhalen / van Tessa de Loo, Jeroen Brouwers, Marijke Höweler... [et al.]. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 
[198-?]. – 325 p.; 22 cm. – ISBN 90-295-5020-1.

4 – De nieuwe gevangenis / JRC. In: 26 Nieuwe verhalen. – p. 219-224.
5 – Holland in vorm: dutch design 1945-1987 / ed. Gert Staal, Hester Wolters; design Arlette Brouwers; comp. and ed. 

Stedelijk Museum Amsterdam... [et al.]. – ‘s-Gravenhage: Stichting Holland in Vorm, 1987. – 296 p.: il. ; 30x30 cm. 
– ISBN 90-9001733-X. Through the eyes of the user / JRC; translation M. Clegg. In: Holland in vorm: dutch design 1945-
1987. - p. 7-17: il.

6 – Hotel in Holland / samengesteld door René van Stipriaan; voorwoord Gerrit Komrij; [vert. uit diverse talen]. – Ams-
terdam: Balans, cop. 1987. – 113 p. – ISBN 90-5018-030-2. Leven als gastarbeider / JRC. In: Hotel in Holland. – p. 
20-25.

7 – Europe: experience & expectation / with an introd. by Timothy Garton Ash ; transl.  Roy Bicknell, David Colmer... [et 
al.]. – Amsterdam: Praemium Erasmianum Foundation, cop. 1997. – 224 p.: il. , 25 cm. – ISBN 90-803956-1-7. Pro-
ceeding within inequalities = Caminhando por entre desigualdades / JRC. In: Europe: experience & expectation. – p. 
188-193.

E: Jornais e revistas com textos de JRC 

1 – DE TRASMONTAANSE POST. Amsterdam, 1997 De Trasmontaanse Post. Nieuwsbrief van JRC, n.º 2, April 1997, 4 p. 
(contém 4 páginas com tradução portuguesa).
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2 – MAATSTAF. Amsterdam, 1952- Maatstaf. – Amsterdam: De Arbeiderspers, 1952-. – Il.; 24 cm. – Descrição baseada 
a partir do n.º 11/12 (1984). – ISSN 0024-8851. Existências: 1984 (jrg. 32, n.º 11/12) / 1987 (jrg. 35, n.º 2, Februa-
ri) / 1993 (jrg. 4, n.º 3/4, Maart/April) / 1994 (n.º 9, September). Wat zoekt Komrij in Portugal? / JRC. In: Maatstaf. 
Amsterdam: De Arbeiderspers, 1984. – Jrg. 32, n.º 11/12 (1984), p. 113-116. De ‘Vrouwen’ van Maria Mendes [Texto 
policopiado] / JRC. In: Maatstaf. [Amsterdam]. – N.º 4, 1985, p. 33-40: il. – (Pasta 1). Portfolio/ Eça de Queiroz (1845-
1900), een inleiding tot zijn leven en zijn werk / JRC. In: Maatstaf. Amsterdam: De Arbeiderspers, 1987. - Jrg. 35, n.º 2 
(Februari, 1987), p. 26-61: il. De Hemel van het begin / JRC. In: Maatstaf. Amsterdam: De Arbeiderspers, 1993. - Jrg. 
41, n.º 3/4  (Maart/April, 1993), p. 26-29. Het verdwijnen van Lissabon / JRC. In: Maatstaf. Amsterdam: De Arbeiders-
pers, 1994. – N.º 9, p. 76-79.

3 – PERIFÉRICA. Periférica / propr. Grupo Desportivo e Cultural de Vilarelho, dir. Rui Ângelo Araújo. - Vilarelho: G.D.C., 
2002-2005. -; 26 cm. – ISSN 1645-3964. – JRC assina, em permanência, as cartas de “O Padrinho” (n.ºs: 1/13), a 
rubrica “Pulp Fiction” (n.ºs: 1, 2, 3, 4, 7, 8 e 12) e a rubrica “Barreira Invisível” (n.ºs: 5, 9 e 14). Existências: 2002 (ano 
I: n.º 1, n.º 2, n.º 3) / 2003 (ano I: n.º 4; ano II: n.º 5, n.º 6, n.º 7) 2004 (ano II: n.º 8; ano III: n.º 9, n.º 10, n.º 11) / 2005 
(ano III: n.º 12; ano IV: n.º 13, n.º 14).

F: Revistas, catálogos, textos e recortes sobre JRC; entrevistas ao escritor

1 – De Volkskrant, 26.09. 1970; «JRC een intellectuele gastarbeider; “Ik been de enige Portugese schrijver die geen 
moeilijke woorden gebruikt”»; por Lidy van Marining; impresso; p. 25.

2 – Diário de Lisboa, Suplemento Literário: 29.07.1971, «As cinzas e os resíduos», por Nelson de Matos; fotocópia.
3 – LIDMILOVÁ, Pavla. Problemática actual no romance português mais novo [Texto policopiado] / Pavla Lidmilová. In: 

Philologica Pragensia: časopis pro moderni filologii. – Praga. – 17, n.º 3, 1974, p. 140-146.
4 – Vrij Nederland, 02.02.1985 - «“Er is in Nederland een Kleine groep fatsoenlijke mensen die mijn liefde voor dit land 

rechtvaardigt”. De visie van JRC op Portugal en het ‘zeer trendgevoelige’ Nederland; por Frits Abrahams; p. 5, 6, 7, 
8, 9, 15 e 16; impresso.

5 – 35 mm Photography, 08.1985 - «Terry Scott comments on selected “Photo Prize” entries which nearly made it to the 
winners pages… JRC»; fotocópia.

6 – Lecuwarder Courant, 03.06.1989; «Een eigenwijze reisgids», por Nico Hylkema; fotocópia.
7 – Vrij Nederland (Boekenbijlage, n.º 18), 05.05.1990; «Een verhaal op leven en dood. Het meedo-genzole Portugal in 

“Laurentiustranen” van Rentes de Carvalho», por Frans de Rover; impresso; p. 1 e 3.
8 – De Volkskrant, 12.06.1992: «Over de zaligheid van strozak en kaarslicht. De raadsel achtige grootheid van Eça de 

Queiroz», por Michäel Zeeman.
9 – LER. Ler: livros & leitores / propr. Fundação Círculo de Leitores, dir. Francisco José Viegas. - Lisboa: C.L., 1997-. -; 28 

cm. – Publicação trimestral. – Descrição baseada a partir do n.º 38 (1997). – Contém: Entrevista de Francisco José 
Viegas a JRC, p. 88-95: il.; Artigo sobre JRC de Fernando Venâncio, p. 96-99: il.

10 – (LIVROS). (Livros) / Artes e Leilões, dir. Tereza Coelho. – Lisboa: A.L., [1999]-. –; 30 cm. – Descrição baseada em: n.º 25 
(Out./Nov. 2001). – Contém artigo sobre JRC na pág. 46, não assinado.

11 – O Primeiro de Janeiro, 25.04.2007 - «Rentes de Carvalho esteve em Vila Nova de Gaia, a terra que o viu nascer. 
Desconhecido só em Portugal»; por Goretti Teixeira; fotocópia.

12 – O Primeiro de Janeiro, 30.04.2007 - «Rentes de Carvalho: uma escrita confinada ao silêncio em Portugal: “o escritor 
é um fornecedor de molduras”»; por Goretti Teixeira; fotocópia.

13 – Jornal de Gaia, 03.05.2007 - «Casa Barbot recebeu JRC, um gaiense ilustre. Um dos maiores escritores portugueses 
vivos», por Manuel Robles; fotocópia.

14 – ATLAS ZOMER’ 08. Atlas Zomer’ 08. – Amsterdam [2008]. – 24 p. n/n ; il.; 26 cm [JRC nas pp. 16 a 19].
15 – De Groene Amsterdammer, n.º 49, 5 de dezembro de 2008, «JRC grimlacht om Nederland» por Jos Palm, pp. 14-15.
16 – LER. Ler: livros & leitores / propr. Fundação Círculo de Leitores, dir. Francisco José Viegas. - Lisboa: C.L., 1997-. - ; 

28 cm. – Publicação trimestral. – Descrição baseada a partir do n.º 38 (1997). «Há em nós uma raiva que assusta»; 
entrevista de Fernando Venâncio a JRC, in Ler: livros & leitores, n.º 79, abril de 2009, pp. 24-27.

17 – CenE Alert, Utrecht, nº 2, 2001, «JRC: Natuur is vervangbaar, een mens miet», p. 10-12.
18 – «Nederlandse schrijvers uit den vreemde», por Marcel Seelen; publicação?; data?; fotocópia; pasta 1.

G: Queirosiana de JRC

QUEIRÓS, Eça de, 1845-1900. 
1 – Briefwisseling van Fradique Mendes: herinneringen en aantekeningen / Eça de Queiroz; uit ’t portugees vertaald door 

M. J. Kollewijn. – Amsterdam: Schreuders, 1906. – 234 p. ; 23 cm. – (Serie Van keurwerken; 2).
CABRAL, António, 1863-1956
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2 – Eça de Queiroz: a sua vida e a sua obra: cartas e documentos inéditos / António Cabral. – 2ª ed. - Lisboa : Portugal-
-Brasil, 1920. - 470, [5] p.; 20 cm. 

AGOSTINHO, José, 1866-1938 
3 – As últimas obras posthumas de Eça de Queiroz e a crítica / José Agostinho. - Porto: A. Figueirinhas, 1926. - 212 p. ; 19 cm. 
PORTUGAL, Boavida
4 – Eça de Queiroz, bolchevista: ensaio crítico / Boavida Portugal. - Lisboa: Livr. Central, 1931. - 196, [3] p.; 19 cm.
PESSOA, Alberto, 1883-1942 
5 – Ideas médicas de Eça de Queiroz / Alberto Pessoa. - Coimbra: Imprensa da Universidade, 1928-1933. – 1 v. ; 23 cm. – 

Contém: I: A morte de Amélia e a morte de Luísa. - 35 p. – Sep. de O Instituto, vol. 75, n.º 4; II: A morte de Juliana e 
outros casos fatais. - 37 p. – Sep. de O Instituto, vol. 83, n.º 5; III: As doenças não mortais. - 65 p. – Sep. de O Instituto, 
vol. 84; IV: O caso de Dâmaso Salcede. - 50 p. – Sep. de O Instituto, vol. 85; V: José Matias, a Tóto e vários outros. - 58 
p. - Sep. de O Instituto, vol. 86; O médico, o farmacêutico e o praticante de farmácia nos livros de Eça de Queirós. – 
Coimbra: Livr. Académica, imp. 1940. - 14 p. – Sep. de Coimbra Médica, vol. VII, n.º 5 (maio, 1940).

GUIMARÃES, Luís de Oliveira
6 – As mulheres na obra de Eça de Queirós / Luís de Oliveira Guimarães. - Lisboa: Livr. Clássica, 1943. - 100, [3] p.; 19 cm. 

- (Gládio. Letras e Artes; 14).
ALMEIDA, António Ramos de, 1912-1961
7 – Eça / António Ramos de Almeida. - Porto: Latina, imp. 1945. - 402, [1] p.; 20 cm.
ALMEIDA, Vieira de, 1888-1962
8 – À janela de Tormes: no centenário de Eça de Queirós / Vieira de Almeida. - Lisboa: Ed. Rev. Ocidente, 1945. – 217, [6] 

p.; 19 cm. 
COSTA, Joaquim, 1877-1950 
9 – Eça de Queirós: criador de realidades e inventor de fantasias / Joaquim Costa. - Porto: Livr. Civilização, 1945. - 295, [5] 

p., [6] f. il. : il. ; 22 cm. 
DAVID, Celestino, 1880-1952 
10 - Eça de Queiroz em Évora / Celestino David. - Évora: [s.n.], 1945. – 157, [19] p ; 24 cm.
FIGUEIREDO, Fidelino de, 1888-1967 
11 – Um pobre homem da Póvoa de Varzim / por Fidelino de Figueiredo. - Lisboa: Portugália, [1945]. - 191, [8] p.; 19 cm. – 1º 

Centenário do Nascimento de Eça de Queirós (1845-1945).
GUIMARÃES, Luís de Oliveira, 1900-? 
12 – Eça de Queiroz e os políticos / Luís de Oliveira Guimarães. - Lisboa: Ed. Vic, [1945?]. – 94, [1] p. ; 19 cm.
13 – O espírito e a graça de Eça de Queiroz / Luiz de Oliveira Guimarães, carta-prefácio de Fradique Mendes. – Lisboa: Ed. Ro-

mano Torres, imp. 1945. - 141, [3] p.; 19 cm. – Ex. autografado com dedicatória do autor.
LEMOS, Antero Vieira de 
14 – Eça de Queiroz, o seu drama e a sua obra: ensaio crítico / Antero Vieira de Lemos. – Porto: Livr. Latina (Deposit.), imp. 1945. 

– 266 p. ; 19 cm.
LIVRO DO CENTENÁRIO DE EÇA DE QUEIROZ
15 – Livro do centenário de Eça de Queiroz / org. Lúcia Miguel Pereira, Câmara Reys. – Portugal, Brasil: Dois Mundos, 1945. - 

717, [3] p., [12] f. il. : il. ; 24 cm. 
MARQUES, Edgard, 1899-1962
16 – Interpretação espiritual de Eça de Queiroz: estudo biográfico / Edgar Marques. - Lisboa: Guimarães & Cª., [1945?]. - 242, [1] 

p. ; 19 cm.
MELO, Alírio de, ca 18- - 
17 – Eça de Queiroz, o exilado da realidade / Pe. Allyrio de Mello. - Porto: Livr. Tavares Martins, 1945. - 278, [1] p.; 20 cm.
RAMOS, Feliciano, 1904-1972 
18 - Eça de Queirós e os seus últimos valores / Feliciano Ramos. - Lisboa: Ed. Rev. Ocidente, imp. 1945. – 246, [1] p.: il.; 19 cm. 
RIBEIRO, António dos Reis
19 – O meu amigo Eça / António dos Reis Ribeiro. - Lisboa: Edit. Enciclopédia, [1945?]. – 184, [1] p.; 19 cm.
SACRAMENTO, Mário, 1920-1969 
20 – Eça de Queirós: uma estética da ironia / Mário Sacramento. - Coimbra: Coimbra Editora, 1945. - 286, [3] p.; 19 cm.
SEGURA OTAÑO, Enrique 
21 – Vida de Eça de Queiroz / por Enrique Segura. - Madrid: [s.n.], 1945 (Badajoz: Imp. de la Exma. Diputación Provincial). - 213, 

[10] p. ; 21 cm. - (Siglo XIX).
SIMÕES, João Gaspar, 1903-1987 
22 – Eça de Queiroz: o homem e o artista / João Gaspar Simões. – Lisboa, Rio: Dois Mundos, 1945. - 668, [4] p., [14] f. il. : il. ; 24 

cm.
AURORA, Conde de, 1896-1969 
23 – Eça de Queiroz e a nobreza: conferência / Conde d’Aurora. - [s.l.]: Portugália, 1946 (Porto: Tip. Porto Médico). - 80, [1] p., 

[11] f. il. : il. ; 20 cm.
SARAIVA, António José, 1917-1993 
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24 – As ideias de Eça de Queirós: ensaio / por António José Saraiva. - Lisboa: Centro Bibliográfico, [1946]. - XLIX, 150, [1] p.; 20 cm.
WERNECK, Francisco José dos Santos 
25 – As idéias de Eça de Queirós / Francisco José dos Santos Werneck (José d’Além). - Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte: 

Livr. Agir, 1946. - 396, [1] p.; 20 cm. - Prémio Póvoa de Varzim, comemorativo, no Brasil, do centenário de Eça de Queirós. 
EÇA DE QUEIROZ
26 – Eça de Queiroz: documentário de uma comemoração / Diretoria de Documentação e Cultura [da] Prefeitura Municipal do 

Recife. - Recife: Prefeitura Municipal, 1947. - 231 p., [6] est. : il. ; 23 cm.
PALEÓLOGO, Constantino 
27 – Eça / Constantino Paleólogo, introd. de Neves - Manta. - [s.l.]: Cruzeiro, 1948. - 234, [1] p.; 20 cm.
QUEIRÓS, António de Eça de, 1891-1968 
28 – Desafronta à memória de Eça de Queiroz / António d’Eça de Queiroz. – Porto, Lisboa: Lello & Irmão: Aillaud & Lellos, 1950. 

- 299 p. ; 19 cm.
COSTA, Júlio de Sousa e, 1878-1935
29 – Eça de Queiróz: memórias da sua estada em Leiria: 1870-1871 / Júlio de Sousa e Costa. - Lisboa: Livr. Sá da Costa (Deposit.), 

imp. 1953. - 205, [2] p.; 20 cm.
LEAL, Tomás de Eça, 1876-? 
30 – Eça de Queiroz: menino e moço / Thomaz d’Eça Leal. - Lisboa: Livr. Sá da Costa, 1954. – 207, [1] p.: il.; 20 cm. 
QUEIRÓS, Eça de, 1845-1900
31 – The city & the mountains/ Eça de Queiroz; translated from the portuguese by Roy Campbell. – Ahens, Ohio: University 

Press, cop. 1967. – 216, [1] p. – Livro fotocopiado pela University Microfilms International, imp. 1988.
32 – Primeiro de Maio / Eça de Queiroz, il. João Abel Manta. – 2ª ed. - Lisboa : O Jornal, 1982. - 18, [1] p : il.; 30 cm.
ESTEVES, Maria Helena de Almeida
33 – Studi su Eça de Queirós / Maria Helena de Almeida Esteves, Rita Pedetta. – Perugia: Università Degli Studi di, 1984. – 125, 

[1] p.
QUEIRÓS, Eça de, 1845-1900 
34 – Le crime du Padre Amaro: scénes de la vie dévote / Eça de Queiroz, trad., présent. et notes de Jean Girodon. - Paris: La Di-

fference, imp. 1985. - 457 p. ; 23 cm. - (Litterature). - Tít. orig.: O crime do padre Amaro. - ISBN 27291-0170-5.
35 – The Maias / Eça de Queiroz; introd. By Helder Macedo; translated by Patricia McGowan Pinheiro and Ann Stevens. – Lon-

don, Melbourne: Everyman’s Library, 1986. – 633 p. – (Everyman classics). – ISBN 0-460-01433-1.
36 – Alves & Co. / José Maria Eça de Queirós; translation from the portuguese with introduction and notes by Robert M. 

Fedorchek. – Lanham, New York, London: University Press of America,  cop. 1988. - XXII, 114 p. – ISBN 0-8191-7157-3.
37 – De mandarijn / Eça de Queiroz; vertaald uit het Portugees en van een nawoord voorzien door Joep Huiskamp. – Utrecht: 

Ijzer, cop. 2001. – 92, [3] p.; 20 cm. – Tít. orig.: O Mandarim. – ISBN 90-74328-52-0.

H: Colaboração de JRC em edições de obras de Eça de Queirós em neerlandês

1 – De relikwie: over de ongemeen naakte werkelijkheid, de doorschijnende mantel van de fantasie / Eça de Queiroz; vertaald 
door Adri Boon en van een nawwoord voorzien door JRC. - Amsterdam: De Arbeiderspers, cop. 1989. – 334 p. ; 21 cm. – 
(Grote ABC; 661). – Tit. orig.: A Relíquia. – ISBN 90-295-3433-8.

2 – Het vergrijp van pater Amaro / Eça de Queiroz; vertaald door Adri Boon en van een nawoord voorzien door JRC. – Ams-
terdam: De Arbeiderspers, cop. 1990. – 520 p. ; 21 cm. – (Grote ABC; 719). – Tit. orig.: O Crime do Padre Amaro. – ISBN 
90-295-3434-6.

3 – De stad en de bergen / Eça de Queiroz; vertaald door Harrie Lemmens en van een nawoord voorzien door JRC. - Amster-
dam: De Arbeiderspers, cop. 1992. – 264 p. ; 21 cm. - (Grote ABC; 774). - Tít. orig.: A Cidade e as Serras. – ISBN 90-295-3432-
X. 4 – Neef Bazilio / Eça de Queioz ; vertaald door Harrie Lemmens en van een nawoord voorzien door JRC. - Amsterdam 
: De Arbeiderspers, cop. 1994. – 441 p. ; 21 cm. – Tít. orig.: O Primo Bazílio. - ISBN 90-295-3431-1.

5 – De Maia’s: episodes uit het romantische leven / Eça de Queiroz; vertaald door Harrie Lemmens en van een nawoord voor-
zien door JRC. - Amsterdam: De Arbeiderspers, cop. 2001. – 651 p. ; 22 cm. – Tít. orig.: Os Maias. – ISBN 90-295-1514-7.

I: Livros que pertenceram a António Afonso de Carvalho

GAMA, Arnaldo, 1828-1869
1 – O Balio de Leça / Arnaldo Gama; pref. de Augusto Gama. – Ed. popular. – Porto: Livr. Civilização, 1935. – 217, [2] p.
2 – O segrêdo do Abade / Arnaldo Gama. – Ed. popular. – Porto: Livr. Civilização, 1935. – 288, [3] p.
3 – O Sargento-Mor de Vilar: (episódios da invasão dos franceses em 1809) / Arnaldo Gama. – Ed. popular. – Porto: Livr. Civiliza-

ção, 1935. – 287 p.
NETO, Coelho, 1864-1934
4 – Romanceiro / Coelho Netto. - 3ª ed. - Porto : Livr. Chardron de Lelo & Irmão, 1924. - 253 p. ; 19 cm.
5 – Mano / Coelho Netto. – 2ª ed. - Porto : Livr. Chardron de Lelo & Irmão, 1928. – 152 p. ; 20 cm.
RIBEIRO, Tomás, 1831-1901 
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6 – D. Jayme: poema / Thomaz Ribeiro, com uma conversação preambular pelo Visconde de Castilho. – 12ª ed., corrigida. – 
Porto: Livr. Chardron de Lelo & Irmão, 1921. – XCVI, 248 p.; 19 cm. – Livro oferecido pela Escola Primária Geral Ferreira de 
Macedo ao ex-aluno António Afonso de Carvalho, em 1922.

J: Livros que pertenceram a JRC

BRAAKENSIEK, Joh., et al.
1 – Amsterdam. Gids met platen / houtsneden naar teekeningen van Joh. Braakensiek, J. C. Greive Jr., Alex. Hilverdink en E. S. 

Witkamp Jr. – [3e ed.]. - [Bussum: Fibula-Van Dishoeck], cop. 1971. – VI, 266, 48 p.: il. a p.& b. – Derde druk naar de tweede 
veranderde druk, Amsterdam: Tj. Van Holkema, 1883 (Facsimile da 2ª ed. de Amsterdam: Tj. Van Holkema, 1883).

BACHE, Erling 
2 – Homens brancos nos trópicos / Erling Bache, trad. portuguesa de António Brochado. - Porto: Liv. Tavares Martins, 1944. - 

269, [2] p.; 20 cm. - (Por terras de maravilha: biblioteca de viagens; 12). - Tít. orig.: Weisse unter der tropensonne.
BALZAC, Honoré de, 1799-1850 
3 – O tio Goriot: romance / H. de Balzac, trad. Eduardo de Barros Lobo (Beldemónio). - Lisboa: Guimarães & C.ª, [194-?]. - 292 

p. ; 19 cm. – Assinatura na folha de rosto de José Rentes Carvalho, com data de 1949.
4 – La casa del gato que pelotea / Balzac. – Buenos Aires: Argonauta, [194-?]. – 73, [3] p. – (El tonel). – Obra escrita em 1829, 

esta trad. em castelhano é anterior a 1949; falta a folha de rosto. Assinatura de José Rentes Carvalho. Porto, 1949.    
BLANCHOD, Fréderic, 1883-?
5 – No paraíso das grandes feras: subindo o Nilo milenário / Fred Blanchod, trad. portuguesa de Campos Monteiro. - Porto: 

Livraria Tavares Martins, 1941. - 286 p., [5] p. de est. ; 20 cm. - (Por terras de maravilha: biblioteca de viagens; 8). - Tít. orig.: 
Au paradis des grands fauves.

BUENO DE MESQUITA, A.
6 – Portuguesade: herinneringen aan het Amsterdam van de Portugese Joden / A. Bueno de Mesquita; tekeningen Karel Junger. 

– Delft: Eburon, 1988. – 101 p.: il.
CALDWELL, Erskine, 1903-1987 
7 – A estrada do tabaco / Erskine Caldwell, trad. de Adolfo Casais Monteiro. - Lisboa: Inquérito, [194-?]. - 276 p.; 20 cm. - (Os 

melhores romances dos melhores romancistas). - Tít. orig.: Tobacco road.
CASTELO BRANCO, Camilo, 1825-1890
8 – A bruxa de Monte-Cordova: romance / Camillo Castello Branco. – 5ª ed., conforme a 1.ª, única rev. pelo autor. - Lisboa: 

Parceria António Maria Pereira, 1924. – 238, [4] p. - (Obras de Camilo Castelo Branco; 26).
DA VERONA, Guido, 1881-1939 
9 – Cléo, robes, manteaux / Guido da Verona, trad. de Campos Lima. – Lisboa: Livr. Bertrand, [194-?]. - 287 p.; 19 cm. – Assina-

tura de José Avelino Rentes de Carvalho, com data de 1947.
DINIS, Júlio, pseud.
10 – Os fidalgos da Casa Mourisca / Júlio Dinis. - Porto: Livr. Civilização, imp. 1940. - 287 p. ; 20 cm.
11 – A Morgadinha dos Canaviais: crónica da aldeia / Júlio Dinis. - Porto: Livr. Civilização, 1942. - 425 p. ; 20 cm.
12 – Uma família ingleza: scenas da vida do Porto / Júlio Diniz. - Porto: Livr. Lello & Irmão, 1943. - 463 p. ; 18 cm. - Julio Dinis é 

o pseud. de Joaquim Guilherme Gomes Coelho.
DOSTOIEVSKI, 1821-1881 
13 – O idiota / Dostoiewsky, trad. de A. Augusto dos Santos. - Porto: Livr. Progredior, 1944. - 2 v. ; 20 cm.
DUGUID, Julian 
14 – O inferno verde: nas florestas virgens da Bolívia / Julian Duguid, trad. portuguesa de Eduardo Pinheiro. - 2ª ed. - Porto : 

Tavares Martins, 1945. - 384 p.: il.; 20 cm. - (Por terras de maravilha: biblioteca de viagens; 6). - Tít. orig.: Green hell.
FERREIRA, Júlio Albino, 1868-1934 
15 – Selecta inglesa: para o 6º ano do curso dos liceus adaptada aos respectivos programas / de Padre Júlio Albino Ferreira; 

ed. revista por Bertino Daciano R. S. Guimarães. – 3ª ed. – Porto : Domingos Barreira, [1946?]. - 158 p. ; 20 cm. - Data do 
prefácio: 1946.

FIGUEIREDO, Antero de, 1866-1953
16 – D. Pedro e D. Inês: o grande desvairo: 1320-1367 / Antero de Figueiredo. – 11ª ed., de novo revista. – [s.l.]: Livr. Bertrand, 

1944 (Lisboa: Imp. Portugal-Brasil). - 311, [4] p.
FIGUEIREDO, Fidelino de, 1888-1967
17 – História literária de Portugal: séculos XII-XX / Fidelino de Figueiredo. - Coimbra: Nobel, imp. 1944. - 469 p. ; 24 cm.
FUKS-MANSFELD, R. G.
18 – De Sefardim in Amsterdam tot 1795: aspecten van een joodse minderheid in een Hollandse stad / R. G. Fuks-Mansfeld. – [s.l.]: 

Historische Vereniging Holland : Verloren : Hilversum, 1989. - 224 p.: il. - (Hollandse studiën; 23).
GABUS, Jean-Paul 
19 – Lapónia: de Helsínquia a Inari, pela Carélia / Jean Gabus, trad. e pref. Carlos Valle. - Porto: Tavares Martins, 1944. - 157, [2] 

p.: il., 9 est.; 20 cm. - (Por terras de maravilhas: biblioteca de viagens; 11). – Tít. orig.: Sous les tentes Lapones.
GATTI, Attilio 
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20 – No país dos homens-leões: nove anos entre os Zulos, Bantos, Pigmeus, etc. / Attilio Gatti, trad. portuguesa de António 
Costa e Almeida. – 2.ª ed. - Porto : Livr. Tavares Martins, 1941. - 327 p.: il.; 20 cm. - (Por terras de maravilhas: biblioteca de 
viagens; 1). – Tít. orig.: Tom-Toms in the night.

LANZA DEL VASTO, Giuseppe Giovanni 
21 – Le pèlerinage aux sources / Lanza del Vasto. - Paris: Éd. Denoël, cop. 1943. - 407, [1] p. ; 19 cm.
LONDON, Jack, pseud. 
22 – O amor à vida / Jack London, trad. de Domingos Monteiro. - Lisboa: Inquérito, [194-?]. - 241, [7] p.; 19 cm. – (Obras com-

pletas de Jack London; 3).
MAIA, Carlito, 1924-2002
23 – Vale o escrito: crônicas publicadas na imprensa / Carlito Maia [Carlos Maia de Sousa]; apresentação de Eduardo Matarazzo 

Suplicy. – São Paulo: Globo, cop. 1992. – 165 p.
MAO, Tsé-Tung, 1893-1976 
24 – Quotations from chairman Mao Tsé-Tung. - Peking: Foreign Languages Press, 1966. - 311, [2] p.: il.; 14 cm.
MATOSO, António G., 1896-1975 
25 – Compêndio de história de Portugal: aprovado oficialmente como texto único para o 6º ano dos liceus / António G. Mattoso. 

– 10ª ed. - Lisboa : Sá da Costa, imp. 1947. - 490 p. : il.; 20 cm.
ORTIGÃO, Ramalho
26 – Holland 1883 / Ramalho Ortigão; vertaald door M. de Jong. – 2e dr. – Utrecht, Antwerpen: Het Spectrum, cop. 1964. – 

191, [1] p.; 19 cm. - (Prisma - boeken ; 930).
REDOL, Alves, 1911-1969 
27 – Marés: romance / Alves Redol. – 2.ª edição. - Lisboa: Inquérito, 1944. – 353, [7] p.; 20 cm. – (Obras de Alves Redol).
REGO, José Lins do, 1901-1957 
28 – Eurídice: romance / José Lins do Rego. - Lisboa: Livros do Brasil, imp. 1949. - 261 p.; ; 21 cm. - (Livros do Brasil; 13).
SÉGUR, Condessa de, 1799-1874 
29 – Um bom diabrete / Condessa de Ségur, trad. de José Sarmento. – 2.ª ed. – Porto : Livr. Educação Nacional, 1942. - 254, 

[1] p ; 18 cm.
SHAW, Bernard, 1856-1950 
30 – O famoso ídolo: romance / Bernard Shaw, trad. portuguesa de Alberto Câmara. - Lisboa : Minerva, imp. 1945. - 279, [1] p.; 

20 cm. – (Minerva). - Tít. orig.: Cashel Byron’s profession.
VERÍSSIMO, Erico, 1905-1975 
31 – Gato preto em campo de neve / Erico Veríssimo. – 7.ª ed. - Lisboa : Livros do Brasil, 1948. - 457 p., [3] f. ; 22 cm. - (Livros do 

Brasil ; 12).   
VOLTAIRE, pseud. 
32 – Cândido ou o optimismo / Voltaire, trad. de Maria Archer. - Lisboa: Guimarães & Cª, [194-?]. - 159 p.; 19 cm. – Tit. retirado 

da folha de rosto.
WILDE, Oscar, 1854-1900 
33 – O retrato de Dorian Gray / Oscar Wilde, trad. de Rodrigues Tocha. – 2ª ed. - Lisboa: Gleba, [194-?]. – 283, [4] p.; 19 cm. - 

(Romances célebres; 3).
WELLS, Herbert George, 1866-1946
34 – Os melhores contos de H. G. Wells / seleção, tradução do original e nota sobre o autor por Elysio Correia Ribeiro. - Lisboa: 

Hélio, 1947. - 237, [3] p. ; 22 cm. - (Antologia; 8).
ZAMORA Y LOPEZ, Juan Clemente 
35 – O processo histórico / por Juan Clemente Zamora; trad. de Marcolino Cardoso. - Lisboa: Livr. Renascença, imp. 1946. - 

398, [6] p. ; 23 cm. - (Biblioteca de história, filosofia e sociologia).
ZOLA, Emílio, 1840-1902 
36 – O Senhor Ministro: romance / Emílio Zola, trad. Beldemónio (Eduardo de Barros Lobo). - Lisboa: Guimarães & C.ª, [194-?]. 

- 368 p. ; 19 cm. – Assinatura na folha de rosto de José Avelino, com data de 1946.

K: Revistas e almanaques que pertenceram a JRC

1 – SELEÇÕES DO READER’S DIGEST. Seleções do Reader’s Digest. – Nova York (E.U.A.): The Reader’s Digest Association, 1943-. 
- ; 20 cm. - Descrição baseada a partir do tomo III, n.º 13 (Fev. 1943). – Mensal. Existências: 1943 (t. III: nº 13, Fev.); (n.º 21) 
/ 1944 (t. VI: n.º 35, Dez.). 

2 – SELEÇÕES DO READER’S DIGEST. Seleções do Reader’s Digest. – Havana (Cuba): Selecciones del Reader’s Digest, S.A., 1945-. 
-; 20 cm. - Descrição baseada a partir do tomo VII, n.º 40 (maio 1945). – Mensal. Existências: 1945. – 2 vol.: (vol. 1: t. VII: 
n.º 40, maio; n.º 41, junho; t. VIII: n.º 42, 

; n.º 43, agosto); (vol. 2: t. VIII: n.º 44, Set.; n.º 45, Out.; n.º 46, Nov.; n.º 47, Dez.) / 1946 (t. X: n.º 58, Nov.) / 1947. – 1 vol.: (t. XI: n.º 
60, Jan.; n.º 61, Fev.; n.º 62, março; n.º 63, abril) / 1948 (t. XIV: n.º 83, Dez.) / 1949 (t. XV: n.º 85, Fev.); (t. XV: n.º 86, março); 
(t. XV: n.º 87, abril); (t. XV: n.º 89, junho); (t. XVI: n.º 91, agosto).

3 – VER E CRER. Ver e crer: cada assunto vale um livro / dir. José Ribeiro dos Santos e Mário Neves, ed. de José Ribeiro dos San-
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tos. - [s.l.: s.n.], 1945- (Lisboa: Gráf. Portuguesa). -; 19 cm. Descrição baseada a partir do n.º 4 (agosto) 1945. Existências: 
1945 (n.º 4, agosto) / 1946 (n.º 13, maio).

4 – ALMANAQUE BERTRAND. Almanaque Bertrand / coord. por M. Fernandes Costa. – Lisboa: Livr. Bertrand, 1944-. – Il.; 20 
cm. - Descrição baseada a partir do ano 45 (1944). – Anual. Existências: 1944 (ano 45, s/n.º) / 1946 (ano 47, s/n.º).

L: Documentos do pai de JRC

1 – Certificado de Instrução Primária – 1º grau, pela Escola Central de Gaia, passado a António Afonso de Carvalho a 24 de 
julho de 1918.

2 – Diploma de louvor do Colégio Central, Vila Nova de Gaia, passado a António Afonso de Carvalho a 13 de julho de 1922.
3 – Postal de Molêdo do Minho, p.&b., dactilografado no tardoz , datado de Gondarém de 7/7/1959.

M: Documentos de JRC

1 – Fotografia de Ernestina, mãe do escritor; Foto Júlio Braga, Rua do Almada, 140, Porto; 2ª década do século XX; reprodu-
ção.

2 – Diploma de Mérito de atribuição do prémio Visconde das Devesas da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia; 21 de 
dezembro de 1940; encaixilhado.

3 – Diploma do prémio escolar Caetano Pinho da Silva, atribuído pela Junta de Freguesia de Santa Marinha; 14 de maio de 
1944; encaixilhado.

4 – Universidade de Amsterdam 1965-1974.
5 – Universidade de Amsterdam 1974-1979.
 (Duas pastas de arquivo vermelhas com documentação da docência de J. Rentes de Carvalho, incluindo processo judicial 

contra António José Saraiva (cf. CARVALHO, J. Rentes de (2009) - António José Saraiva e Óscar Lopes – Correspondência, 
selecção, edição, prefácio e notas: Leonor Curado Neves; colab. Ana Sequeira de Medeiros – Gradiva, Lisboa, 2004/2005. «Re-
vista de Portugal, n.º 6, 2009, p. 72 – 75); originais e cópias; encontra-se em fase de catalogação definitiva; consulta 
condicionada).

6 – Eça de Queirós, desenho a tinta-da-china de Barros, 1979.
7 – Diploma conferido pelo Presidente da República Portuguesa do grau de Comendador da Ordem do Infante D. Henrique; 

10 de junho de 1991; com envelope próprio.
8 –  Diploma de sócio honorário nº 1 da Associação de Escritores de Gaia, 20 de abril de 2001, com pasta de cartolina azul.
9 – Diploma da medalha de Mérito Municipal, classe Ouro, atribuída pela Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, 21 de abril 

de 2001, com pasta de cartolina preta com as armas de Vila Nova de Gaia.

N: Objetos que pertenceram a JRC

1 – Máquina de escrever portátil com tampa Hermes Baby, de cor verde, estado de conservação razoável. Tem no interior o 
seguinte: J. Rentes de Carvalho, Esther de Boer van Rijkstraat 180. Amsterdam – tel. 153143.

2 – Máquina de escrever portátil com caixa Royal, modelo Royalite, estado de conservação razoável.
3 – Computador portátil IBM PS/note, comprado em março 1992, com carregador IBM Power Supply e bolsa preta Compaq.
4 – Carimbo circular J. Rentes de Carvalho – Tradutor ajuramentado/ beëdigd vertaler (armas dos Países Baixos ao centro).
5 – Medalha de Mérito Municipal. Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia. 1982; medalha com banho de ouro e estojo; nota 

pessoal manuscrita do homenageado no estojo; existe diploma de atribuição, ver M. 
6 – Insígnia de Comendador da Ordem do Infante D. Henrique, composta por cruz esmaltada pendente de fita e crachat de 

prata com medalhão central esmaltado, tudo em estojo; existe diploma de atribuição, ver M..

O: Textos dactilografados e/ou policopiados e provas tipográficas de JRC em português e neerlandês.

1 – Lisboa [Texto dactilografado]: 1967 / J. Rentes de Carvalho. – [s.l.: s.n., 1970?]. - 6 f.: p. 61-66. – Este conto, com título “Lis-
sabon”, foi incluído na antologia “Meeters der Portuguese Vertelkunst” (Mestres do Conto Português), compil. e trad. por 
August Willemsem, editada em setembro de 1970 por Meulenhoff Nederland N.V. – Amsterdam.

2 – O povo na obra de Raul Brandão (1867-1930) [Texto dactilografado] / J. Rentes de Carvalho. – Amsterdam: [s.n.], 1976. – 
[2], 1-44, II p. – Existe em CD. 

3 – A posição da mulher na literatura portuguesa do último século [Texto dactilografado] / J. Rentes de Carvalho. – [s.l.: s.n., 
1977]. – 10 p. – Conferência realizada em Haia a 15 de janeiro de 1977.

4 – [Sem título] [Texto dactilografado] / [J. Rentes de Carvalho]. – [s.l.: s.n.], 1978. – 3 p. – [Escrito para] “Studio” KRO, 
25/02/1978.

5 – Estórias ainda sem título, escritas a partir de 1978 [Texto dactilografado] / [J. Rentes de Carvalho]. – [s.l.: s.n., 1978-]. – 8 p. 
6 – Malabarismos [Texto dactilografado] / J. Rentes de Carvalho. - [s.l.: s.n.], 1984. – 2 p. – Escrito para “Vertical” – Amsterdam.
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7 – [Sem título] [Texto dactilografado] / J. Rentes de Carvalho. – [s.l.: s.n.], 1984. – 2 p. – Pag. duplicadas. – VPRO-RADIO, 
agosto 1984.

8 – Crítica a “In Nederland”, de Cees Nooteboom 
[Texto dactilografado] / J. Rentes de Carvalho. - [s.l.: s.n.], 1984. – 3 p. – VPRO-RADIO, 27 Nov., 1984.
9 – O Papagaio [Texto dactilografado] / J. Rentes de Carvalho. – [s.l.: s.n.], 1986. – 6 p.
10 – J. M. Eça de Queiroz (1845-1900) [Texto dactilografado]: uma introdução à sua biografia e obra / J. Rentes de Carvalho. 

– Amsterdam: [s.n.], 1986. – [1], 1-38, V p.
11 – Bruxas [Texto dactilografado] / J. Rentes de Carvalho. – [s.l.: s.n.], 1987. – 4 p. – Para ser publicado no número de maio 

da revista MAN.
12 – Transcrição da gravação duma entrevista com José Saramago, feita em Lisboa em 9 de fevereiro de 1989 para vir a ser 

publicada no jornal “de Volkskrant” [Texto dactilografado] / J. Rentes de Carvalho. – [s.l.: s.n., 1989?]. - 13 p. – Pags. 8 e 9 
trocadas; falta pag. 12.

13 – Entrevista de José Saramago por J. Rentes de Carvalho em 9 de fevereiro de 1989 [Texto dactilografado]/ [J. Rentes de 
Carvalho]; trad. Harrie Lemmens. – [s.l.: s.n., 1989]. – 11 p. - Publicada no jornal “de Volkskrant”, 10/03/1989. - 2 ex.

14 – Recado a dois amigos [Texto dactilografado] / J. Rentes de Carvalho. – [s.l.: s.n., 1989]. – 3 p. - Para “Letras & Letras”, março 
1989.

15 – Uma pátria portátil [Texto dactilografado] / J. Rentes de Carvalho. – [s.l.: s.n., 1989]. – 8 p. – Para Intermagazine, maio 
de 1989.

16 – Import [Texto dactilografado]: (2) / J. Rentes de Carvalho. – [s.l.: s.n., 1990]. - 3 p. – De Volkskrant, Set. 1990.
17 – Het beeld van de vreemdeling in westerse en niet-westerse literatuur = A imagem do estrangeiro na literatura ocidental 

e não-ocidental [Texto dactilografado]/ J. Rentes de Carvalho. – [s.l.: s.n., 1990]. - 3 p. – Simpósio realizado na Universi-
dade de Leiden – Discurso de encerramento, proferido em 29 de setembro de 1990.

18 – Import [Texto dactilografado]: (3) / J. Rentes de Carvalho. – [s.l.: s.n., 1990]. –  2 p. – De Volkskrant, Out. 1990.
19 – O plano de Álvaro Siza para a reconstrução do Chiado [Texto dactilografado] / J. Rentes de Carvalho. – [s.l.: s.n., 1990]. – 5 

p. – De Volkskrant, Dez. 1990.
20 – Sonho e simbiose [Texto dactilografado] / J. Rentes de Carvalho. – [s.l.: s.n.], 1991. – 6 p. – Museu Fodor – Amsterdam. 

Catálogo de uma exposição de fotografia em março 91.
21 – O rei de Portugal [Texto dactilografado] / J. Rentes de Carvalho. – [s.l.: s.n., 1993]. – 3 p. – Elsevier, Jan. 1993.
22 – O jackpot do paleolítico [Texto impresso] / J. Rentes de Carvalho. – [s.l.: s.n., 1995]. – 6 p. - Publicado no jornal de Ams-

terdam “de Volkskrant” 
em janeiro de 1995. – Existe em disquete.
23 – O inferno fica à esquerda [Texto impresso] / J. Rentes de Carvalho. – [s.l.: s.n., 200-?]. – 9 p.: il.
24 – Portugal [Texto impresso]: um guia para descobridores / J. Rentes de Carvalho. – [s.l.: s.n., 200-?]. – 190 p.
25 – O desaparecer de Lisboa [Texto impresso] / J. Rentes de Carvalho. – [s.l.: s.n., 2007]. – p. 13-17: a 2 colns. – 2 ex. – [Texto 

para] Revista de Portugal, p.11-13, 2007, 2 cópias diferentes.
26 – [Cartas publicadas a partir de 1 de fevereiro de 1992 a 3 de outubro de 1994 nos jornais “de Volkskrant” – Amsterdam e 

“NRC-Handelsblad” – Rotterdam] / J. Rentes de Carvalho. – [s.l.: s.n., 1992/94]. – 1 pasta. – Contém: 56 cartas dactilogra-
fadas em português e respectivas fotocópias das mesmas já traduzidas para Neerlandês e publicadas nos jornais “de 
Volkskrant” – Amsterdam e “NRC-Handelsblad” – Rotterdam, de 1/02/1992 até 3/10/1994.

27 – [Portulano - Texto impresso]: Minho; Douro Sul & Beira Alta; Trás-os-Montes] / J. Rentes de Carvalho. – [s.l.: s.n., 199-?]. 
– 1 pasta. – Contém: 3 cadernos separados, impressos em folhas A4, em português. – “Minho”; “Douro Sul & Beira Alta”; 
“Trás-os-Montes” estão publicados em neerlandês; ver secção B deste catálogo.

P: Cartazes e folhetos sobre JRC

1 – Een antipittoreske roman. J. Rentes de Carvalho Laurentiustranen; s/d, 37,5x37,5 cm; 4 cores.
2 – J. Rentes de Carvalho over Portugal; s/d, 70x50 cm; 3 cores; 3 exemplares.
3 – Onvervuld en onvervulbaar verlangen. J. Rentes de Carvalho, Montedor; s/d, 32x31 cm; 4 cores.
4 – Lissabon, 25 April 1974; J. Rentes de Carvalho; 16 December/ 28 Januari 1979; 90x63 cm; 2 cores.
5 – Vakantie net een boek de Koffer in! 22 Mei/ 22 Juni 1987; 60x 45 cm; 3 cores.
6 – Humo’s Boeken – Top-10; 60x40 cm; 2 cores; 1 ex. 1000 Humo’s nu in 1 boek, 20 Juli 1989; 1 ex. Haendel musiek en harts-

tocht in Brugge, 17 Augustus 1989; 3 ex. Tom Lanoye, 6 Juli 1989.
7 – Utrechts literair café. Rentes de Carvalho ; 23 Februari 1992 ; 42x30 cm; preto.
8 –  Bozar Literature. J. Rentes de Carvalho over Eça de Queiroz; 15.01.2008; 83x59 cm; 3 cores.
9 – Portugal – Holanda dois mundos. Conferência pelo Prof. Dr. Rentes de Carvalho. Museu do Ferro & da Região de Mon-

corvo; 42x30 cm; 4 cores.

Q: Recortes de jornais que pertenceram a JRC

1 – «O fim de Oscar Wilde», por Montgomery Hyde, in (?) O Primeiro de Janeiro (Das Artes das Letras (?)), 15 de dezembro de 1950.
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2 – «Venceslau de Morais», artigos não assinados, in O Primeiro de Janeiro (Das Artes das Letras), 2 de junho de 1954, página e meia 
de textos.

3 – «Zola, assassiné?» par Gabriel Reuillard, in Le Monde (Selection Hebdomadaire) – 28 mai/ 3 juin 1954.
4 – «Palavras de Einstein. A minha filosofia do Mundo», in Jornal de Notícias, 25 de maio de 1955.
5 – «Ramalho Ortigão anti-semita. Reflecções sobre a inactualidade do pensamento de Ramalho», por João Medina, in Seara Nova, 

março de 1972, n.º 1517, p. 27-29; fotocópia.
6 – «Da periferia para o centro» (Revista Periférica), in Diário de Notícias (Artes), 16 de novembro de 2003, 2 páginas.

R: Suportes informáticos de e sobre JRC

Disquetes:
1 – «O Jackpot do Paleolítico», de J. Rentes de Carvalho; existe print, ver secção O.
2 – «O desaparecer de Lisboa», idem; existem prints, ver secção O.
CD:
1 – «O povo na obra de Raul Brandão (1867-1930)» de J. Rentes de Carvalho, Amsterdam, abril de 1976; existe print, ver 

secção O.
2 – «Textos de J. Rentes de Carvalho» 15.12.2006.
3 – Visita ao Solar Condes de Resende e a Gaia de J. Rentes de Carvalho, 21 a 24 de abril de 2007.
4 – A Ira de Deus sobre a Holanda, 2008, texto em português (existe print; ver secção A).

S: Caricaturas de JRC

1 – Autor desconhecido, «Rentes de Carvalho», 1998; fotocópia.
2 – Barros, s/d; fotocópia.
3 – Barros, nov. 1992; fotocópia.

T: Fotografias de J. Rentes de Carvalho

José Rentes de Carvalho fotografado por:
1 – 1986, Augustus (Klaas Koppe, Amsterdam), p.&b., 34x24 cm, 1 ex.
2 – 1988, Tonny de Rover (Amsterdam), p.&b., 30x24 cm, 5 ex. (3 iguais + 2 diferentes).
3 – 1993, autor desconhecido, cor, 10x15 cm, 1 ex. (usada para a primeira página de Letras & Letras de 03.02.1993).
4 – 1996, Studio André Ruigrok (Stontenburg), p.&b., 23,5x18 cm, 1 ex.
5 – 1997, Philip Mechanicus (Amsterdam), p.&b., 40,5x30,5 cm, 1 ex. + 30,5x24 cm, 1 ex.
6 – 1998, Alex Koeleman (Amsterdam), p.&b., 30,5x24 cm, 1 ex.
7 – 2001, Sjaak Ramakers (Utrecht), cores, 31,5x25,5 cm, 7 ex. diferentes.
8 – s/d, Bert Nienhuis (Amsterdam), p.&b., 21x29,7 cm, 1 ex.
9 – s/d, Ronald Hoeben (Amsterdam), p.&b., 20,5x25,5 cm, 3 ex. diferentes.
10 – s/d, autor desconhecido, cores, 61x41 cm, 1 ex, encaixilhado.

Exposição evocativa da obra de J. Rentes de Carvalho no Solar Condes de Resende, 2018.
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O Colégio da Lapa e a educação dos filhos da burguesia portuense  
do século XIX: o caso da família de Tomás António de Araújo Lobo

Felicidade Moura Ferreira
felicidade.ferreira@gmail.com

O ensino em Portugal no século XIX

«Segundo Herculano, o tipo de ensino prevalecente está sempre adaptado aos interesses 
da classe dominante, é sempre adequado à sua função histórica e destina-se, em última 
análise, a fundar-lhe e perpetuar-lhe o poder» (VALENTE, 1974: 11).

«A história do ensino de uma nação é um capítulo da sua história política» (CARVALHO, 
1996: 8).

Até meados do século XVIII a difusão da ins-
trução estava entregue a ordens religiosas que 
ministravam o ensino quer elementar quer pré-
-universitário, dotando as crianças ou jovens de co-
nhecimentos que os destinariam à vida religiosa ou 
às carreiras civis. Eram as chamadas escolas mona-
cais ou claustrais e as escolas abaciais e episcopais 
ou catedrais. A par destes «internatos claustrais», 
também existiam os colégios1, que começaram por 
ser, na sua maioria, «modestas fundações particula-
res que serviam para o sustento e aposentação de 
um número limitado de escolares, fossem pobres 
ou ricos, morando conjuntamente» (SERRÃO, 1981: 
614-615). 

No entanto, estas escolas de cariz religioso não 
satisfaziam, nem de perto nem de longe, uma bur-
guesia maioritariamente ligada ao comércio e que 
vinha adquirindo importância desde o século XVI. 
Como forma de resolver este problema, este novo 
grupo social, além de continuar a recorrer ao ensi-
no doméstico, procura também criar novas escolas 
vocacionadas para a formação dos seus filhos. A 
instrução passa assim a ser gerida de duas formas: 
de um lado o clero, que continuava a ministrar o en-
sino nos mosteiros e nas igrejas, agora através de 
congregações religiosas dedicadas exclusivamente 
ao ensino, como a Companhia de Jesus2, e, por ou-
tro, os mestres de ensinar a ler e escrever que asse-
guravam as primeiras letras aos filhos dos burgue-
ses, uma vez que «o saber ler e escrever passou a ser 
uma necessidade de todos os homens de negócios 
da época» (BÁRBARA, 1979: 16). 

Entretanto surge, na Europa setecentista, uma 
nova doutrina filosófica (iluminismo), que no cam-
po da instrução levou ao aparecimento de um novo 
paradigma pedagógico, mais de acordo com uma 

burguesia capitalista em ascensão, a mesma que vi-
nha sendo teorizada pelos filósofos das Luzes3, que 
visava a criação de um novo homem, mais autóno-
mo e individual, substituindo a educação teológi-
co-metafísica por uma de cariz positivista, científica 
e essencialmente prática.

Em Portugal, o cunho iluminista chega através 
de homens designados «estrangeirados»4 que con-
sideravam a educação como um dos motores es-
senciais ao progresso económico e social do País, 
e rejeitavam os métodos de ensino jesuíticos con-
siderados perniciosos e funestos para a sociedade.

O próprio Marquês de Pombal foi um desses 
«iluministas» que quando ocupa a pasta de pri-
meiro ministro de D. José, procede a uma série de 
reformas que tiveram como consequência a esta-
tização e centralização da instrução pública. A ins-
trução é retirada aos jesuítas através do alvará de 
28 de junho de 1759 e, no seu lugar, são criadas 
novas organizações pedagógicas, que passam pelo 
aparecimento de «aulas régias» financiadas pelo Es-
tado, criando para o efeito, por carta de lei de 10 
de novembro de 1772, o «subsídio literário», que 
constituía um imposto nacional com vista a custear 
as suas despesas (TORGAL; VARGUES, 1984: 21) e a 
contratação dos seus mestres e professores5 (desig-
nados «mestres régios»), sujeitos à aprovação da 
Real Mesa Censória6. Mais tarde, este organismo é 
extinto e substituído pela Junta da Diretoria Geral 
dos Estudos, com sede na Universidade de Coim-
bra, a qual passou a dirigir e a fiscalizar toda a ins-
trução pública portuguesa.

Por outro lado, o absolutismo não se destinava 
apenas a centralizar o poder político, mas também 
a habilitar o Estado a desempenhar o seu papel 
na consolidação da economia através da criação 
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de um setor empresarial (FERNANDES, 1998: 29). 
Dentro deste âmbito cria instituições ligadas ao 
ensino comercial público, como a Aula de Comér-
cio (1759), a Real Escola Náutica (1761) e a Com-
panhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto 
Douro que as custeava, no Porto, tendo sempre a 
preocupação de favorecer e dignificar a classe dos 
negociantes.

No que concerne aos «estudos maiores», para 
usar a terminologia da época (em oposição aos 
Estudos Menores7), estes foram também alvo de 
«oficialização», nomeadamente na Universidade de 
Coimbra, que passou a ser constituída pelas facul-
dades de Teologia, Cânones, Leis e Medicina; após a 
reforma juntam-se a estas a de Matemática e Filoso-
fia. A criação dos novos estatutos de 17728 veio dar 
primazia às «faculdades naturais».

Mais tarde, com Passos Manuel, em 1836, surgem 
os liceus e instituições de ensino técnico, criando-se 
para o efeito as escolas politécnicas. Em Coimbra, 
as faculdades de Leis e de Cânones deram lugar à 
Faculdade de Direito. No entanto, apesar destas re-
formas terem sido consideradas como as mais signi-
ficativas durante o liberalismo (TORGAL; VARGUES, 
1984: 92), foram interrompidas por Costa Cabral 
pelo decreto de 20 de setembro de 1844, que em 
comparação com as reformas anteriores acusava 
um manifesto retrocesso, destruindo o pensamento 
essencial da reforma de Passos Manuel. Por exem-
plo, reduziu a carga curricular, nomeadamente na 
área das Ciências Naturais e Exatas, medida que 
poderá estar relacionada com a falta de professores 
habilitados nas áreas «científicas» (TORGAL, 1998: 
528).

No entanto, a Universidade de Coimbra conti-
nuava a ser o único estabelecimento de ensino su-
perior do País com a designação de «universidade», 
isto é, uma escola de preparação essencialmente 
«científica» que concedia graus superiores, ao invés 
do ensino politécnico que era considerado como 
um «ensino superior prático e que concedia graus 
menores» (TORGAL, 1998: 545-546). Na realidade, o 
caráter «científico» da universidade era mais teórico 
que prático. 

No entanto, apesar dos constantes apelos leva-
dos a cabo pela elite intelectual da época sobre a in-
trodução da ciência e da técnica no sistema de ensi-
no, ele continuava a ser insuficiente nestas áreas do 
saber e não estava adaptado às necessidades reais 
do País. A divulgação desta nova conceção de ensi-
no era igualmente dificultada pelas elevadas taxas 
de analfabetismo existentes em Portugal.

O ensino privado oitocentista

Face ao descalabro do ensino oficial em Portu-
gal9 não é de surpreender que o ensino privado ou 
livre, como era então designado (aqui com a ideia 
de autonomia em relação ao Estado), fosse permi-
tido sem grandes exigências até aos finais do sécu-
lo XIX (MATOS, 2006: 263). No entanto, apesar de 
tolerado era regulado e controlado pelo governo, 
isto porque, para todos os efeitos, o ensino oficial 
deveria ser o «ensino modelo» pelo qual o ensino 
particular se devia guiar.

Assim aconteceu logo após a reforma de Pombal, 
com a criação da lei de novembro de 1772, no seu 
ponto 7, que autorizava a continuação do ensino 
particular ou doméstico, desde que as pessoas que 
o ministrassem estivessem habilitadas com os exa-
mes e a aprovação da Mesa, conforme o ponto 8 da 
mesma lei. Caso não se encontrassem nestas condi-
ções estavam sujeitas a penas pecuniárias e outras, 
podendo mesmo atingir os cinco anos de degredo. 

Esta situação altera-se durante o reinado de D. 
Maria I, onde a falta de escolas régias levou à proli-
feração dos estabelecimentos de ensino privados, 
muitos deles dirigidos por pessoas que não tinham 
autorização da Junta (COTOVIO, 2004: 46). Como 
forma de resolver esta situação foram tomadas me-
didas no sentido de restringir a abertura dos colé-
gios e escolas particulares devido à «facilidade com 
que se podiam converter em seminários de corrup-
ção e impiedade, e porque raras vezes se conside-
ram semelhantes colégios como estabelecimentos 
de utilidade pública» (COSTA, 1871: 143-144).

Mais tarde, aquando da promulgação do decre-
to de 30 de junho de 1821, autoriza-se a liberdade 
de ensinar a qualquer cidadão, abrindo desta forma 
a participação dos particulares à difusão do ensino 
«sem dependência de exame, ou de alguma licen-
ça». No fundo era reconhecer que o Estado, por ra-
zões orçamentais, não podia arcar com as despesas 
da instrução das primeiras letras «em todos os luga-
res do Reino». 

Em consequência deste decreto são criadas 
novas escolas privadas sem olhar a grandes exi-
gências, onde a intervenção estatal era deficiente, 
muito longe, aliás, das medidas pombalinas que vi-
savam «a prestação de um serviço público» (BÁRBA-
RA, 1979: 34). A própria noção de «público» perdia 
toda a credibilidade, porque só quem dispunha de 
poder económico é que as podia frequentar. 

Com a reação absolutista (1825-26 e 1828-34) 
volta o receio da liberdade do ensino, encerra-se 
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a maioria das escolas livres e ordena-se à junta 
da Direção-Geral dos Estudos que proceda a um 
inquérito geral sobre «o comportamento moral e 
político»10 de todos os professores, estipulando 
«para que se não ensinasse alguma doutrina con-
trária aos bons costumes e aos princípios dos go-
vernos» (COSTA, 1871: 152). Como consequência 
destas medidas, muitos professores com tendên-
cias liberais acabariam por ser perseguidos e pre-
sos. A reforma saída da Revolução de 1820 ficava 
assim comprometida e recuava até 1772. Foi o que 
aconteceu com alguns professores do Seminário 
da Lapa do Porto, que foram denunciados em 1828 
e depois acusados de transmitirem princípios libe-
rais aos seus discípulos.

Ainda durante os inícios do século XIX foram 
lançados vários outros decretos no sentido de re-
gularizar e impedir abusos no ensino privado11. No 
entanto, a maior parte não chegou a vigorar, sendo 
constantemente alterados ou substituídos, como 
foi o caso, por exemplo, dos liceus, estabelecimen-
tos de ensino público criados nesta altura, e cuja 
instauração, a nível nacional, foi muito morosa, de-
vido em parte à ausência de professores habilitados 
e à falta de instalações (TORGAL, 1998: 530-531). A 
frequência era também muito limitada, isto porque, 
enquanto o ensino primário era gratuito, o secun-
dário era seletivo e carateristicamente «burguês». 

Contudo, apesar da maioria dos estabelecimen-
tos de ensino privados continuarem a ser deficien-
tes e débeis (MATOS, 2006: 264), as escolas oficiais 
continuaram a não proporcionar as condições míni-
mas que os tornassem atrativos à sociedade12, a co-
meçar pela precariedade financeira dos professores, 
refletida nos vencimentos baixos e nos atrasos de 
pagamento, na pouca importância que os pais da-
vam à escola pública vista como algo inútil, na ine-
xistência de equipamento educacional, e na fraca 
qualidade do ensino, para não falar da incompreen-
sível secundarização que era atribuída à educação 
pela maior parte dos governos da monarquia13. 

À exceção de alguns colégios internos, que 
dispunham de boas condições, a maioria apre-
sentava insuficientes condições de salubridade 
e higiene. Um desses colégios foi aquele que 
aqui vamos estudar, o Colégio da Lapa, no Porto, 
que a determinada altura, e segundo o testemu-
nho de um dos seus ex-alunos, Ricardo Jorge, o 
descreve como sendo o «pardieiro» da Irmanda-
de (MATOS, 1988: 677). Convém aqui frisar que 
os anos da sua frequência, que decorreram entre 
1866-1868, correspondem ao início da decadên-
cia do colégio.

Quando o escritor e jornalista Ramalho Ortigão 
(também ex-diretor do Colégio da Lapa) foi convi-
dado, como vogal, para fazer parte da comissão de 
exames finais no Liceu de Lisboa, chegou à triste 
conclusão que os alunos mais habilitados, mais ins-
truídos e mais inteligentes eram os alunos externos 
provenientes dos ensinos particular e doméstico, 
ou seja, «os que haviam sido educados na família 
por mestres particulares ou por precetoras estran-
geiras» (ORTIGÃO, 1876: 17). 

Não seria por acaso que muitas famílias abas-
tadas preferiam colocar os seus filhos nos melho-
res colégios privados, tanto em Portugal como 
no estrangeiro (França, Inglaterra e Alemanha), o 
que de facto só vem demonstrar que o projeto 
educativo proposto para o País era mais ideoló-
gico que prático, e, como tal, só podia redundar 
em fracasso refletido no número elevado de anal-
fabetos. 

No entanto, o lento crescimento económico era 
incapaz de acompanhar a evolução demográfica 
que ocorria, principalmente, nas zonas rurais do 
norte de Portugal, obrigando a sua população a 
emigrar, principalmente para o Brasil. Esta atração 
pelas Terras de Vera Cruz vem do tempo da colo-
nização (séculos XVI-XVII), primeiro como «corren-
te migratória-colonizadora» e depois, a partir da 
descoberta das minas brasileiras (no século XVIII), 
com os emigrantes à procura de fortuna onde ela 
era possível. Esta emigração continuará até, pelo 
menos, à primeira metade do século XIX. Neste 
período, às causas económicas vieram-se juntar 
as causas políticas e ideológicas, como as invasões 
francesas e a consequente fuga de D. João VI para 
a colónia brasileira, a posterior revolução de 1820, 
a independência do Brasil e a guerra civil entre 
liberais e absolutistas, mais sentida na cidade do 
Porto14. 

Este ambiente de terror e instabilidade levou 
muitos portugueses, a partir de 1828, a emigrarem 
para o Império do Brasil, deixando para trás as suas 
famílias; uns iam para junto de amigos e parentes 
outros aventurando-se no desconhecido. Na sua 
maioria dedicavam-se ao comércio ou à indústria, 
ao funcionalismo público e ao exercício de profis-
sões liberais. No entanto, nem todos os brasileiros 
aceitaram de bom grado a chegada destes portu-
gueses à ex-colónia: se havia aqueles que os exul-
tavam, por pensarem que iriam contribuir para a 
prosperidade do país, outros, mais céticos, conti-
nuavam a ver neles «inimigos permanentes» (SO-
RIANO, 1883: 165).
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O negociante Tomás António  
de Araújo Lobo (1803-1885)

Em 1803 nasce na freguesia de S. Nicolau na 
cidade do Porto, Tomás António de Araújo Lobo, 
filho de Alexandre António de Araújo Lobo e de 
Maria de São José Araújo que casaram em 1796 
na mesma freguesia15. Mais tarde sua mãe, depois 
de viúva, casa em segundas núpcias com um re-
putado negociante da praça do Porto, Francisco 
Fernandes de Sousa. Entre 1814 a 1828 foi caixeiro 
de seu padrasto, estabelecido nesta cidade a tra-
tar dos negócios da família, participando também 
no comércio com o Brasil16, e em 1829 emigra para 
a sua capital17, com o objetivo de procurar no-
vos mercados, fugindo ao mesmo tempo de uma 
guerra civil que entretanto se tinha iniciado e que 
estagnava a atividade comercial.

Quando chega ao Rio de Janeiro instala-se junto 
de familiares e amigos na Rua da Alfândega e abre 
o seu primeiro estabelecimento especializado em 
artigos militares e de campanha18. Em 1831 casa 
com D. Teresa Amélia Oliveira da Rocha, resultando 
desta união os seus três filhos – Tomás, António e 
Eduardo Oliveira Lobo – os dois primeiros nascidos 
no Rio de Janeiro e o mais novo já em Portugal, na 
cidade do Porto19.

Fig. 1 – Tomás António de Araújo Lobo, diretor da Irmandade 
da Lapa entre 1848 a 1849 e 1861 a 1863; Irmandade da Lapa, 
Porto; autor desconhecido.

 A permanência de Tomás António de Araújo Lobo 
no Rio de Janeiro, entre 1829-1835, levou-o a vi-
venciar conflitos sociais e políticos que entretanto 
surgiram no Império do Brasil, como o problema da 
sucessão de D. Pedro I, que tinha abdicado em favor 
de seu filho, de 5 anos de idade, antes de voltar à 
Europa, e a assinatura da convenção sobre o tráfico 
de escravos20. Se o primeiro ameaçava a unidade do 
Estado Imperial, com várias províncias a abrigar mo-
vimentos separatistas, o segundo agudizava ainda 
mais as relações entre naturais brasileiros e comer-
ciantes portugueses, em particular os que se dedi-
cavam ao tráfico de escravos, como era o seu caso. 

Muitos destes comerciantes, receosos de serem 
acusados de pirataria, acabariam por regressar a Por-
tugal, e trazer com eles avultadas somas de capitais, 
que seriam depois aplicadas nos diferentes setores 
da economia nacional21. No entanto, Tomás António 
de Araújo Lobo só regressou depois de se certificar 
que o governo português já não representava uma 
ameaça às suas ideias e convicções liberais.

Quando finalmente regressa, em 1835, instala-se 
na cidade do Porto, na Praça de Santa Teresa, e, em 
1839, numa moradia alugada na Rua da Boavista, fi-
cando o seu escritório na Rua Nova de São João n.º 
32 (AHMP-ATAAL, Copiador n.º 4, 1840: 272) e, é a 
partir daqui que dá continuidade aos negócios de-
senvolvidos no Brasil, gerindo e organizando toda a 
documentação produzida no decurso da sua ativi-
dade comercial, a qual temos vindo a estudar.

A sua firma, inicialmente ligada ao comércio ma-
rítimo, alargar-se-á depois à armação de navios de 
vela22 que faziam o transporte de mercadorias e/ou 
passageiros23 quase sempre com destino ao Brasil. 
Paralelamente a estas atividades dedica-se também 
a ações de solidariedade ou filantropia, iniciadas na 
ex-colónia e continuadas em Portugal, através da 
Irmandade da Nossa Senhora da Lapa, instituição 
que desde sempre manteve boas relações com a 
antiga colónia sul-americana onde alcança, como 
muitos outros «brasileiros» seus conterrâneos, um 
papel importante no campo da beneficência e, em 
particular, no campo da instrução, promovendo a 
chamada «emigração qualificada» 24 através de um 
dos melhores colégios do Porto dos inícios do sécu-
lo XIX propriedade da Irmandade da Lapa.

Muitos dos formandos que daqui saíam emigra-
vam para o Império do Brasil para trabalharem no 
comércio (guarda-livros ou caixeiros) ou no ensino 
(precetores ou mestres), fazendo-o através de anún-
cios publicados em jornais locais: no caso do Rio de 
Janeiro recorriam ao Jornal do Comércio, jornal exclu-
sivamente dedicado aos «senhores negociantes».
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O Seminário ou Colégio  
da Real Irmandade da Lapa

Sobre este estabelecimento de ensino por-
tuense existem algumas referências em O Tripeiro 
e mais recentemente de autores como A. Campos 
Matos e Francisco Ribeiro da Silva. O primeiro, por 
exemplo, no Dicionário de Eça de Queiroz (de que 
´e diretor) define-o como sendo um «estabeleci-
mento particular de ensino primário e liceal para 
o sexo masculino, pertencente à Real e Venerável 
Irmandade de Nossa Senhora da Lapa, situado no 
Porto, no Largo da Lapa (antiga Rua de Geraldes), 
n.º 3 a 8, junto à igreja do mesmo nome. Funcio-
nava em sistema de internato, semi-internato e 
externato com alguns alunos ensinados gratuita-
mente e outros a pagar» (MATOS, 1988: 676; MA-
TOS, 2015: 317). 

Um dos fundadores deste colégio foi o mis-
sionário e pregador, natural de São Paulo, Brasil, 
Ângelo de Siqueira, que o criou no século XVIII 
com o nome de Seminário da Real Irmandade da 
Lapa25. Em 1792, e por alvará de D. Maria I, é obti-
da a autorização para o seu funcionamento, sen-
do depois redigidos para o efeito dois estatutos, 
os primeiros em 1798/1799, e os seguintes em 
1803.

Fig. 2 – Colégio da Lapa em 1878, desenho de J. C. Costa (in 
MARÇAL, 1970: 6).

Após o período conturbado das perseguições 
miguelistas e da guerra civil entre absolutistas e 
liberais, em que foi obrigado a encerrar portas, 
o Seminário/Colégio da Lapa, reabre em 1838. 
Nesta altura era então seu diretor José Joaquim 
Pereira de Almeida e Vasconcelos, que terá ocupa-
do este cargo até 1841. A partir deste último ano, 
momento em que são também criados os novos 
estatutos, e até 1860, coube a sua direção a Joa-

quim da Costa Ramalho Ortigão26, pai do escritor 
Ramalho Ortigão, passando desde então a desig-
nar-se como «colégio» 27. 

Muitos foram os autores que atribuíram a este 
período o alcance da fama que dele fez uma das 
melhores instituições de ensino privado do Por-
to e uma das mais frequentadas pelos filhos das 
famílias da elite da burguesia nortenha. Contudo, 
esta fama terá sido, provavelmente, herdada já da 
anterior direção, com a ajuda, é claro, de homens 
abastados como Tomás António de Araújo Lobo, 
que impulsionaram e contribuíram para que o 
mesmo começasse, a partir de 1838, a ser nova-
mente um estabelecimento de ensino privado de 
referência, superando assim o prejuízo provocado 
com o seu encerramento durante o período da 
guerra civil. 

No entanto, nem sempre foi próspera a sua si-
tuação, a qual foi decaindo a partir de 1868 devi-
do à concorrência de outros estabelecimentos que 
entretanto surgiram no Porto (MATOS, 2015: 317). 
Num artigo publicado em O Tripeiro, da autoria do 
coronel Joaquim Cardoso de Moura Bessa, afirma-
-se que essa decadência terá começado quando a 
instituição deixou de viver da iniciativa privada e 
passou a custear, ela própria, o ensino de alguns 
seminaristas, perdendo assim a sua única fonte de 
receita, como aliás «sempre tinha sido». 

Em 1909, os edifícios do colégio foram demoli-
dos e deram lugar às escolas da Irmandade da Lapa 
(MATOS, 2015: 320), que mais tarde encerrariam de-
finitivamente as suas portas no final do ano letivo 
de 2007-08 (SILVA, 2009: 69).

A frequência do Colégio da Lapa 

«A Irmandade não possui os arquivos do 
colégio, que em vão procurei descobrir, e 
os alunos que o frequentaram não deixa-
ram senão escassos testemunhos» (MA-
TOS, 2014: 38).

Com o desaparecimento dos arquivos do Colé-
gio da Lapa, foram-se também os registos da maior 
parte dos seus alunos, limitando-se, por conseguin-
te, esses «escassos testemunhos» apenas ao nome 
daqueles que no seu tempo se tornaram homens 
ilustres e que, ainda hoje, são referências no cam-
po da ciência, da literatura, da cultura e da política 
portuguesa.
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Falamos de alunos como Francisco Teixeira 
de Aguiar Azevedo (1828-1918), 2.º conde de Sa-
modães, que ocupou, entre outros cargos, o de 
provedor da Santa Casa da Misericórdia do Porto 
e o de governador civil da mesma cidade (COS-
TA, 2004: 597); Domingos Pinto de Faria (1827-
1871), fotógrafo amador, considerado pelos seus 
conterrâneos como um dos primeiros «amadores 
científicos» e um dos melhores alunos do Colé-
gio da Lapa (AUTOR ANÓNIMO, 1884: 227-231); 
de Miguel Ângelo Pereira (1843-1901), músico e 
compositor do Hino do Colégio de Nossa Senho-
ra da Lapa (LIBERAL, 2011: 22); o cientista, polí-
tico e governante, Alexandre Alberto da Rocha 
de Serpa Pinto (1846-1900); (RESENDE, 2008: 19; 
MÓNICA, 2001: 18); os escritores Eça de Queirós 
(1845-1900) e José Gomes Monteiro (1807-1889); 
o célebre médico Ricardo Jorge (1858-1939) e 
o pintor naturalista Artur Loureiro (1853-1932) 
«que frequentou a Lapa a estudar desenho com 
António José da Costa, o artista das flores» (JOR-
GE, 1941: 312). E também professores como o jor-
nalista e escritor Ramalho Ortigão (1836-1915), 
que lecionou Francês no dito colégio (MATOS, 
2014: 39), e Manuel Rodrigues da Silva Pinto (?-
1895), que deu aulas de Português (ALMEIDA, 
2018: s. n) 28, tendo sido depois vereador da Cul-
tura na Câmara Municipal do Porto e professor na 
antiga Escola Médico-Cirúrgica do Porto.

A esta breve lista podemos acrescentar o pró-
prio negociante Tomás António de Araújo Lobo, 
inscrito na Irmandade da Lapa desde novembro 
de 1827, onde também terá ocupado cargos de 
grande responsabilidade, como o de vice-presi-
dente e diretor (equivalente a provedor), tendo 
ali colocado as crianças da sua família.

No entanto, os primeiros a entrarem, após a 
sua reabertura em 1838, não foram os seus filhos, 
que nesta altura teriam 7, 5 e 2 anos, respetiva-
mente, mas os seus dois sobrinhos29, mais velhos, 
com o objetivo de ali completarem os estudos 
iniciados no Rio de Janeiro, seguindo-se depois 
dois de quatro filhos30 de um abastado nego-
ciante brasileiro, de nome Bernardo António de 
Passos, natural do estado de Campos, província 
do Rio de Janeiro, que tinham vindo a Portugal 
para estudarem na Universidade de Coimbra31, 
mas por não estarem habilitados foram aconse-
lhados, primeiro, a frequentarem o «bom e acre-
ditado Colégio da Lapa» da cidade do Porto para 
aí fazerem, pelo menos durante dois anos, os 

estudos preparatórios32 de que precisariam para 
«ficarem prontos a matricularem-se» na Universi-
dade de Coimbra. Em outubro de 1839 são então 
colocados naquele estabelecimento de ensino 
dois dos irmãos brasileiros, José e António de 
Passos, permanecendo os outros dois, Joaquim e 
João de Passos, na universidade.

Uma análise muito breve à literatura sobre esta 
temática permitiu, antes de mais nada, constatar 
que nesta época os estabelecimentos de ensino 
no Brasil, tal como acontecia em Portugal, eram 
pouco credíveis, mesmo na capital, devido à falta 
de professores que fossem competentes, sendo 
a maior parte deles provenientes do clero (DÓ-
RIA, 1937: 22). Progressivamente os padres iam 
perdendo influência na educação, passando esta 
a ser feita ou em casa, com preceptores que os 
preparavam para a Universidade de Coimbra, ou 
em seminários ligados às paróquias locais, como 
os de São José e de São Joaquim, ambos situa-
dos na cidade do Rio de Janeiro, transformando-
-se este último seminário naquele que viria a ser 
considerado como o primeiro estabelecimento 
de ensino público do Brasil, o Colégio de D. Pe-
dro II33.

Este colégio tinha, à semelhança do Colégio 
da Lapa, um caráter propedêutico, ou seja, pre-
paratório para o ingresso no ensino superior, 
embora neste caso se tratasse de uma escola 
privada. Contudo, no Real Colégio de D. Pedro 
II os estudantes «recebiam o grau e o diploma 
de Bacharel em Ciências e Letras, que os habilita-
va a ingressar no ensino superior, sem que para 
isso fosse necessário prestar exames» (PATRO-
CLO, 2014: 5). Ora, em Portugal, a realização de 
exames era condição sine qua non para ingressar 
no ensino superior, ou seja, na Universidade de 
Coimbra.

No entanto, apesar do prestígio alcançado 
por este colégio, muitas famílias da elite brasi-
leira preferiram colocar os seus filhos em esta-
belecimentos de ensino portugueses, nomea-
damente no Seminário da Lapa que, no decorrer 
das primeiras décadas de oitocentos, terá sido 
frequentado por um número considerável de 
alunos naturais brasileiros, mais concretamente 
entre 1821-22 e 1822-23, anos que foram deci-
sivos para a independência do Brasil (TORGAL; 
VARGUES, 1984: 130), e entre 1823-1832, com 
maior destaque para a Baía e Rio de Janeiro (SIL-
VA, 2009: 61).
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A partir de 1834, esse número desce significa-
tivamente por razões de ordem política, as mes-
mas, aliás, que terão contribuído para a redução 
do número de estudantes brasileiros na Univer-
sidade de Coimbra. Ou seja, os períodos entre 
1828-29 (inicio da regência de D. Miguel); 1831-
32 a 1833-34 (Cerco do Porto) e após a guerra ci-
vil (FONSECA, 1999: 543; SILVA, 2009: 61). 

Mas, voltando ao ano de 1839 e aos dois ir-
mãos Passos, agora no Colégio da Lapa, Tomás 
António de Araújo Lobo lamenta ali o compor-
tamento deles, pois além de não quererem estu-
dar, serviam-se de todos os meios para saírem do 
colégio e voltar à universidade. Um deles, José de 
Passos resolve mesmo fugir do Colégio, aprovei-
tando um passeio escolar ao jardim de São Láza-
ro, acontecimento que nos foi relatado pelo ne-
gociante portuense da seguinte forma: «indo em 
companhia do irmão [António de Passos] e de to-
dos os outros pensionistas do colégio passear e 
debaixo das vistas de um superior, fugiu e quan-
do os estudantes se recolheram mandou-me o 
diretor participar este péssimo procedimento» 
(AHMP-ATAAL, Copiador n.º 4, 1840: 170-172).

Este episódio leva Tomás António de Araújo 
Lobo a expressar a vontade de ser «desonerado» 
do cargo de que fora incumbido34, e só não o terá 
feito para evitar criar inimizades e intrigas, não 
deixando, porém, de antever que aqueles seus 
protegidos nunca lhe dariam «ocasiões de ale-
gria, mas sim de desprazer», como de facto assim 
veio a acontecer.

Mais tarde, depois de José de Passos ter sido 
localizado na cidade de Coimbra junto dos seus 
irmãos, é reconduzido, com a ajuda do vice-reitor 
da universidade, à cidade do Porto e colocado 
novamente no Colégio da Lapa, sendo depois ali 
«obrigado» a fazer «votos de arrependimento» 
ao diretor e a prometer continuar os estudos pre-
paratórios. 

Mas este procedimento de nada valeu, pois 
voltou a ser o mesmo aluno que fora inicialmen-
te, indisciplinado e com fraco aproveitamento 
escolar, não havendo outro recurso a não ser o 
de o enviar para o Rio de Janeiro, e assim evitar 
que outros estudantes lhe seguissem o exemplo, 
como foi o caso de um dos dois sobrinhos que 
Tomás de Araújo Lobo tinha ali a estudar.

Mais tarde, a este irmão juntar-se-ia Joaquim 
de Passos, que se encontrava na Universidade de 
Coimbra35, e que, pelos mesmos motivos, isto é, 

o de não querer estudar e continuar a criar mais 
«aborrecimentos» foi igualmente enviado para o 
Brasil36. De tudo isto se conclui que dos quatro 
irmãos brasileiros que vieram fazer os estudos 
superiores a Portugal, apenas um deles, António 
Bernardo de Passos, consegue terminar os estu-
dos preparatórios no Colégio da Lapa e concluir 
com êxito a sua formatura na Faculdade de Direi-
to da Universidade de Coimbra, entre 1840-1845.

Estes acontecimentos passados com alu-
nos nacionais e brasileiros leva-nos a pensar no 
quanto seria difícil a convivência neste tipo de 
estabelecimentos de «ensino e educação», prin-
cipalmente para aqueles que vinham do Império 
do Brasil e estavam habituados ao clima tropical 
e ao conforto da casa paterna. Agora no Porto, 
ou mesmo em Coimbra, entregues à sua própria 
sorte e sujeitos a uma permanente e apertada vi-
gilância37, constituía para eles um autêntico «sa-
crifício comparável ao de um exílio» a que só o di-
nheiro tinha o poder de amenizar, pois tudo lhes 
custava dinheiro, «tudo sem exceção de nada» 
(CRUZ; PEREIRA, 2009: 2013-2014).

O mesmo acontecia com os estudantes bra-
sileiros aqui retratados que, como tantos outros 
a estudar em Coimbra, pediam aos pais consi-
deráveis quantias em dinheiro para pagarem as 
suas despesas na universidade, muitas das quais 
ligadas à vida mundana. Para Tomás António de 
Araújo Lobo este comportamento não era de 
todo aceitável, e aconselhava o negociante bra-
sileiro a ser comedido no que lhes enviava por-
que, dizia, «muito dinheiro na mão dos estudan-
tes causa sua ruina e nenhum aproveitamento» 
(AHMP-ATAAL, Copiador n.º 4, 1839: 98). Esta afir-
mação era uma das razões pelas quais o nego-
ciante portuense não entregava dinheiro «para a 
mão» dos colegiais. 

É preciso também não esquecer que os bra-
sileiros, principalmente os estabelecidos em 
Coimbra, eram uma fonte de desestabilização, já 
que não raras vezes criavam situações de confli-
to com os portugueses devido às suas tendên-
cias independentistas (TORGAL; VARQUE, 1984: 
130). 

Quanto ao comportamento dos filhos no 
mesmo colégio, Tomás António Araújo Lobo pa-
rece não ter tido grandes problemas enquanto 
eles lá andaram, pois, ao contrário dos pupilos 
e sobrinhos, mostraram ser alunos aplicados e 
obedientes.
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Do colégio rumo à universidade38

Depois de concluídos os estudos primários, e 
feitos os preparatórios no Colégio da Lapa, os es-
tudantes rumavam a Coimbra com o objetivo de 
aí fazerem os exames pré-universitários.

Uma vez na cidade universitária, longe, por-
tanto, da tutela de Tomás António de Araújo Lobo, 
os escolares precisariam de quem os protegesse. 
Para tal, foi necessário recorrer à prestação de 
«favores e obséquios»39, do seu amigo e corres-
pondente José Machado de Abreu, que era nesta 
altura vice-reitor da Universidade de Coimbra40.

Tais «favores», na convicção do negociante 
portuense, deveriam ser considerados e respei-
tados por todos aqueles que eram seus prote-
gidos, situação que era, aliás, sistematicamente 
relembrada nas cartas que lhes enviava, aconse-
lhando-os a seguir os «bons caminhos» e a pra-
ticar as «boas ações» enquanto permanecessem 
em Coimbra, tendo sempre como «inseparáveis 
companheiros» a modéstia, a humildade e a obe-
diência para, afirmava, não desmerecerem da boa 
estima dos «seus maiores». No entanto, deveriam 
também escolher bem os amigos, procurando 
sempre nas suas relações de amizade «pessoas 
de bem».

Tendo em conta estes valores de «conforma-
ção social» os problemas geracionais entre pais e 
filhos não deixavam, no entanto, de acontecer. O 
caso mais exemplificativo aconteceu com o seu 
filho primogénito, quando foi a Coimbra fazer os 
exames de admissão à Faculdade de Direito, em 
1845, ano que coincidiu com o aparecimento de 
uma nova crise política, a qual foi iniciada com 
o golpe militar de Costa Cabral que provocou a 
destituição do governo de Passos Manuel e pro-
clamou a Carta Constitucional de 1826. 

As consequências deste conflito culminariam 
em guerra civil, entre 1847/1848, atingindo a Uni-
versidade de Coimbra com o protesto de muitos 
estudantes que recriaram o Batalhão Académico, 
onde vários se alistaram voluntariamente contra 
o «centralismo oligárquico do cabralismo», crian-
do hostilidades entre estudantes e docentes, o 
que levou ao encerramento da própria universi-
dade41. Perante o desenrolar destes acontecimen-
tos, o filho primogénito parece ter-se juntado aos 
protestos dos demais estudantes e, provavel-

mente como forma de contestação, trocado os 
estudos jurídicos da Faculdade de Direito, pelos 
estudos das «ciências naturais» (Matemática e Fi-
losofia). 

Malgrado a reforma pombalina da universi-
dade e depois da implantação do liberalismo e 
com ele a prioridade dada às ciências positivas, 
os estudos jurídicos continuaram a ser um dos 
cursos mais solicitados pela burguesia endinhei-
rada, refletindo-se no número elevado de matrí-
culas na universidade. Este domínio das ciências 
jurídicas era uma das muitas contestações estu-
dantis, «não tanto por estes saberes em si mas 
pelo facto de eles representarem na altura, ao 
nível espiritual e temporal, a justificação do An-
tigo Regime» (TORGAL, 1998: 543). 

Tal decisão levou Tomás António de Araújo 
Lobo a apelar ao «bom senso» do filho, dizendo-
-lhe que deveria apenas estudar as lições e nunca 
entrar em conversas nem contestações políticas 
(ATAAL, Copiador n.º 7, 1849: 74) provocadas di-
zia, pelas «más influências dos estudantes de 
Coimbra», principalmente por aqueles que con-
testavam a política cabralista de que o comer-
ciante portuense era acérrimo defensor. Apesar 
destes incidentes passados com este seu filho, se-
guem depois para a Universidade de Coimbra os 
outros dois mais novos para aí também seguirem 
os estudos superiores.

Fig. 3 – Tomás António de Oliveira Lobo ( in COSTA, 2004: 613).
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O primeiro a entrar na Universidade de Coimbra 
foi Tomás António de Oliveira Lobo (1831-1889), 
que depois de frequentar as faculdades de Filosofia 
e Matemática, segue a carreira política e adminis-
trativa (COSTA, 2004: 613); a seguir entra na Facul-
dade de Direito o irmão do meio, António Alexan-
dre de Oliveira Lobo (1833-1897), que segue a do-
cência tornando-se lente de Economia Politica na 
Academia Politécnica do Porto, entre 1869 e 1886 
(CARVALHO, 1998: 59), e professor da 16.ª cadei-
ra42. E, finalmente, o mais novo, Eduardo Augusto 
de Oliveira Lobo (1836-1911), que frequenta as fa-
culdades de Matemática e Filosofia, não se saben-
do ao certo qual o rumo profissional seguido mas, 
tal como aconteceu com os outros dois irmãos, foi 
também um terratenente, capitalista ou proprietá-
rio agrícola43.

A decisão do negociante Tomás António de 
Araújo Lobo em colocar os seus filhos na universi-
dade terá de certa forma contribuído para «desviá-
-los» de uma possível carreira comercial. Esta sua 
atitude de renúncia pela atividade comercial não é 
uma situação nova, a qual vinha a ser notada des-
de os finais do século XVIII, em favor de outra mais 
prestigiada: a universidade (PEDREIRA, 1992: 428). 
Os estudos universitários possibilitariam agora, às 
«novas gerações», ocupar lugares de considerável 
importância social, quer na magistratura, na admi-
nistração, ou mesmo no clero; ao invés da profis-
são de negociante que, em termos de reconheci-
mento social, acabaria por se tornar tão considera-
da como a maior parte das profissões «manuais» 44. 

O próprio negociante Tomás António de Araújo 
Lobo, retira-se da atividade comercial em 1865, e 
dedica-se, a partir de então, à gestão das proprie-
dades que entretanto adquirira em Portugal e tam-
bém no Brasil.

As despesas com o ensino

Tendo em conta que o comércio era, no sécu-
lo XIX, uma das principais atividades da cidade do 
Porto, não seria de estranhar que muitos dos jovens 
portuenses colhessem uma formação mais técni-
ca, virada essencialmente para o uso das contas do 
«deve e há-de haver» e da arrumação ou guarda 
dos livros de escrituração comercial/mercantil45, o 
que lhes permitiria entrar numa das muitas firmas 
comerciais de reputados negociantes, que eram, 
como afirmou Gomes de Amorim (1838: 280) «au-
tenticas máquinas de contar».

Fig. 4 – António Alexandre de Oliveira Lobo ( in ANNUÁRIO…, 
1899: 4).

Incluído neste grupo de negociantes estava 
também Tomás António de Araújo Lobo, que a 
partir do seu escritório fazia a gestão de todos os 
seus negócios, quer pessoais, quer profissionais, 
registando-os em livros de escrituração comer-
cial, principalmente nos diários, copiadores e li-
vros de  caixa. 

No caso das despesas com a instrução, o lança-
mento das contas era feito em livros de escritura-
ção distintos, dependendo, claro está, do tipo de 
ensino que era ministrado às crianças da sua fa-
mília e amigos. No caso do ensino com a primeira 
educação, ou «ensino doméstico», como também 
era designado, as despesas eram registadas num 
dos três livros auxiliares da sua firma, intitulado 
«Livro das minhas despesas com a minha casa» 46, 
o qual, além de registar o pagamento trimestral 
da mesada aos mestres pelas lições particulares 
dadas aos seus dois filhos (Tomás e António), e 
também à enteada47, incluía a aquisição de todo 
o material pedagógico, tais como livros (dicioná-
rios de português e francês, e de História de Por-
tugal), lousas, papel, penas, etc.

Quanto ao «ensino secundário», frequentado 
neste caso em estabelecimento de ensino pri-
vado, as contas eram feitas servindo-se dos dois 
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únicos diários da firma: o primeiro, que abrange 
o período cronológico de 1829 a 1835, elaborado 
quando Tomás António de Araújo Lobo ainda se 
encontrava no Brasil com a sua família e que inclui 
as despesas efetuadas com a frequência dos seus 
dois sobrinhos num colégio inglês do Rio de Ja-
neiro; o segundo livro foi produzido já em Portu-
gal, entre 1835-1845, também com o lançamento 
das contas referentes às despesas de frequência 
dos seus sobrinhos, mas agora como pensionis-
tas no Colégio da Lapa no Porto, durante os anos 
letivos de 1838-1842, bem assim como as daque-
les colegiais brasileiros, entre 1839 a 1842.

Fig. 5 – Folha de um diário do AHMP-ATAAL com o registo das 
contas relativas à frequência do Colégio da Lapa dos sobrinhos 
Amaro Filipe da Rocha Pinto e António Amaro da Rocha Pinto, 
com data de 23 de julho de 1839.

No entanto, a partir de 1845 não constam 
mais diários no arquivo deste negociante.

Quanto à presença dos filhos no colégio ape-
nas é pontualmente referida nos copiadores, 
principalmente a partir de 1842 e até 1854, apro-
ximadamente, coincidindo este último ano com 
a saída dali do seu filho mais novo. No entanto, 

mesmo nestes livros, o negociante portuense 
preocupa-se mais com aspetos logísticos ligados 
à preparação dos seus filhos para os exames pré-
-universitários, do que com as despesas ou acon-
tecimentos passados com eles durante o tempo 
que lá andaram. 

Tendo em conta esta situação, é natural que os 
seus filhos não estivessem no colégio como pen-
sionistas, uma vez que o negociante portuense era 
irmão da Real Irmandade da Lapa, e o que nos di-
zem os seus estatutos é que os filhos dos irmãos 
podiam frequentar gratuitamente aquele estabele-
cimento de ensino, coadjuvando no serviço litúrgi-
co da igreja. Normalmente eram designados semi-
naristas «em contraposto aos que pagavam, e que 
eram designados por porcionistas ou pensionistas 
(SILVA, 2009: 56). 

Uma vez considerados «pensionistas», o leque 
das despesas dos estudantes eram bem maiores, 
pois obrigá-los-ia a deslocarem-se para outro am-
biente que não o doméstico, exigindo tudo o que 
era necessário à sua estadia, como a «mesada» de 
72.000 reis, que era paga semestralmente ao dire-
tor do Colégio da Lapa, a compra de toda a mobí-
lia para os quartos e todas as despesas relaciona-
das com a higiene, o vestuário (calças, coletes e 
arranjos), o calçado (sapatos, botas e consertos), 
o material didático (livros e dicionários) e os «es-
tudos de recreação» (música, dança, teatro, etc.); à 
exceção da «moléstia» que era paga pelo colégio. 
Pagavam ainda, em separado, as lições particula-
res dadas por mestres de Latim, Retórica, Lógica, 
Geometria, Francês, etc. 

Além destas despesas, acresciam as relaciona-
das com as viagens marítimas e terrestres, estas 
por meio de liteira, carruagem ou em cavalo alu-
gado. As primeiras podiam durar pelo menos 30 
dias, da cidade do Rio de Janeiro até à cidade do 
Porto; as segundas eram feitas da cidade do Porto 
à cidade de Coimbra, o que não seria fácil, tendo 
em conta que na altura a estrada entre Vila Nova 
de Gaia e aquele destino não tinha sido ainda be-
neficiada.

O trajeto Porto/Coimbra ou Colégio da Lapa/
Universidade de Coimbra (e vice-versa) era feito 
amiudadamente pelos estudantes até concluí-
rem os exames nas disciplinas que precisariam 
para se matricularem na faculdade pretendida. 
Normalmente seguiam viagem em companhia 
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de outros, levando consigo cartas de recomen-
dação «para serem protegidos», assim como 
criados, mobília e baús com roupa e dinheiro 
para as primeiras despesas na cidade universi-
tária, as quais podiam variar entre os 16.000 e os 
20.000 reis anuais, cobrindo o aluguer de casa/
pensões, comedorias e criados, sendo, no en-
tanto, «costume pagar-lhes em separado roupa, 
batinas, matrículas e tudo quanto pertence aos 
estudos» (AHMP-ATAAL, Copiador n.º 4, 1839: 
26-26v-27).

Assim que chegavam ao campus universi-
tário os estudantes tratavam de procurar aloja-
mento individualmente ou em grupo. Os mais 
sortudos ficavam em casa de um amigo ou 
conhecido até se estabelecerem definitiva ou 
temporariamente, como foi o caso dos estudan-
tes aqui mencionados, que foram acolhidos em 
casa do vice-reitor de Coimbra para poderem 
fazer os exames. Assim que arranjavam lugar 
onde ficar contratavam uma ama para lhes pre-
parar a comida, e possivelmente também uma 
lavadeira e alguns criados ou moços de recados 
(OLIVEIRA, 2006: 631). Normalmente o tipo de 
ama que se pretendia para os estudantes deve-
ria ser mulher idónea, de moral inquestionável 
e de idade avançada, evitando assim qualquer 
tipo de relacionamento mais íntimo48. 

É de realçar, no entanto, que após a saída dos 
alunos do Colégio da Lapa, todos os seus «tras-
tes» ou pertences, constituídos essencialmente 
pela mobília de quarto (camas, cadeiras, cómo-
das, castiçais, mesas, etc.) eram depois vendidos 
(ATAAL, Diário, 1840: 167).

O cemitério da Lapa

Tomás António de Araújo Lobo, proprietário, 
viúvo de D. Teresa Amélia de Oliveira Rocha, que 
«vivia na Praça de Santa Teresa, n.º 51 no andar 
superior da casa exposta ao sol» 49, vem a falecer 
na freguesia da Vitória a 21 de janeiro de 1885. 
Não fez testamento e foi sepultado no cemitério 
privativo da Irmandade da Lapa, onde possuía 
uma capela «das mais monumentais e mais in-
teressantes do cemitério da Lapa, plasmando de 
forma clara o seu perfil de grande negociante do 
Porto» (QUEIROZ, 1997: 192).

Dos seus três filhos, apenas o mais novo, 
Eduardo Augusto de Oliveira Lobo, terá deixado 
descendência e ficado com a responsabilidade 
de gerir todas as propriedades que foram adqui-
ridas no Rio de Janeiro por seu pai. Em idade já 
avançada, viaja várias vezes para o Rio de Janeiro, 
como «capitalista» ou «proprietário», provavel-
mente para tratar de assuntos relacionados com 
as propriedades. 

Mais tarde o seu filho, neto de Tomás António 
de Araújo Lobo, chamado Tomás Alexandre de 
Oliveira Lobo, forma-se em Medicina pela Univer-
sidade de Coimbra, e segue também a tradição 
da família ao tornar-se diretor da Irmandade da 
Nossa Senhora da Lapa, no Porto, no decorrer da 
década de 40 do século XX.

Conclusão

No século XIX, o sistema educacional do An-
tigo Regime dá lugar a um conceito totalmente 
novo que surge com a invenção do iluminismo – 
a «Instrução Pública» – baseada numa educação 
secularizada, controlada pelo Estado e adaptada 
aos interesses de uma burguesia em ascensão, 
aqui representada pela família de um negociante 
abastado da cidade do Porto, Tomás António de 
Araújo Lobo.

No entanto, embora os teóricos liberais em 
Portugal defendessem o «ensino obrigatório», 
este só veio a verificar-se no ensino das «primei-
ras letras», ficando o «ensino secundário» para 
o que restava da aristocracia e para a burguesia 
abastada que, face ao estado de «calamidade» 
em que se encontrava a instrução pública, recor-
rem ao ensino privado, colocando os seus filhos 
em escolas e em colégios que tendiam para «uma 
certa inovação pedagógica» (TORGAL; VARGUES, 
1984: 33). 

Um dos estabelecimentos de ensino privado 
propagadores de um certo ideal liberal foi o Colé-
gio da Lapa. É a partir do arquivo pessoal de um 
dos seus diretores, que também foi um reputado 
negociante, que conhecemos um pouco mais so-
bre um dos melhores estabelecimentos de ensi-
no da cidade do Porto, principalmente entre 1838 
e 1854, quando ainda gozava de boa reputação.
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Por outro, estas fontes permitem-nos ainda 
conhecer o percurso escolar seguido não só pe-
los seus filhos e sobrinhos mas também pelos 
pupilos, filhos de um abastado negociante bra-
sileiro que, como era costume na época, ficavam 
entregues aos cuidados de um tutor, geralmente 
negociantes que mantinham relações comerciais 
com o Brasil.

Nos livros de escrituração em análise, além 
de se abordarem aspetos relacionados com o 
funcionamento do dito colégio, como as des-
pesas de frequência ou de estadia e as condi-
ções para a preparação dos exames pré-uni-
versitários, analisamos também as dificuldades 
por que passavam os estudantes nacionais 
e em particular os naturais brasileiros que vi-
nham do Império do Brasil para estudarem em 
Portugal, quer fosse num colégio ou na univer-
sidade. Se no primeiro rejeitavam as regras es-
tabelecidas considerando-as conservadoras e 
rígidas, no segundo o desleixo e a imoralidade 
levava-os à «perdição».

É importante ainda salientar que a atividade 
comercial destes agentes económicos foi sendo 
progressivamente substituída, na geração de 
seus filhos, por uma outra mais prestigiante, os 
estudos universitários que possibilitariam às «no-
vas gerações» a escolha de profissões socialmen-
te relevantes, como as que foram seguidas pelos 
filhos de Tomás António de Araújo Lobo, quer na 
docência quer na política, provando agora que, 
no Portugal liberal, a riqueza e a instrução eram 
os meios necessários para obter o sucesso e per-
petuar o status social.

Paralelamente aos colegiais que seguiam a 
carreira universitária, existiam também aqueles 
que frequentavam o colégio apenas para adqui-
rem os conhecimentos necessários para a «vida 
prática», acabando muitos deles por emigrar para 
o Brasil, principalmente para o Rio de Janeiro, 
empregando-se numa casa de negócios, como 
guarda-livros ou caixeiros, ou no ensino, como 
perceptores ou mestres dos filhos de famílias 
abastadas.

Outro aspeto não menos importante é o 
facto de a maior parte da documentação aqui 
apresentada se basear em livros de escrituração 
comercial, tais como copiadores, diários e livros 

auxiliares, que normalmente eram destruídos 
depois de expirados os prazos que os códigos 
comerciais fixavam para a sua conservação, «fi-
cando depois ao critério do negociante ou dos 
herdeiros a sua conservação ou destruição» 
(SILVA, 1983: 504).

Felizmente a destruição não foi o destino 
deste espólio documental que atualmente se 
encontra depositado no Arquivo Histórico da Câ-
mara Municipal do Porto e que resultou de uma 
doação feita ao antigo Gabinete de História da 
Cidade pelas bisnetas do negociante portuense 
Tomás António de Araújo Lobo – Arminda Nunes 
de Matos Oliveira Lobo, Elisa Nunes de Matos Oli-
veira Lobo e Maria Júlia Nunes de Matos de Oli-
veira Lobo, em 1964. 

Atualmente encontra-se tratado e disponibi-
lizado na página web do arquivo, para mais fa-
cilmente dar a conhecer um dos grupos econó-
micos mais importantes da história da praça do 
Porto oitocentista, que ainda hoje, na maior par-
te dos casos, apenas se encontra genericamente 
tratada pelos historiadores.

Fig. 6 – Retrato de Tomás Alexandre Oliveira Lobo, filho de 
Eduardo Oliveira Lobo; Irmandade da Lapa, Porto; retrato pin-
tado por Tomás de Moura (1873-1955).



35

Notas
1 A partir do século XVI, os colégios passam a ser 

considerados estabelecimentos onde se ministram os 
preparatórios para a universidade, o equivalente ao que 
hoje consideramos a instrução secundária. Por outro 
lado, as funções de assistência social, que tanto os ti-
nham caraterizado no passado, deixaram de existir para 
passarem agora a ser frequentados pelos alunos mais 
abastados, com melhor possibilidade de pagar a sua 
alimentação e alojamento, passando a ser considerados 
«pensionistas».

2 Em Portugal, com D. João III, há uma primeira tenta-
tiva no sentido de reformar o ensino médio e superior, 
recorrendo para isso à ajuda dos jesuítas.

3 Um dos expoentes máximos deste novo paradigma 
pedagógico foi o filósofo Jean-Jacques Rousseau, consi-
derado por muitos como o pai da pedagogia moderna. 
Em Portugal, um dos seus seguidores foi Almeida Gar-
rett na sua obra A Educação.

4 Entre eles estavam António Nunes Ribeiro Sanches 
(1699-1782), autor das Cartas sobre a Educação da Moci-
dade; António Luís Verney (1713-1792) com o seu Ver-
dadeiro Método de Estudar; D. Frei Manuel do Cenáculo 
Vilas Boas (1724-1814), e o bispo D. José Joaquim da 
Cunha Azeredo Coutinho (1742-1821).

5 Apesar da criação dos «professores régios», não 
quer dizer que se tivesse eliminado todo o caráter ecle-
siástico das instituições, mesmo ao nível universitário 
(TORGAL; VARGUES, 1984: 364).

6 As competências da então Direção de Estudos, cria-
da durante a primeira reforma do Marquês, foram trans-
feridas, através do alvará de 4 de junho de 1771, para a 
Real Mesa Censória, órgão criado em 5 de abril de 1768, 
responsável pela direção e gestão de todos os «estudos 
menores», fossem do Estado ou de entidades privadas 
(ADÃO; GONÇALVES, 2007: 17).

7 Os «estudos menores» referem-se àquilo que nós 
atualmente designamos como ensinos primário e 
secundário, e que eram constituído pelas Escolas Ré-
gias de Ler, Escrever e Contar, e pelas disciplinas de 
Gramática Latina, Gramática Grega, Retórica e Filoso-
fia Natural e Moral.

8 Os chamados «estatutos velhos» surgiram no sé-
culo XVI e vigoraram até à reforma pombalina, época 
em que são criados os novos estatutos, em 1772, pas-
sando desde então a ser designados por «estatutos no-
vos» (Universidade de Coimbra. http://www.uc.pt/fduc/
faculdade/a_nossa_historia/historia_2). As universida-
des, tanto do Porto como de Lisboa, surgiram apenas 

nos inícios do século XX, com a instauração da Repú-
blica.

9 A par das escolas oficiais existia uma grande diversi-
dade e heterogeneidade de estabelecimentos de ensi-
no privados: colégios, escolas de iniciativa individual de 
professores, escolas ligadas a entidades locais, escolas 
noturnas e dominicais (MATOS, 2006: 262).

10 Decretos de 18 de dezembro de 1823.
11 Como o decreto de 7 de setembro de 1835 de Ro-

drigo da Fonseca Magalhães, que nunca chega a entrar 
em vigor, porque foi suspenso pelo decreto de 2 de de-
zembro de 1835. Esta lei proclamava, além da liberdade 
de ensino, a sua generalidade e gratuitidade.

12 Por exemplo, no caso das instalações, em geral os 
liceus ocuparam sobretudo antigos mosteiros, seminá-
rios diocesanos ou mesmo, em certos casos, imóveis 
particulares arrendados ao Estado (TORGAL, 1998: 530).

13 Portugal conhece, durante a Monarquia Constitu-
cional, a existência de dois ministérios de Instrução Pú-
blica: a primeira ocorre em 1870 e teve duração curta, 
e a segunda experiência, um pouco mais duradoura, 
entre 1890-1892, ao fim dos quais também é extinto. 
Foi preciso esperar pela República (Lei de 17 de julho 
de 1913) para o país finalmente contar com o novo mi-
nistério «dedicado exclusivamente às questões educati-
vas» (ADÃO; GONÇALVES, 2007: 127).

14 Segundo relatos da época, o dia 7 de maio de 1829 
marca uma «das páginas mais negras da nossa história», 
altura em que foram condenados à morte alguns libe-
rais, executados na antiga Praça Nova (depois Praça de 
D. Pedro IV e hoje Praça da Liberdade), com o intuito de 
desmoralizar e aterrorizar os liberais que se encontra-
vam exilados no estrangeiro (SORIANO,1883: 145-146).

15 Arquivo Distrital do Porto, Assentos de casamento, 
São Nicolau, 14 de março de 1796, fl. 49 verso.

16 Tal como a maior parte dos filhos das famílias de 
negociantes de oitocentos, a formação baseava-se es-
sencialmente na prática comercial, apoiada quase sem-
pre nas viagens que faziam proporcionadas pelo chefe 
de família.

17 Desde 1828 que se assiste ao desembarque diário nos 
portos do Brasil de portugueses que fugiam de D. Miguel. A 
maior parte deles dedicavam-se às profissões liberais, desde 
a «lavoura, ao comércio, à indústria, e a todas as artes libe-
rais e mecânicas, literárias, artísticas e científicas» (SORIANO, 
1883: 165).

18 Jornal do Comércio, 27 de julho de 1829, p. 2.
19 Arquivo Distrital do Porto, Paróquia de Santo Ilde-

fonso, Assentos de batismos, 19 nov.de1836, fl. 23.
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20 O controlo do tráfico de escravos resultou da con-
venção assinada no Rio de Janeiro em 1826 entre D. 
Pedro I e Jorge IV da Grã-Bretanha, o qual consistia 
em pôr termo ao comércio de escravatura da Costa 
de África. Esta convenção era nefasta para os comer-
ciantes portugueses, que incorriam numa pena se não 
cumprissem o estipulado na Lei, podendo mesmo ser 
acusados de pirataria. Porém, a escravatura só virá a 
ser definitivamente abolida no Brasil em 13 de maio 
de 1888 (Lei Áurea).

21 Sobre esta temática ver ALVES, Jorge Fernandes, 
Os brasileiros: emigração e retorno no Porto oitocentista, 
1994: 297-315.

22 A frota de Tomás António de Araújo Lobo era cons-
tituída essencialmente por três embarcações: as barcas 
Amélia e Oliveira e a escuna Minerva.

23 Como tantos outros seus colegas de antanho, par-
ticipava como agente de emigração, isto é, em redes 
de engajamento, o que significava que «todos os in-
divíduos que não possuíssem bens ou capacidades fi-
nanceiras, podiam, sem qualquer problema, emigrar a 
todo o momento» (RODRIGUES, 1995: 176-177). Daqui 
resultava, muitas vezes, a inevitável “venda” na forma de 
«escravo branco», «já que o contrato de engajamento 
podia tomar forma, após a chegada do barco ao desti-
no, altamente desfavorável para os que ousassem partir 
sobrecarregados com empréstimos de dinheiro de que 
careciam para obter passaporte e procederem às des-
pesas várias» (idem, ibidem).

24 Isto é, conhecer os deveres e os direitos civis defen-
didos pelo sistema liberal, impedindo assim de ficarem 
sujeitos a todo tipo de perigos e enganos.

25 De início foi pensado para ser uma instituição de 
ensino gratuito para crianças desamparadas, basea-
da na iniciativa particular benévola que «desenvolvia 
ações de instrução pública» (FERNANDES, 1994: 194).

26 Por morte de seu pai em 1860, Ramalho Ortigão 
assume a direção do colégio até novembro de 1862.

27 Frei Domingos Vieira (1873: 276) no seu Grande Di-
cionario Portuguez ou Thesouros da Língua Portugueza 
diz-nos que o termo «colégio», anteriormente aplicado 
tanto a estabelecimentos públicos como particulares 
de instrução secundária, passa a determinada altura a 
ser atribuído apenas a estes últimos estabelecimentos, 
enquanto os públicos passam a designa-se de «liceus», 
muito possivelmente a partir da sua criação, em 1836.

28 Publicação eletrónica: http://ciuhct.org/pt/jorge-
-ricardo-almeida.

29 Os seus dois sobrinhos, por parte da família da mu-
lher, Amaro Filipe Oliveira Pinto e António Olavo Olivei-

ra Pinto, ficaram órfãos de pai e mãe quando ainda se 
encontravam no Rio de Janeiro e posteriormente foram 
adotados pela sua família.

30 Os filhos do negociante brasileiro eram constituí-
dos por três enteados, José António Rodrigues de Pas-
sos, João António Rodrigues de Passos e Joaquim An-
tónio Rodrigues de Passos e um filho natural, António 
Bernardo de Passos.

31 A primeira universidade brasileira só terá sido cria-
da em 7 de setembro de 1920, e era composta por três 
faculdades, Direito, Engenharia e Medicina. Entre outros 
motivos que impediram a abertura de cursos superiores 
no Brasil, um deles foi o «receio de que as idéias revolu-
cionárias da Europa continental contaminassem os “ho-
mens bons”» (CRUZ; PEREIRA, 2000: 206-207).

32 Em determinadas faculdades era exigida a frequên-
cia prévia de certas disciplinas que, no âmbito univer-
sitário, eram consideradas como preparatórias (CAR-
VALHO, 1985: 469). Era no Colégio das Artes – escola 
privilegiada de ensino «secundário» e de «transição» - 
que se realizavam os exames de acesso à Universidade 
(TORGAL; VARGUES, 1984: 97).

33 Um ano antes da reabertura oficial do Colégio da 
Lapa é criado, em 1837, no Rio de Janeiro um dos mais 
importantes estabelecimentos de ensino secundário: o 
colégio de D. Pedro II, embora os seus primeiros esta-
tutos apenas entrassem em vigor um ano depois, mais 
precisamente a 31 de janeiro de 1838.

34 A figura do “tutor” surge na segunda metade do sé-
culo XVI (sistema tutorial), muito utilizada nos colégios 
e universidades ingleses. A cada professor era entregue 
um estudante que acompanhava e controlavam os es-
tudos e na sua forma de vida, apoiando-o em todos os 
problemas académicos e preparando-o para o bachare-
lato. Ora tamanha responsabilidade nem sempre era fá-
cil de assumir, principalmente quando os “pupilos” eram 
«indisciplinados», como foi o caso dos estudantes que 
estavam a cargo de Tomás António Araújo Lobo.

35 Um dos irmãos que também se encontrava em 
Coimbra, João de Passos, veio a falecer nesta mesma 
cidade devido às «moléstias» que resultaram de uma 
«vida de deboche» (AHMP-ATAAL, Copiador n.º 4, 1840: 
198-199).

36 No Colégio da Lapa este procedimento estava 
de acordo com os seus estatutos, segundo os quais: 
«Os colegiais que faltarem aos seus deveres serão 
pela primeira vez advertidos...» e, se mesmo assim 
continuarem a reincidir, mesmo aplicando todas as 
correções que estavam estipuladas nos estatutos, o 
«Diretor participará a seu Pai, ou Correspondente, 
para de combinação resolverem o melhor meio de o 
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corrigir» (MATOS, 2015: 317). Neste caso a decisão foi 
a de reenviá-los para o Rio de Janeiro.

37 Esta «vigilância» consistia em admoestar os cole-
giais sempre que as suas atitudes e comportamentos se 
«desviassem» das «crenças tradicionais» e das «virtudes 
familiares» (PINTO, 1940: 316).

38 Não será abordado neste trabalho a frequência 
dos jovens na Universidade de Coimbra, entre 1843 
e 1854, uma vez que está fora do âmbito do presente 
artigo.

39 Estes favores passariam pela aquisição de cartas de 
proteção e recomendação e de toda a logística ligada 
ao transporte e alojamento na cidade universitária.

40 José Machado de Abreu foi nomeado vice-reitor 
da Universidade de Coimbra, bem como do Colégio das 
Artes, por portaria do Reino em 18 de março de 1839 
(BANDEIRA, 1974: 136); entre 1849-1851 passa a ocupar 
o cargo de reitor da dita universidade.

41 A ditadura cabralista culminará com a revolta po-
pular da Maria da Fonte e a guerra civil da Patuleia, en-
tre 1846-1847, o que levaria mesmo ao encerramento 
da universidade entre 1846-47, a qual só voltaria a rea-
brir aquando da assinatura da Convenção de Gramido, 
em 1848, dando como finalizada as lutas entre as duas 
fações (cartistas e setembristas).

42 No ano letivo de 1885/1886 foi lente da 16.ª ca-
deira que, juntamente com a 17.ª cadeira, eram das 
poucas relacionadas com o curso de Comércio (ALVES, 
et al., 2013: 83). Através do decreto de 8 de outubro 
de 1897 a cadeira de Comércio é extinta, sendo substi-
tuída por outra de Tecnologia Industrial. No entanto, o 
mesmo decreto acabaria por determinar o fim do cur-
so de Comércio professado na Academia Politécnica 
do Porto (idem, ibidem: 89).

43 No século XIX, a propriedade da terra passa a ser 
vista como sinónimo de poder e prestigio social e, ten-
dencialmente, um investimento seguro, pois «menos 
exposta a percalços do que a do comerciante» (SERRA, 
2001: 69 apud SMITH, 1993: 653-654).

44 Afirmação que faz eco nas palavras do próprio 
Almeida Garrett, que considerava que os «engenhos 
mais seletos, a flor dos homens» deveriam seguir a 
«Academia», enviando os «outros» para a charrua, 
para as profissões manuais e para o comércio (MA-
CHADO, 2000: 448).

45 O primeiro Código Comercial Português, designa-
do por “Código Ferreira Borges” em homenagem ao seu 
principal mentor, José Ferreira Borges, foi aprovado por 
decreto de 18 de setembro de 1833 e vigorou duran-
te 52 anos (1836 a 1888). O “atual” Código Comercial, 

designado por “Código Veiga Beirão”, igualmente em 
homenagem também ao seu principal autor, Francisco 
António da Veiga Beirão, foi aprovado pelo decreto de 
23 de agosto de 1888, estando em vigor desde 1 de ja-
neiro de 1889. O Código Comercial de então (1833), no 
seu art.º 218, estipulava a obrigatoriedade de todo o co-
merciante dispor de Diário, Copiador de Cartas e Livro 
de Balanços. O Código Comercial que se lhe seguiu, de 
Veiga Beirão virá ainda a tornar obrigatório (art.os 29.º a 
32.º - Tít. IV) o Inventário e o Razão.

46 Ao todo, foram produzidos três destes livros auxi-
liares com datas distintas: o mais antigo, iniciado no Rio 
de Janeiro, entre 1829 a 1835, e os outros dois já quan-
do se encontrava a residir na cidade do Porto, entre 
1835 a 1842 e entre 1859 a 1860, respetivamente. Os 
dados relativos ao ensino doméstico dos seus dois fi-
lhos (Tomás e Alexandre) foram registados no primeiro 
destes livro, tinham então à volta de 6 e 7 anos de idade, 
respetivamente.

47 No entanto, convêm aqui ressalvar que a educação 
feminina não foi descurada por este negociante abasta-
do, que se preocupava com a educação da sua enteada 
Joaquina, a qual consistia em lições de música e dança 
dadas por uma mestra. O que aliás, era costume nesta 
época pois, enquanto que a música, o canto, e o dese-
nho eram geralmente cultivados pelo «sexo belo», aos 
rapazes, porém, não se lhes prestavam mais cuidados 
do que os indispensáveis para lhes ensinar a «escritura-
ção mercantil» (AMORIM, 1858: 106).

48 Como foi o caso, por exemplo, do filho mais velho 
de Tomás António de Araújo Lobo que dividiu as despe-
sas de viagem e alojamento com um dos filhos do barão 
de Ancede, contratando para sua companhia a «madre 
Celestina» que, de acordo com alguma tradição coim-
brã, teria de ser «velha» (AHMP-ATAAL, Copiador n.º 6, 
1848: 346).

49 ADP - Governo Civil do Porto, Bilhetes de Enterra-
mento, 21 de janeiro de 1885.
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Eça de Queiroz e Aveiro  – «O Solar dos Queiroses»: um triste fim

Jorge Campos Henriques 
jorgechenriques@hotmail.com

Fachada da Casa de Verdemilho na atualidade; foto do autor

Regressado do Brasil, para onde partira acom-
panhando a família real em retirada após as Inva-
sões Francesas, o então desembargador Joaquim 
José de Queiroz adquire, em 5 de Novembro de 
1822, a chamada Quinta da Torre em Verdemilho. 
Construído o solar, ali criou os seus seis filhos, ali 
viveu quase toda a sua vida e ali faleceu. Recebeu 
no solar os conspiradores da revolta liberal de 16 
de Maio de 1828, um dos acontecimentos mais im-
portantes e gloriosos para Aveiro. O solar foi, por 
diversas vezes, invadido pelas tropas absolutistas 
de D. Miguel na tentativa de o capturar e da obten-
ção de provas comprometedoras, sendo os seus 
bens sequestrados. Foi Joaquim José de Queiroz 
condenado à morte pela Alçada do Porto para que 
«com baraço e pregão, fosse conduzido pelas ruas 
públicas da cidade do Porto, e que num alto cada-
falso, que ali seria levantado, de sorte que o seu 
castigo fosse visto de todo o povo, a quem tanto 
tinha escandalizado o seu horrorosíssimo delito, 
morresse de morte natural de garrote e depois de 

ser decepada a cabeça, desse infame, perverso e 
façanhoso Joaquim José de Queiroz, fosse o mes-
mo cadafalso com o seu corpo reduzido pelo fogo 
a cinzas, que seriam lançadas ao mar, para que 
dele e da sua memória não houvesse mais notí-
cia». Referia ainda a sentença ter sido «[...] não só 
o mais atrevido e ousado conspirador, cabeça e 
principal autor dos tramas e maquinações que ur-
diram e prepararam o horroroso atentado». A fuga 
para o exílio evitou tão nefasto desfecho. O mes-
mo não aconteceria a outros revoltosos aveirenses 
que, condenados, foram enforcados na Praça Nova 
do Porto e as suas cabeças decepadas foram trans-
portadas para Aveiro encimadas em postes que fo-
ram colocados em frente às suas habitações ou em 
locais públicos da cidade. 

Joaquim José de Queiroz, um ilustre aveirense 
está, infelizmente, votado ao mais completo ostra-
cismo. Foi juiz de fora, desembargador, deputado às 
Cortes da Nação, irmão rosa-cruz na loja maçónica 
na Quinta dos Santos Mártires, iniciou em Aveiro a 
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revolta liberal de 16 de Maio de 1828, membro da 
Junta Provisória e Revolucionária do Porto, mem-
bro do Tribunal de Guerra e de Justiça, fidalgo do 
Conselho de Sua Majestade, cavaleiro professo da 
Ordem de Cristo, presidente da Relação de Lisboa e 
do Porto, ministro e secretário de Estado da Justiça 
e dos Assuntos Eclesiásticos.

Por aquele solar passou o seu neto o pequeno 
José Maria Eça de Queiroz após a morte, em Vila do 
Conde, de Ana Joaquina Leal de Barros, sua ama e 
madrinha de batismo. Eça de Queiroz, mais tarde, 
retrataria o solar de seu avô no romance A Ilustre 
Casa de Ramires e o seu próprio avô como o liberal 
Gonçalo da Maia no seu mais importante romance 
Os Maias.

Depois da morte de Teodora Joaquina, em 30 
de novembro de 1855, viúva do conselheiro Joa-
quim José de Queiroz, o solar ficaria ao abandono 
entrando em degradação. Após a morte de José 
Maria Almeida Teixeira de Queiroz, filho do conse-
lheiro e pai do romancista Eça de Queiroz, os bens 
são partilhados e o solar é vendido em hasta públi-
ca, em 6 de novembro de 1904, por 600$000 réis, a 
José Santos Capela, do Bonsucesso. Passou então 
por diversas utilizações e adulterações. Ali teve a 
sua sede e sala de espetáculos a Companhia Dra-
mática Verdemilhense, funcionou uma carpintaria 
e um armazém de botijas de gás. O acrescento de 
um piso superior implicou a retirada do brasão de 
armas, de grandes dimensões, que hoje se man-
tém à guarda do Museu de Aveiro.

A ADERAV (Associação para o Estudo e Defesa 
do Património Natural e Cultural da Região de Avei-
ro), em Maio de 1982, no seu Boletim n.º 6, defendia 
já que «seria extremamente útil a recuperação des-
te imóvel», considerando factos e figuras de Aveiro 
e da história de Portugal que lhe andam associadas. 
«Ali se justificará uma “memória” alargada e apro-
fundada que, no essencial, possibilite a compreen-
são das épocas em que a família Queirós pontificou 
na região e marcou áreas da cultura e da política 
portuguesas, identificadas com essas duas figuras 
maiores».

Face ao seu abandono, degradação e reconhe-
cido valor histórico, as diferentes vereações, pós 
25 de Abril (todas sem excepção), garantiram a sua 
recuperação. Assim, sob a presidência do Dr. Girão 
Pereira e depois pelo Prof. Celso Santos, em frente 
do solar foi colocada uma placa  anunciando que 
os Serviços de Cultura da Câmara Municipal iriam 
proceder à recuperação da «Casa de Eça de Quei-
roz». Atitude estranha e absurda por não se com-

preender como é que a edilidade iria recuperar um 
imóvel que não lhe pertencia sendo propriedade 
de privados. A placa acabou retirada sem que nada 
tivesse sido feito.

O Diário de Aveiro de 14 de Setembro de 1997 
intitulava: «Autarquia quer recuperar casa de Eça de 
Queirós», anunciando que o processo de recupera-
ção do imóvel já estava concluído para ser transfor-
mado num espaço dedicado ao estudo e obra de 
Eça de Queiroz.

O executivo do Dr. Alberto Souto – decorriam 
no ano de 2000 as comemorações do centenário 
do falecimento de Eça de Queiroz – anuncia com 
pompa e circunstância a compra do imóvel e a 
sua transformação em museu, biblioteca e uma 
zona destinada para exposições e outros even-
tos culturais. A notícia, pela sua importância, 
foi parangona não só nos jornais locais como 
nacionais. «Museu na casa de Eça em Verdemi-
lho – Câmara de Aveiro chegou a acordo com 
empreiteiro que pretendia demolir o palacete 
do avô paterno do escritor» – Jornal de Notícias; 
«Biblioteca nasce na casa de Infância de Eça de 
Queirós» – Público; «Aveiro salva Casa de Eça» – 
Diário de Notícias. O próprio Boletim Municipal 
dá conhecimento do facto, anunciando mesmo 
que a casa tinha sido comprada por dez mil con-
tos. Afinal, tudo não passara de uma lamentável 
mentira porque nada fora comprado e nada viria 
a ser feito.

Em 18 de Março de 2007, o Jornal de Noticias 
intitula que «Antiga casa de Eça em Verdemilho 
degrada-se – Câmara que tem projecto de recupe-
ração, mantém-se interessada na requalificação do 
edifício», referindo, no interior da notícia, que «Ca-
pão Filipe, vereador da cultura, reafirma o interesse 
em preservar e requalificar a casa, mas fala numa 
ruptura de relações entre a autarquia e os donos no 
anterior mandato».

A notícia já ultrapassa fronteiras. A Folha de S. 
Paulo, na sua edição on-line de 16 de março, anun-
cia que «Cenário da obra de Eça de Queiroz pode 
virar ruínas», acrescentando que «A prefeitura de 
Aveiro diz que tem há muitos anos o desejo de 
transformar a casa em um centro de estudos de Eça 
de Queiroz, tendo já um projeto elaborado. A ideia 
é de transformar a mansão em um museu, com uma 
sala de exposições, uma sala de leitura e um audi-
tório, além de outras áreas de serviços de apoio, 
preservando a fachada». E continua: «O secretário 
municipal da Cultura, Capão Filipe, reafirma o inte-
resse em preservar e restaurar a casa», e «Pretende-
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mos também iniciar contatos com a administração 
central para encontrar parcerias que permitam a 
recuperação, disse à Lusa». 

No executivo de Élio Maia é anunciado que 
«Casa de infância de Eça de Queirós é por fim da 
Câmara – edifício foi doado à autarquia. Objetivo é 
recuperar o imóvel».

O Jornal de Noticias anuncia que «Câmara recu-
pera casa de Eça para a Cultura». E de acordo com 
a vereadora Maria da Luz Nolasco, «deverá ter um 
auditório, sala de debates, centro de documenta-
ção, receber acervos e trabalhar em rede com en-
tidades ligadas a estudos queirosianos, políticos e 
sociais». 

A ADERAV congratulou-se com o acordo al-
cançado entre a Câmara de Aveiro e os proprietá-
rios para a cedência da casa da família de Eça de 
Queiroz em Verdemilho. salientando que «desde 
há décadas que vinha pugnando para que esta 
casa ou solar se não perdesse na memória dos 
aveirenses».

Alfredo Campos Matos, reputado queirosiano, 
na sua qualidade de arquitecto oferece-se para, gra-
ciosamente, colaborar no projeto.

Mais uma vez os aveirenses foram enganados.
O executivo de Ribau Esteves, em Março de 

2017, ano de eleições autárquicas, anuncia que o 
solar vai albergar um núcleo museológico. Em 2018, 
ganhas as eleições, as promessas feitas são rapida-
mente esquecidas e o camartelo entra em ação e 
destrói. Afinal só ficará uma descaracterizada facha-
da para memória futura e onde, de acordo com o 
divulgado, será colocada uma «bolacha» com a cara 
de Eça de Queiroz igual às duas já colocadas no que, 
pomposamente, se entendeu designar como «Me-
morial a Eça de Queiroz».

Fachada da Casa de Verdemilho na atualidade; foto do autor

Lisboa instalou a escultura ao Eça da autoria de 
Teixeira Lopes no espaço ajardinado do Largo do 
Barão de Quintela, Póvoa de Varzim tem o monu-
mento a Eça de Queiroz, da autoria de Leopoldo 
de Almeida, em espaço nobre da Praça de Almada, 
nas Caldas da Rainha a sua estátua está no frondo-
so Parque da Rainha D. Leonor, em Canelas, Gaia, 
no Solar dos Condes de Resende, temos um Eça 
sentado no jardim à sombra das japoneiras, e em 
França, o seu busto, inaugurado pelo então prefeito 
de Neuilly-sur-Seine, Nicolas Sarkozy (onde Eça de 
Queiroz viveu e faleceu, enquanto cônsul de Por-
tugal em Paris), ficou instalado na Avenida Charles 
de Gaulle. Pois em Aveiro entendeu-se que o me-
lhor seria instalar o «Memorial a Eça de Queiroz» 
em plena EN 109 na chamada rotunda do Botafo-
go. O célebre romancista do «ecológico» romance 
A Cidade e as Serras vê-se agora numa rotunda por 
onde passam diariamente centenas ou milhares de 
poluentes viaturas automóveis a despejar-lhe para 
cima o seu monóxido de carbono. E como se isso 
não bastasse irá brevemente ter como vizinho um 
posto de abastecimento de combustíveis. 

Eça de Queiroz, o «filho de Aveiro, educado 
na Costa Nova, quase peixe da ria». e muito espe-
cialmente seu avô, o conselheiro Joaquim José de 
Queiroz, não mereciam tal desfecho.

PS: Em sessão pública que teve lugar no Merca-
do Manuel Firmino, no dia da inauguração da Feira 
do Livro, na qual participou a Dr.ª Irene Fialho da 
Fundação Eça de Queiroz e contou com a presença 
do vereador com o pelouro da Cultura da Câmara 
Municipal de Aveiro, Dr. Miguel Capão Filipe, foi dito 
que o solar, que foi do Conselheiro Queiroz, iria ficar 
apenas pela sua fachada porque, entre outros moti-
vos, «não havia nada para pôr lá dentro». 

Durante muitos anos fui constituindo um acer-
vo documental sobre Eça de Queiroz, que, ape-
sar dos elevados valores nele investido, me tinha 
disposto e comprometido a fazer a sua doação à 
Câmara Municipal de Aveiro, sem qualquer con-
trapartida, para que o mesmo pudesse integrar a 
biblioteca e o núcleo museológico a ser instalado 
num prometido e recuperado «Solar dos Queiro-
zes» em Verdemilho. Perante muitas falsas pro-
messas, outras tantas mentiras e nenhumas expec-
tativas quanto à recuperação do solar entendi, por 
bem, doar a totalidade do espólio à Câmara Mu-
nicipal de Vila do Conde, minha terra natal, onde 
Eça de Queiroz foi batizado e viveu os primeiros 
anos da sua infância. Estudados e catalogados es-
ses documentos e objetos irão ocupar um espa-
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ço na casa onde viveu Antero de Quental e que é 
propriedade da edilidade vilacondense. Não sei se 
o espólio é ou não muito valioso. Poderei apenas 
referir que do mesmo fazem parte 176 edições do 
romance Os Maias publicadas em 22 países (inclui 
todas as edições publicadas em Portugal desde a 
sua primeira edição em 1888), quase uma centena 
de edições do romance O Crime do Padre Amaro, a 
coleção completa da Revista de Portugal que Eça 
de Queiroz dirigiu entre 1889-1892 (comprada e 
por mim trazida do Brasil), fascículos originais de 
As Farpas, muitas centenas de títulos de bibliogra-
fia ativa e passiva, centenas de documentos, dos-
siês, iconografia e audiovisuais relacionada com o 
escritor. Foram dezenas de caixas do espólio que 
cinco funcionários camarários tiveram de trans-
portar em viatura pesada para Vila do Conde.

Com destaque de 1.ª página, o Diário de Aveiro, 
na sua edição de 9 de Abril de 2013 anuncia: «Eça 
de Queirós: Aveiro ganha casa mas perde espólio». 
A notícia no seu interior (pág. 2) faz uma descri-
ção sumária do espólio e do seu destino e informa 
que «A vereadora Maria da Luz Nolasco tem “pena” 
que o acervo saia de Aveiro. Foi uma oportunidade 
perdida, reconheceu, acreditando porém, que será 

possível juntar outro material sobre o escritor, o seu 
avô e o liberalismo».

A 16 do mesmo mês, por e-mail, dou conheci-
mento à senhora vereadora com o pelouro da cul-
tura, que tinha à disposição da Câmara Municipal 
de Aveiro o meu acervo documental sobre o con-
selheiro Joaquim José de Queiroz, sobre a revolta 
liberal de 16 de Maio de 1828 e uma pequena bi-
blioteca sobre o liberalismo. Do meu propósito, o 
Diário de Aveiro, na 1.ª página da edição de 30 de 
abril, dá conhecimento que «Colecionador quer 
doar espólio à Câmara de Aveiro». Até à data, e 
cinco anos passados, não tive qualquer contacto 
nem qualquer manifestação de interesse em re-
ceber aquele acervo. Não o receberam e também 
já não o receberão. Acabou por ser oferecido ao 
Ephemera – Biblioteca e Arquivo de José Pacheco 
Pereira.

Revendo o que a autarquia (não) tem feito para 
inscrever Aveiro no roteiro queirosiano, sinto-me na 
obrigação de afirmar estar muito feliz e satisfeito 
por este meu espólio que reuni, com muito empe-
nho, durante muitos anos, não ter ficado em Aveiro 
e muito sensibilizado e agradecido a quem o quis 
receber.
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Anatomia de um caso  

O conhecimento é um processo em construção, 
pelo que rever e atualizar a informação existente, 
bem como desmistificar assunções que se tomam 
como factos imutáveis constitui uma ética além de 
uma atitude vital ao próprio ofício de historiador. 

Fig. 1 – Livro «Júlio Dinis». In ABREU, 2015: capa.

Em 2015 foi publicado o livro Júlio Dinis. O ro-
mance português de raiz inglesa, da autoria da Dou-
tora Cármen Matos Abreu, cuja capa ostenta um 
retrato de homem com boina vermelha represen-
tando, presumidamente, o referido médico e escri-
tor [fig. 1]. Embora reconheçamos a sua importân-
cia para a crítica historiográfica do legado de Júlio 
Dinis, pseudónimo literário de Joaquim Guilherme 
Gomes Coelho (1839-1871), confessamos que a 
nossa atenção se dirigiu ao apêndice explicativo 
acerca do sobredito retrato, uma pintura perten-

cente ao acervo da Casa-Museu Egas Moniz, na fre-
guesia de Avanca, concelho de Estarreja, distrito de 
Aveiro (ABREU, 2015: 538-542). 

A observação direta do quadro exposto na sala 
do Prémio Nobel, próximo do retrato de António 
Caetano de Abreu Freire de Resende (1874-1955), 
por todos conhecido como professor Egas Moniz, e 
os esclarecimentos da diretora da Casa-Museu, Dr.ª 
Rosa Maria Rodrigues, a quem agradecemos, refor-
çaram a nossa convicção quanto à sua autoria e ti-
pologia. [fig. 2].

Fig. 2 – Sala do Prémio Nobel, professor Egas Moniz
Casa-Museu Egas Moniz; foto da autora.

Depois de ultrapassadas algumas vicissitu-
des que protelaram a realização deste estudo, 
passamos a expor e a desenvolver os elementos 
fundamentais da anatomia do caso do Retrato de 
homem com boina vermelha da Casa-Museu Egas 
Moniz:

1) O autor: «Pinto», que identificámos como sen-
do o pintor Francisco Pinto da Costa (1826-1869), 
cuja biografia publicámos em 2013 (MONCÓVIO, 
2013: 14-39; ERRATA, 2014: 64) [1]. 

2) A obra: pretendemos que a abordagem sob a 
perspetiva de um autorretrato abra caminho à des-
construção da tradicional identificação com Júlio 
Dinis. 

3) O local: exploramos contextos e dinâmicas 
socioculturais que justificam a presença deste retra-
to na coleção artística do professor Egas Moniz, em 
Avanca.
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O autor: o pintor gaiense Francisco 
Pinto da Costa (1826-1869)

Como foi possível identificar o autor? 

Começamos pela análise formal do quadro da 
Casa-Museu Egas Moniz, óleo sobre tela (30x37,5 
cm): Inventário CMEM D 38. Na moldura, a placa 
metálica colocada no segmento inferior contém a 
inscrição: «PINTO - RETRATO DE JÚLIO DENIS / AOS 
21 ANOS»; no seu verso, na estrutura de suporte, 
encontram-se duas anotações manuscritas: na trave 
inferior: «Sousa Pinto – Retrato de Joaquim Guilher-
me Coelho (Júlio Diniz) aos 21 anos, gloria da Litera-
tura Portuguesa 1839-1871 (nota da pessoa a quem 
o quadro foi oferecido)»; na lateral esquerda: «Não 
deve ser de Souza Pinto - mas de um pintor Pinto 
que desconheço. Egas Moniz». No plano anterior 
da tela, o retrato da figura masculina destaca-se do 
fundo negro, salientando-se o vermelho da boina, a 
tez iluminada e o olhar penetrante. O autor assina a 
vermelho, no canto inferior esquerdo: «Pinto pint.», 
e no canto inferior direito: a data: «1860». No plano 
posterior colocou uma dedicatória manuscrita: «Ao 
seu particolar am.º // Carlos Luiz Vieira // Offerece 
// O Author // 1860» (não foi possível identificar o 
destinatário) [fig. 3] [fig. 4].

Tendo o olhar informado pelo estudo rea-
lizado em 2013, procedemos à análise com-
parativa desta obra com o retrato do poeta 
António Augusto Soares de Passos (1826-
1860), um quadro do acervo do Ateneu Co-
mercial do Porto, pintado por Francisco Pinto 
da Costa em 1860. Esse processo evidenciou 
algumas correspondências técnicas e estilísti-
cas, nomeadamente uma idêntica solução na 
representação, embora comum na época, de 
destacar a figura do fundo negro através da 
iluminação de pontos estratégicos, fazendo 
sobressair o olhar, elo de ligação com o espe-
tador; o modo de firmar a obra a vermelho, 
assinando no canto inferior esquerdo: «Pinto 
da Costa, pint. do morto», e no canto inferior 
direto, a data: «1860»; e, embora não tenha-
mos ambições ao nível da análise grafológica, 
consideramos características individualizado-
ras a forma dos carateres e a inclinação geral 
da letra para a esquerda, elementos da cali-
grafia que corroboram a mesma mão autoral 
e reforçam a atribuição do quadro da Casa-
-Museu Egas Moniz ao pintor Francisco Pinto 
da Costa [fig. 5: a, b, c].

Fig. 3 / Fig. 4 – Retrato de homem / Júlio Dinis. Frente e verso «Pinto pint. / 1860», Casa-Museu Egas Moniz. Inventário CMEM D 38.
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Quem foi este pintor?  

Francisco Pinto da Costa nasceu em 1826, na 
freguesia de Santa Marinha, Vila Nova de Gaia, filho 
de João Pinto da Costa e de Ana Emília Fernandes 
Reis. A participação do pai e dos tios nas guerras 
liberais e na Patuleia foi enaltecida na obra Des-
cripção topographica de Villa Nova de Gaia. Da sua 
fratria, destacamos Ricardo Pinto da Costa (1828-
1899), que casou com D. Maria Francisca Bartol y 
Perez, proprietária de Lumbrales, mais tarde conde 
de Lumbrales (1888) por serviços prestados na pro-
víncia de Salamanca, título atribuído em Espanha e 
reconhecido em Portugal.

Ingressou na Academia Portuense de Belas 
Artes aos 13 anos e frequentou o ensino artístico 
entre 1839 e 1851, sob a docência de Francisco An-
tónio da Silva Oeirense (Desenho Histórico), Fran-
cisco Pedro de Oliveira e Sousa (Escultura), Joaquim 
Rodrigues Braga (Perspetiva e Anatomia, Pintura) e 
Domingos Pereira de Carvalho (Pintura Histórica). 
Depois de interromper os estudos durante a Patu-

leia, retomou-os em 1847 e concluiu a formação aos 
25 anos, com a prova de exame do 5.º ano de Pintu-
ra, «O Desengano de D. João II», para a qual serviu 
de modelo o condiscípulo Francisco José Resende 
(1825-1893), um artista já biografado (MOURATO, 
2000). 

Participou nas Exposições Trienais organiza-
das pela instituição de ensino artístico durante 
e após o período de frequência escolar (1842 a 
1860), cimentou amizade com Resende, que em 
1851 assumiu a docência como professor substitu-
to de Pintura Histórica, e, tal como diversos outros 
artistas portuenses, terá frequentado o ateliê de 
Auguste Roquemont (1804-1852), cuja influência 
se fez sentir na pintura de costumes e na retratís-
tica. Esta fase encontra-se assinalada pela cópia 
a óleo do autorretrato que Roquemont executou 
em Guimarães [com boina], que no início do sécu-
lo XX pertencia ao conde de Lumbrales (VITORINO, 
1929: 21, est. II). 

Francisco José Resende registou em alguns 
trabalhos a amizade com Francisco Pinto da Cos-

Fig. 5 (a / b / c) – Retrato de António Augusto Soares de Passos 
«Pinto da Costa, pint. do morto / 1860». Ateneu Comercial do 
Porto. Inventário ACP-P 171.
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ta, conhecendo-se o «Retrato de jovem cavalhei-
ro» (exposto na trienal de 1845), desenho a carvão 
atualmente na Coleção Tello de Morais, Museu Mu-
nicipal de Coimbra (Inventário 181P), e o «Retrato 
do Pintor e de um Amigo, meio corpo» (exposto 
na trienal de 1851). Este quadro, cujo paradeiro 
desconhecemos, surgiu no leilão da coleção de 
D. Fernando, realizado em 1892, com o n.º 18 e a 
descrição: «Retrato de Rezende (Auctor) e Pinto da 
Costa (meias figuras), assignado Rezende 1851, es-
cola portugueza, largura 0,83 altura 1,08 - 27$000» 
(CATALOGO, 1892:5).  

Por ocasião da visita da família real ao Porto, 
em 1852, e no âmbito do mecenato régio do rei 
D. Fernando II (1816-1885), Francisco José Resen-
de apresentou como prova de mérito artístico, o 
quadro Lavradeira do outro lado do rio, em trajes de 
festa, e Francisco Pinto da Costa o quadro Um po-
bre cego (do natural), com os quais obtiveram uma 
bolsa para prosseguir os estudos no estrangeiro. 
As obras foram executadas sob o olhar atento do 
escritor Arnaldo Gama (1828-1869), que distinguiu 
o «caracter ardente e cheia de aspiração genero-
sa de glorias» da pintura de Resende, e «o génio 
cheio de um sentimento doce e melancólico» de 
Pinto da Costa (GAMA, 1852: 408-410). Por ocasião 
da partida, em julho de 1853, ambos os artistas fo-
ram homenageados pelos amigos. João Marques 
Nogueira Lima (n. 1829) dedicou o poema «Última 
flor» a Francisco Pinto da Costa, publicado em A 
Grinalda, em 1855 (LIMA, 1855: 30-31), e Camilo 
Castelo Branco dedicou outro a Resende (MOU-
RATO, 2000, I: 53). Estes testemunhos de amizade 
sob a forma literária, constituem manifestações do 
romantismo e refletem o modo como este movi-
mento modelou relações e animou a sociedade 
portuense da época.

Em Paris, os dois artistas efetuaram cópias no 
Museu do Louvre e estudaram pelo modelo vivo 
no ateliê de Adolphe Yvon (1817-1893), tendo 
este recomendado a admissão de Pinto da Costa 
à École des Beaux-Arts, como aspirante (matrícula 
n.º 4234, 1854), onde teve aulas com M. Nanteuil 
[2]. Assim, o pintor gaiense foi o único do grupo 
de portugueses então a estudar em Paris a ingres-
sar na instituição de ensino artístico oficial. Nesse 
período recebeu um prémio por um autorretrato, 
muito provavelmente o que foi publicado na revis-
ta O Tripeiro, em 1931, na rubrica de Pedro Vitorino 
dedicada aos «Pintores portuenses», cuja ilustra-
ção segue abaixo (V., 1931a: 89; V., 1931b:104) [3], 
e enviou os estudos realizados à Exposição Trienal 

de 1854. Por fim, a rivalidade superou a amizade 
e em 1855 ambos regressaram ao Porto, tendo-se 
afastado. Resende retomou a docência na Acade-
mia e Pinto da Costa estabeleceu-se como pintor 
de história e de retratos, havendo registo de obras 
suas na Galeria de Retratos da Santa da Misericór-
dia do Porto, Palácio da Bolsa, Museu Nacional 
Soares dos Reis e em diversas casas particulares 
(MONCÓVIO, 2013: 32-34).

Em 1856 executou A Morte de Camões, uma 
obra muito elogiada na época, que esteve expos-
ta no Instituto Industrial de Lisboa, foi referida em 
algumas camonianas e terá entrado na coleção de 
D. Fernando (JUROMENHA, 1860, I: 431; BIBLIOGRA-
PHIA, 1880: 120; BRAGA, 1880: 246). Próximo de No-
gueira Lima e do círculo literário de A Grinalda, do 
qual também fez parte Júlio Dinis, Pinto da Costa 
revelou a faceta de crítico de arte no diário O Cla-
mor Público, um jornal que teve curta duração, mas 
que se distinguiu pelos artigos sobre a atualidade 
económica e financeira do período da Regenera-
ção e pela sua secção literária. Era propriedade de 
António de Sousa Barbosa Faria [João das Regras], 
sendo redatores fundadores António Coelho Lou-
sada (1828-1859), poeta e novelista, Evaristo José 
de Araújo Basto (1821-1865), bacharel em Direito, 
Camilo Castelo Branco (1825-1890), romancista, e 
Alexandre Braga, pai (1829-1895), advogado e escri-
tor. Contou com a colaboração de Pedro de Amorim 
Viana (1822-1901), professor na Academia Politéc-
nica do Porto, A. F. Paiva Araújo, António José Maria 
da Rocha e F. Pinto da Costa.

O pintor foi responsável pelo artigo «Estudos e 
considerações sobre o estado das Bellas-Artes em 
Portugal», publicado em dois números de outubro 
de 1856. Além exaltar a figura de Roquemont, como 
artista e homem da sociedade, expõe um conjun-
to de reflexões sobre o ensino, as academias e os 
constrangimentos ao seu funcionamento, chaman-
do a atenção para os métodos arcaicos e os exíguos 
recursos, sobretudo de modelos em gesso e aulas 
para o estudo pelo modelo vivo (COSTA, 1856: 3; 
PINTO, 1856: 3). As deficiências apontadas seriam 
reiteradas por outros autores nas décadas seguin-
tes, pois a reforma das Academias de Belas Artes 
ocorreu apenas em 1881. A sua colaboração nes-
te periódico constitui uma manifestação precoce 
no domínio da crítica da arte, já que o seu rival, o 
pintor Resende, se estreou nesse âmbito no jornal 
portuense O Ecco Popular, n.º 164, de 25 de julho de 
1859 [4]. 
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A obra: o retrato de homem 
com boina vermelha 

Como tão bem observou o escritor portuen-
se Alberto Pimentel, a retratística floresceu de-
vido ao gosto da burguesia pela representação 
e constituiu o principal domínio de encomenda 
dos artistas oitocentistas, tendo destacado, preci-
samente, Pinto da Costa e Resende: 

«Todos os pintores viviam com difi-
culdade esperando que algum bra-
zileiro rico se quizesse retratrar. O 
Pinto da Costa reproduziu na tela, 
para ganhar a vida, muita cara de co-
mendador. Resende, que ainda vive, 
quereria poder trabalhar à vontade, 
com todo o arrojo do seu pincel e do 
seu colorido também. […] precisa-
va atirar-se aos retratos, que era no 
Porto, d´aquelle tempo, o que ia dei-
xando alguma cousa aos pintores» 
(PIMENTEL, 1893: 146). 

Tal como aconteceu a outros visitantes, pe-
rante o retrato de homem com boina vermelha 
da Casa-Museu Egas Moniz recordamos uma 
referência visual homóloga: o «Autorretrato» 
de Francisco José Resende, um óleo sobre tela 
(63x48 cm) exposto no Museu Nacional Soares 
dos Reis (147Pin CMP/MNSR). Esta obra, exibida 
na 7.ª Exposição Trienal da Academia Portuense, 
em 1860, com o título «Retrato do autor, busto ao 
natural», n.º 62, constitui um momento de afir-
mação do artista (CATALOGO, 1860: 12). O rosto 
sobressai no jogo cromático entre o fundo negro 
e a cor impositiva da boina, e o olhar presentifica 
o retratado. A seleção de adereços é igualmente 
significativa, pois ostenta o alfinete de brilhantes 
oferecido por D. Fernando. A tela apresenta a ins-
crição: «Resende pintou em 1860 / no Porto», e 
no seu verso: «F. J. Resende oferece ao seu bom 
amigo Joaquim Júlio Pereira de Carvalho a sua 
simples recordação d´amizade inalterável. Porto, 
23 de junho de 1861» (MOURATO, 2000, II: 56) [fig. 
6]. Embora não possamos confirmar a sua identi-
dade, verificámos que o nome de Joaquim Júlio 
Pereira de Carvalho surge associado ao ensino no 
Instituto Industrial de Lisboa.

Fig. 6 – Autorretrato de Francisco José Resende, 1860. Museu 
Nacional de Soares dos Reis, Inventário 147Pin CMP/MNSR, In 
MOURATO, 2000, vol. 2, p. 56.

Em 1860, Francisco Pinto da Costa tinha o seu 
ateliê na rua Formosa, n.º 240. Nesse ano apresen-
tou doze pinturas na 7.ª Exposição Trienal da Acade-
mia Portuense de Belas Artes, tendo sido apreciado 
pelos dotes retratísticos e pela harmonia de cor e 
efeito das suas obras: Amor paternal e A reza inter-
rompida pela criada (composições originais), Retra-
to do Barão do Corvo, Retrato da Baronesa do Cor-
vo, Retrato do Pintor Manuel Marques Pinto, antigo 
presidente da Associação dos Pintores Portuenses; 
Retrato de Augusto Marques Pinto, filho do anterior 
e antigo aluno da Academia, Retrato de José Marçal 
Brandão, comerciante e amador de arte, Retrato de 
Albino José Pinto Ribeiro, antigo aluno da Academia, 
Retrato do doutor José António Videira, Retrato de 
Marcelino, Retrato de Henrique Luiz e Retrato do au-
tor, busto ao natural, n.º 109 (CATALOGO, 1860: 17). 

No contexto da produção artística conheci-
da até ao momento, consideramos que o Retrato  
do autor, busto ao natural [Autorretrato], então apre-
sentado, corresponde ao retrato de homem com 
boina vermelha da Casa-Museu Egas Moniz, uma 
convicção reforçada pela cronologia da execução e 
inegável semelhança fisionómica com o já conheci-
do «Autorretrato feito em Paris». [fig. 7] [fig. 8].
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Fig. 7 – Autorretrato, feito em Paris, c. 1854/55. In O Tripeiro. Por-
to, IV Série, n.º 7 (177) (maio de 1931): 104.

Sob esta perspetiva, voltamos ao contexto da 
amizade com Francisco José Resende, ou ao clima 
de rivalidade artística, pois embora possamos atri-
buir a uma questão de moda, a verdade é que os 
dois pintores investem numa autorrepresentação 
que apela aos mesmos valores cromáticos e estéti-
cos, usam o mesmo tipo de adereço a cobrir a cabe-
ça e disputam, ao mesmo tempo, a atenção do pú-
blico no espaço expositivo da Academia Portuense 
de Belas Artes. 

No entanto, importa perceber por que motivo o 
retrato de homem de boina vermelha ficou associa-
do a Júlio Dinis. Como vimos, o professor Egas Mo-
niz registou no próprio quadro as dúvidas quanto à 
identidade autoral: «Não deve ser de Souza Pinto – 
mas de um pintor Pinto que desconheço. Egas Mo-
niz». Contudo, a personalidade representada nunca 
foi posta em causa, quer por uma questão de auto-
ridade, quer por se ter mantido numa esfera pública 
de reduzida massa crítica, pelo que a associação à 
figura do escritor perdurou incólume. 

Fig. 8 – Autorretrato de Francisco Pinto da Costa, «Pinto pint. / 
1860». Casa-Museu Egas Moniz. Inventário CMEM D 38.

Atendendo ao exposto, esperamos contrariar a 
tradicional identificação com Júlio Dinis com base 
na evidência. Senão, vejamos: o estudo compara-
tivo levado a cabo entre o «Autorretrato, feito em 
Paris», em 1854/55, e o retrato de homem de boina 
vermelha da Casa-Museu Egas Moniz, de 1860, co-
loca em destaque alguns marcadores fisionómicos 
homólogos, nomeadamente o recorte da raiz do 
cabelo, a configuração da fronte e da arcada supra-
ciliar, o contorno dos olhos, a definição do perfil e a 
curvatura das narinas e, apreendido pelo pincel do 
retratista, idêntico olhar penetrante, um conjunto 
de elementos a favor de uma correspondência iden-
titária positiva. Finalmente, a observação atenta da 
efigie de Joaquim Guilherme Gomes Coelho, quer 
o retrato a óleo executado pelo pintor José Alberto 
Nunes (1828-1890), em 1872 (96x76,5 cm), atual-
mente no acervo do Museu da Medicina Maximia-
no Lemos (Aula Magna), quer as diversas fotografias 
existentes, nomeadamente a que foi utilizada nos 
cadernos da subscrição para o seu monumento, em 
1925, não apresenta concordância nos indicadores 
fisionómicos assinalados [fig. 9].



51

Deste modo, e sendo aceites os nossos argu-
mentos, demos o primeiro passo para a descons-
trução da tradição: o retrato de homem com boina 
vermelha não representa Júlio Dinis, mas sim o pró-
prio pintor: Francisco Pinto da Costa. 

No entanto, sabemos que os dois pintores e o 
escritor se conheciam, partilhavam referências co-
muns, nomeadamente o mesmo espaço geográfi-
co / temporal e a esfera literária-artística do roman-
tismo portuense, como se depreende dos apon-
tamentos de Joaquim Guilherme Gomes Coelho 
/ Júlio Dinis publicados em «Inéditos e esparsos». 
Nessas páginas extraímos as evocações de Soares 
de Passos e de outras figuras pretéritas, alguma 
correspondência trocada com Eugénio Luso, Cus-
tódio de Passos, Augusto Luso ou Nogueira Lima, 
bem como a referência ao pintor Resende, «sobra-
çando a sua pasta de esboços ou parado diante de 
uma paisagem surpreendente» (DINIS, 1980: 169-
171, 178, 304, 319).  

A afinidade com Pinto da Costa emerge num 
manuscrito do escritor datado de 2 de novembro 
(sem ano), citado, mas não transcrito por Egas Mo-
niz na biografia publicada em 1924, e procurado 
sem sucesso por outros autores dinisianos (CRUZ, 
2002: 27), no qual o escritor se «ocupa de mortos 
queridos: Soares de Passos, os irmãos Licínio e Al-
fredo de Carvalho, Henrique Augusto, António Cou-

to Lousada, Evaristo Basto, Arnaldo Gama, Faustino 
de Morais e Pinto da Costa» (MONIZ, 1924, I: 235). 

Efetivamente, as figuras nomeadas pelo afeto 
desapareceram num curto período. São eles, pela 
ordem do falecimento [grafia corrigida]: António 
José Coelho Lousada (1828-1859), António Augusto 
Soares de Passos (1826-1860), falecido em feverei-
ro de 1860, Licínio e Alfredo de Carvalho, Henrique 
Luso da Silva (c.1832-1862), irmão de Augusto Luso 
da Silva (1827-1902), Evaristo José de Araújo Bas-
to (1821-1865), Arnaldo de Sousa Dantas da Gama 
(1828-1869), autor de romances históricos, falecido 
em agosto, Faustino Xavier de Novais (1820-1869), 
poeta, publicista e escritor, falecido no Brasil, em 
agosto de 1869 (cunhado do escritor brasileiro Ma-
chado de Assis), e o pintor Francisco Pinto da Costa, 
falecido em setembro de 1869.

O local: dinâmicas para a integração 
na coleção da Casa do Marinheiro 

Finalizamos com a última peça do caso: o local. 
Na ausência de suporte documental resta-nos ex-
plorar algumas vias e dinâmicas que justificam a 
incorporação deste retrato na coleção de arte que 
o Professor Doutor Egas Moniz reuniu na Casa do 
Marinheiro, uma habitação convertida em Casa-
-Museu em 1968 [fig. 10].

Fig. 9 – Retrato de Júlio Dinis aos 30 anos, In «Subscrição para o 
monumento a Júlio Dinis», 1925 (pormenor).

Fig. 10 – Painel cerâmico decorativo: Casa do Marinheiro - Casa-
-Museu Egas Moniz; foto da autora
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No livro intitulado A nossa Casa, publicado em 
1950, o médico neurologista e prémio Nobel da 
Medicina e Fisiologia de 1949, desenvolveu um 
pouco da história da família, da propriedade e da 
edificação (MONIZ, 1950: 371). Mais recentemen-
te, o artigo «Casa-Museu Egas Moniz, recantos do 
Marinheiro», publicado pela diretora do espaço 
museológico, em 2015, atualizou a temática (RO-
DRIGUES, 2015: 237). Em síntese, a Casa do Mari-
nheiro foi mandada erguer sobre uma preexistên-
cia, e a sua construção obedeceu ao projeto do ar-
quiteto Ernesto Korrodi (1870-1944), de 1915. As 
obras prosseguiram entre 1915 e 1918 sob direção 
do padre António Maria de Pinho (1864-1943), de 
Avanca, e contou com a participação do decora-
dor Álvaro Pinto de Miranda (1881-1927), como 
lembra o painel azulejar que ornamenta uma das 
varandas do edifício. Dele terão sido as escolhas 
relativas à decoração interior, revestimento das 
paredes e mobiliário, porcelanas e faianças, vidro, 
ourivesaria e tapeçaria, mas também as obras de 
arte (pintura, gravura, escultura desenho) que 
personalizaram a intimidade de Egas Moniz [5]. A 
modernidade do novo «solar» foi objeto de inte-
resse pela imprensa da especialidade, tendo ilus-
trado a revista A Construção Moderna de janeiro 
de 1919. 

Embora nascido no Porto, foi na Granja, em 
Vila Nova de Gaia, onde os pais possuíam uma 
casa de vilegiatura, que Álvaro Pinto de Miranda 
estabeleceu no início do século XX o seu negó-
cio de decoração, a «Álvaro Miranda, Lda.». A loja 
vendia mobiliário, decorações e antiguidades, era 
especializada nos estilos dos séculos XVII e XVIII 
(estilo nacional). Acessoriamente, Pinto de Miran-
da promoveu a criação de oficinas de mobiliário 
e de tapeçarias nas redondezas. De acordo com 
os diversos registos fotográficos, na casa dos «Mi-
randas decorriam animadas tertúlias nos serões 
estivais, e essas relações de amizade foram favo-
ráveis à atividade, como se depreende pelo seu 
envolvimento na reconversão arquitetónica da ti-
pologia dos chalés ao gosto do «solar português» 
para alguns moradores, nomeadamente a casa 
do conde de Burnay, na Granja, em 1916, e outras 
(CASTRO, 1973: 253) [6]; [fig. 11].

Entre os assíduos e ativos participantes da co-
munidade estabelecida na Granja encontra-se Ri-
cardo Pinto da Costa Bartol, filho dos condes de 
Lumbrales, sobrinho de Francisco Pinto da Cos-
ta (CASTRO, 1973: 381). Vimos antes que a família 
Lumbrales possuía muitas das obras do pintor, algu-

Fig. 11 – Álvaro Pinto de Miranda, por António de Azevedo, In 
MOURÃO, 1939: 15.

mas das quais entraram no mercado leiloeiro já nos 
finais do século XX (MONCÓVIO, 2013: 27). Em 1925 
surgiu a «Álvaro Miranda, Silva & C.ª», na Rua de Ce-
dofeita, 285, no Porto, um negócio de antiguidades 
que estabeleceu em parceria com Jacinto da Silva 
Pereira Magalhães (1860-1935) e Alberto Joaquim 
Silva (1882-1940), mais tarde renomeado «Salão 
Silva Porto», um local emblemático no panorama 
artístico da cidade até meados do século XX, além 
de uma plataforma de dispersão das obras expostas 
ou propostas para venda (PINTO, 2014).

Concomitantemente, assistimos ao desenro-
lar de uma dinâmica convergente, que associa a 
Escola Médica do Porto à glória das letras nacio-
nal (Júlio Dinis) e ao movimento para a criação da 
primeira maternidade pública do Porto, que viria 
a tomar o seu nome. Terá sido o professor Sousa 
Júnior a propor ao conselho escolar da Faculda-
de de Medicina que se perpetuasse a memória do 
professor Joaquim Guilherme Gomes Coelho, em 
1921. A ideia de erguer um busto foi bem acolhida 
pelo então diretor, dr. Alberto de Aguiar, que em 
1922 decidiu concretizá-la. Mas foi o Dr. Alfredo 
Magalhães (1870-1957), novo diretor da faculda-
de, que lançou definitivamente a iniciativa dois 
anos mais tarde (1924), por intermédio do Dr. José 
Domingues de Oliveira (BARREIRA, 1999: 32). 
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Fig. 12 – «Subscrição para o monumento a Júlio Dinis», 1925 Caderno fls. 989-992; coleção particular.
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Historiograficamente, há a assinalar a obra de 
Alberto Pimentel, Julio Diniz. Esboço biographico, 
publicada em 1872, onde o autor seu contemporâ-
neo relata as primícias e a emergência literária de J. 
G. Gomes Coelho sob o pseudónimo pelo qual ficou 
conhecido, sem descurar diversos episódios biográ-
ficos (PIMENTEL, 1872). Mas no contexto e cronolo-
gia em análise, destacamos a autoridade de Maxi-
miano Lemos (1860-1923), professor na Faculdade 
de Medicina e historiador do ensino da medicina 
em Portugal (tema da dissertação, em 1881), e autor 
do livro Gomes Coelho e os médicos, publicado em 
1922, considerado um estudo pioneiro e bem docu-
mentado, no qual relata a relação do escritor com a 
medicina e com os médicos da sua geração (LEMOS, 
1922). Este autor seria ainda responsável pelo títu-
lo História do ensino médico no Porto, publicado em 
1925. Por essa mesma altura, Egas Moniz, lente ca-
tedrático da Faculdade de Medicina de Coimbra, de-
senvolvia a pesquisa que esteve na origem da bio-
grafia Júlio Denis e a sua obra, publicada em 1924, 
na qual introduziu o ponto de vista da psicanálise 
na análise da obra do escritor (seguiram-se os estu-
dos dedicados ao Abade de Faria e a Camilo Castelo 
Branco, ambos em 1925, e de muitas outras figuras, 
até 1955); (MONIZ, 1924, volume 1, cap. XVIII).

No mês de junho de 1925 decorreram as festas 
do centenário da Real Escola de Cirurgia do Porto 
(1825-1925), instituição que a reforma de Passos 
Manuel converteu em Escola Médico-Cirúrgica do 
Porto (1836-1911) e que a República designou Facul-
dade de Medicina do Porto, uma comemoração as-
sinalada pela medalha modelada pelo escultor João 
da Silva (1880-1960) (PINA, 1934: 78). Este escultor 
foi também o responsável pela execução do monu-
mento a Júlio Dinis, uma encomenda da Faculdade 
de Medicina do Porto firmada em 1923, custeada 
por uma subscrição, cujos donativos foram angaria-
dos pelas senhoras portuenses. O peditório decor-
reu em 1925 e os contributos ficavam registados em 
cadernos pautados, de folhas numeradas, ilustrados 
com um desenho alusivo à maternidade, da auto-
ria de António Carneiro, e um retrato fotográfico de 
Júlio Dinis aos 30 anos (1869); [fig. 12]. No mesmo 
ato fazia-se saber que o fundo remanescente rever-
teria a favor da construção da primeira maternida-
de pública portuense, como forma de dar resposta 
às cruas estatísticas, «sucumbe, durante o primeiro 
ano de vida, a quarta parte das crianças que nascem 
no Porto», e como reflexo do movimento europeu 
de defesa da saúde materno-infantil [7]. Efetiva-
mente, a «maternidade Júlio Dinis» começou a ser 

construída em 1928 e foi inaugurada em 1939, ano 
das comemorações do centenário do nascimento 
do escritor, considerado «o mais enternecedor ro-
mancista» da língua portuguesa. 

As cerimónias de inauguração e oferta do monu-
mento à cidade decorreram entre 1 e 2 de dezembro 
de 1926 (Largo Professor Abel Salazar, Porto); [fig. 13]. 
O busto de Júlio Dinis, em bronze, mostra-se fiel à fi-
sionomia difundida nos registos fotográficos, encon-
tra-se sobre um plinto e em posição elevada, solução 
que permitiu a colocação da figura feminina que lhe 
estende uma coroa. Na base, na parte anterior, um 
relevo escultórico representa uma cena de leitura em 
família, no qual se inscreve: «João da SILVA / 1926». Na 
parte posterior, uma placa evocativa: «Às senhoras do 
/ Porto por iniciativa da / Faculdade de Medicina / em 
1925 / inauguração e oferta à cidade / em 1926».

Fig. 13 – Monumento a Júlio Dinis, Porto; 
escultor João da Silva, 1926; foto da autora.

Na mesma ocasião, António Carneiro ofereceu 
um desenho para venda, eventualmente o que ilus-
trou o frontispício do caderno das subscrições [fig. 
12], e decorreu a venda de uma medalha alusiva, 
também da autoria de João da Silva, ostentando no 
anverso o perfil de «Joaquim Guilherme Comes 
Coelho / Júlio Denis / 1838-1871», em cuja orla se 
inscreve «João da SILVA / 1926», e no reverso a ins-
crição: «PELA MATERNIDADE DO PORTO EM 1926», 
com 3 cm de diâmetro [fig. 14]. 
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Embora extensa em referências, esta exposição 
tem o propósito de demonstrar a popularidade as-
sumida pela iconografia de Júlio Dinis na década de 
vinte, agora com a sua consagração no espaço pú-
blico, pelo que se afigura plausível a demanda por 
novos registos do escritor falecido em 1871, nomea-
damente por parte do seu mais recente biógrafo, o 
neurologista Egas Moniz. O quase desconhecimen-
to da vida e da obra de Francisco Pinto da Costa, pois 
a morte precoce do pintor e a reduzida esfera artísti-
ca pública no período do romantismo foram deter-
minantes para o seu rápido olvido, fica patente no 
pedido de informação que surge na rubrica «Corres-
pondência entre leitores» do periódico O Tripeiro. A 
resposta, ressalvando algumas imprecisões, aponta 
os principais marcos biográficos do artista falecido 
em 1869, que, como o autor refere em 1926, «já hoje 
esta apagado da memoria dos habitantes d´esta ci-
dade» (MARCUS, 1926: 301-302). Esta circunstância, 
e o facto de ambos serem contemporâneos, o que 
lhes confere um estilo próprio da época, e usarem 
barba, terá contribuído para que o autorretrato de 
Francisco Pinto da Costa tenha transitado para a es-
fera iconográfica dinisiana, agora como retrato do 
médico-escritor, uma identidade legitimada para a 
posteridade pela inscrição: «PINTO - RETRATO DE 
JULIO DENIS / AOS 21 ANOS». 

Sob esta perspetiva, Álvaro Pinto de Miran-
da surge como o agente perfeito, pois possuía os 

meios e os conhecimentos para satisfazer tal pedi-
do, quer como intermediário na dispersão das obras 
de Francisco Pinto da Costa em posse dos descen-
dentes do conde de Lumbrales quer como decora-
dor da Casa do Marinheiro. Por fim, delimitamos a 
década de vinte do século XX como o período que 
encerra as coordenadas que sustentam este caso, 
na medida em que todos os domínios (autor, obra e 
local) se intersetam na série de acontecimentos que 
então se desenrolaram.

Fig. 14 – Medalha: Júlio Dinis / Pela maternidade do Porto. João 
da Silva, 1926, coleção particular.

Considerações finais

Concluída a apresentação do caso, terminamos 
com algumas considerações finais. Privilegiamos a 
perceção, salvaguarda, divulgação e dignificação 
do legado de Francisco Pinto da Costa, pelo que nos 
satisfaz acrescentar mais uma obra à já conhecida 
produção artística deste pintor gaiense do período 
romântico. Sem pretensões de especialista, abordá-
mos a temática/iconografia dinisiana nas questões 
essenciais ao desenvolvimento deste estudo. Con-
tribuímos para a atualização da informação relati-
va à pintura da Casa-Museu Egas Moniz: Inventário 
CMEM D 38, valorizando o legado moniziano e o 
discurso museológico. Cremos que o valor simbó-
lico associado a este quadro não diminui à luz dos 
novos conhecimentos, tanto mais que a qualidade 
técnica-artística do retrato justifica por si só a sua 
inclusão no acervo selecionado pelo colecionador 

e seu abalizado conselheiro, bem como o destaque 
que lhe foi conferido no percurso expositivo, tendo, 
muito certamente, desde sempre granjeado a apre-
ciação do público da Casa-Museu Egas Moniz.

Notas
1 Por economia geral do texto apresentamos uma síntese da 
biografia de Francisco Pinto da Costa, pelo que sugerimos a sua 
consulta integral na Revista de Portugal de 2013. Por erro de pa-
ginação, a parte final da bibliografia foi inserida como errata na 
Revista de Portugal de 2014. Este trabalho pode também ser con-
sultado na plataforma de acesso livre: <https://flup.academia.
edu/SusanaMoncovio>.
2 Errata: corrigimos a publicação anterior, onde identificamos M. 
Nanteuil como Charles-François Leboeuf-Nanteuil (1792-1865), 
escultor, entenda-se Célestin-François Nanteuil-Leboeuf (1813-
1873), ou apenas Célestin Nanteuil, pintor; cf. MONCÓVIO, 2013, 
p. 21, p. 37, nota 77. 
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3 Errata: corrigimos a publicação anterior: Fig. 1, onde se lê «O Tri-
peiro». Porto, n.º 7 (maio de 1930), p. 104, entenda-se «O Tripeiro». 
Porto, n.º 7 (177) (maio de 1931), p. 104; cf. MONCÓVIO, 2013, p. 14. 
4 Agrademos a António Mourato a partilha desta informação, a 
qual resulta de pesquisas recentes e atualiza a sua tese de mes-
trado, na qual identificava o primeiro texto crítico de Resende em 
O Eccho de Barcellos, de 24 de novembro de 1860; cf. MOURATO, 
2000, I: 18. Foi ainda este autor que nos revelou o conteúdo das 
inscrições existentes no anverso e reverso do autorretrato de Fran-
cisco José Resende, 1860.
5 De acordo com o testamento redigido em 1951, e após o seu 
falecimento, em 1955, a habitação privada e todo o seu recheio 
transitou para a Casa-Museu Egas Moniz, inaugurada em 14 de 
julho de 1968.
6 Cf. MONCÓVIO, Susana (2018), Francisco Pinto da Costa 
(1826-1869). In GUIMARÃES, J. A. Gonçalves, coord. geral; SOU-
SA, Gonçalo Vasconcelos e, coord. volume - Património Cultural 
de Gaia. Património Humano - Personalidades Gaienses. Vila 
Nova de Gaia: Câmara Municipal/Amigos do Solar Condes 
de Resende - Confraria Queirosiana, p. 113; Idem - Júlio Dinis 
(1839-1871), p. 130; Idem - Alvaro Pinto de Miranda (1881-
1927), p. 214. 
7 Antes da Maternidade Júlio Dinis, inaugurada em 1938, a as-
sistência era assegurada pela Maternidade do Porto, uma insti-
tuição particular com caráter beneficente criada em 1910, por 
iniciativa do Dr. Maia Mendes (m. 1920) e Dr. Agnelo Pereira, 
que asseguravam os cuidados; cf. BARREIRA, 1999: 26.
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O processo do Colmeal (da Marofa):
história, realidade, comentários e mitos 

             José Pereira da Graça
Juiz conselheiro jubilado

I - Breve bosquejo histórico
 

As referências a Colmeal (o que era isso en-
tão?) já são tão antigas quanto à Ordem Militar 
de S. Julião do Pereiro que teria sede ali perto, 
nas Cinco Vilas. Consta que essa Ordem ajudou a 
conquistar Almeida aos Mouros antes de existir o 
Condado Portucalense.

Pereiro é aldeia do concelho de Pinhel, onde 
ainda permanecem restos das instalações que 
teriam integrado património daquela Ordem, 
quando Portugal ainda não existia, e é hoje pro-
priedade privada. A sede transferiu-se depois 
para Alcântara, em Espanha,

Há ali, no Pereiro, nas traseiras da casa do 
pároco, um pórtico que dá para o pátio logra-
douro das referidas instalações, encimado, até 
algumas décadas atrás, por uma cruz ladeada 
por duas pirâmides, tal como se usava no rema-
te dos campanários. O dono desse edifício, mo-
rador noutra região, vendeu-o e levou a cruz e 
as pirâmides para as colocar noutro sítio onde 
se encontrarão, sem jeito nem sentido, natural-
mente desenquadradas do seu significado ori-
ginal e histórico.

Como seria desejável que voltassem ao local a 
que pertencem!

Interessa-nos porém o território do Colmeal. 
Pertenceu ao concelho de Pinhel desde que D. 
João I o integrou neste concelho, a par de outros 
privilégios e honrarias, como a criação de feiras, 
atribuição do título de «Mui Excelente Vila de Pi-
nhel Falcão Guarda-Mor do Reino e Senhorios de 
Portugal», em reconhecimento da sua firme fide-
lidade desde o tempo de regedor e defensor do 
Reino. Também pela participação militar do terço 
de Pinhel em batalhas fundamentais como na de 
Aljubarrota, onde os jovens pinhelenses, integra-
dos na Ala dos Namorados, capturaram o falcão 
pertencente ao rei de Castela e levaram-no, como 
troféu, para a sua cidade, facto ainda hoje invoca-
do no brasão do Município. 

Ordem de S. Julião do Pereiro (Pinhel); local onde esteve insta-
lada uma delegação; foto do autor.

Já solidamente instalado no trono, depois da 
eleição nas Cortes de Coimbra, o rei procurou con-
verter à sua causa os alcaides que ainda tinham voz 
por Castela. Nessas circunstâncias estavam povoa-
ções situadas na faixa que, por força do Tratado de 
Alcanizes, se integraram no território luso, como 
Castelo Rodrigo. D. João passou por ali, vindo de 
Guimarães, com intenção de prosseguir e penetrar 
no território castelhano até Ciudad Rodrigo, numa 
demonstração de poder. Esperava assim que os 
hesitantes se convencessem da oportunidade e ur-
gência da prestação de vassalagem a quem de di-
reito. 
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Perto de Almeida, um grupo de almeidenses 
crestava cortiços. Perante a doce visão do mel, os 
soldados atacaram-nos para se apoderam do pre-
cioso alimento. Os crestadores fugiram e refugia-
ram-se na sua vila indo os perseguidores no encal-
ço, acabando inesperadamente por atacar as mura-
lhas, o que provocou a rendição. Já não foi preciso ir 
a Ciudad Rodrigo.

Perspetiva atual do Colmeal; foto do autor.

A referida atribuição territorial foi, pois, uma re-
compensa para Pinhel e, simultaneamente, um cas-
tigo para a rebeldia de Castelo Rodrigo que ficou 
sem esse naco territorial.

Só na reforma administrativa de junho de 1895 
o Colmeal passou a integrar o concelho de Figueira 
de Castelo Rodrigo.

Já em pleno século XX, Pinhel foi buscar, àque-
le local, a água para abastecimento da cidade, que 
abundantemente ali jorrava, e ainda jorra, da nas-
cente que permanece. Isto quando era presidente 
da Câmara Municipal, Carneiro de Gusmão, de boa 
memória para os pinhelenses, principalmente por 
isso mesmo.

O Colmeal teria pertencido à família de Pedro 
Álvares Cabral, prováveis construtores da casa se-
nhorial, que ainda existe, ostentando, sobre uma 

pedra a meio do espaço entre o lintel da entrada 
principal e o parapeito da janela que a sobrepu-
ja, um elemento relevante do brasão dos Cabrais: 
duas cabras, ou melhor, uma cabra e um chibo 
(cabrito) de acordo com a lenda, em sobreposi-
ção, grupo esculpido em relevo, pintado com tin-
ta avermelhada. Na mesma época construiu-se 
um interessante templo, pois era normal as casas 
senhoriais integrarem tal complemento, ou en-
tão era erguido nas proximidades, como no caso 
presente. No lado poente, foi-se construindo um 
conjunto habitacional, naturalmente segundo as 
necessidades de acolhimento local, em função dos 
trabalhos agrícolas e realizar.

Tal templo exibe um pórtico em meia-cana 
(arco perfeito), sobrepujado de um brasão quase 
apagado, de leitura muito difícil, eventualmente 
percetível só por especialistas, sob a estrutura da 
dupla sineira. No interior, dois arcos em ogiva, já 
meio desengonçados, sustentavam o teto e o te-
lhado, em madeira e telha-vã, agora quase desa-
parecido. O arco da teia é também em meia-cana. 
Uma estreita faixa de terreno ladeava a construção 
pelo lado sul e pelas traseiras, servindo de cemi-
tério.

Brasão dos Cabrais (duas cabras); foto do autor.
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A propriedade do Colmeal terá sido fruída des-
de finais do século XV ou princípios do século XVI 
pela referida família, senhores de Belmonte, até ser 
alienada e adquirida pelos avós dos autores da ação 
que viria a ser proposta. Em 1912, o domínio direto 
da quinta foi adquirido por Joaquim Rodrigues da 
Cunha (conforme documento citado por Aires Coe-
lho, cuja cópia nos foi entregue por um interme-
diário aquando de um colóquio realizado em maio 
de 2016 na Casa de Cultura de Figueira de Castelo 
Rodrigo), boticário em Pinhel, tio-avô dos autores, 
pois era casado com uma irmã do avô dos autores, 
João Quirino Simões Caldeira. Consoante esse do-

cumento, nessa altura já João Quirino era enfiteuta, 
isto é, o titular do domínio útil, ou seja, o pagador 
do foro (renda). De alguma forma, a propriedade 
plena acabou consolidada na esfera jurídica de João 
Quirino, pois se transmitiu, nessa condição, aos seus 
herdeiros. 

Na ação de despejo há certidões de descrição 
de todos os prédios urbanos e rústicos, integrantes 
da Quinta do Colmeal, na matriz da Repartição de 
Finanças de Figueira de Castelo Rodrigo, com inscri-
ção na Conservatória do Registo Predial do mesmo 
concelho, em nome do referido avô dos autores, 
nascido aí pelos meados do século XIX.

Fachada, corpo da capela em reconstrução e cemitério; fotos do autor.
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Segundo é do conhecimento de muita gente 
da região, a Quinta do Colmeal foi adquirida, após 
o despejo, por uma sociedade com três sócios. Pos-
teriormente, um dos sócios, o Engº C. L., ficou com 
a parte em que estava integrada a zona urbana e 
a capela; outra fração foi atribuída a um dos advo-
gados dos autores. Um terceiro ficou com a parte 
restante. O primeiro quinhão foi arrendado depois à 
Portucel para florestação. Esta entidade acabou por 
abandonar o projeto após repetidos incêndios. Esta 
zona foi então arrendada à família M., de Souropi-
res, Pinhel. 

Descendentes do engenheiro C. L. promove-
ram a construção de um hotel com SPA (sanus per 
aqua), inaugurado já em 2015, na antiga residên-
cia dos Cabrais e seus anexos (armazéns, tulhas, 
cavalariças), tirando-se proveito, mais uma vez, 
da sua riqueza aquífera. Para além das extensas 
veigas produtoras, sobretudo de centeio, trigo e 
batata, também se produzia uva de mesa, ao me-
nos já no tempo do Eng.º C. L., e que agora estão 
a dar lugar a extensos arretos de vinhedo renova-
do. O referido engenheiro tinha construído uma 
represa escavada em terra, utilizando uma esca-
vadora de lagartas, o que foi causa de embasba-
camento nas redondezas por ser algo de nunca 
visto ali. 

Dessa represa se passou a regar um viçoso 
pomar de macieiras, plantado, já na década de 
60, em socalcos preparados para tal, ao longo da 
Estrada da Excomungada pelo lado nascente. A 
preparação do terreno e plantio dessa parte da 
quinta foi da responsabilidade do advogado da 
autora viúva, M. V., o que leva a admitir que ele 
teria adquirido essa parte. Hoje, com alguns es-
queletos arbóreos calcinados e ressessos, só resta 
a inutilidade estática dos socalcos pertencentes 
atualmente a F. 

A parte urbana do Colmeal estava e está inseri-
da num refego hostil da encosta virada a sul da Ser-
ra da Marofa (nos mapas militares antigos escreve-
-se Morofa e era assim que se denominava popu-
larmente, antes de os manuais escolares fixarem a 
grafia atual).

A implantação está em terreno fortemente 
declivoso, de vistas algo acanhadas, sem perspe-
tivas para o rio Coa que corre ali adiante, a escas-
sos quilómetros, a caminho do Douro com que se 
mistura em Vila Nova de Foz Coa. Com efeito, o 
perfil da linha do horizonte de várias colinas cor-
ta inapelavelmente o panorama. A implantação 

ali do núcleo urbano, assolapado, deve justificar-
-se pela proximidade do inexausto nascente e 
também do aconchego resultante da vizinhança 
protetora de escarpas xistosas contra cieiros frí-
gidos.       

Uma questão interessante, embora anódi-
na para o caso vertente, será a de saber como a 
Quinta do Colmeal se tornou sede de freguesia, 
integrando os lugares do Bizarril, dos Milheiros e 
dos Luzelos (este integrado por duas quintas com 
os seus proprietários, S. e M. S. Aliás, havia, na 
época, muitas outras: uma logo ali do outro lado 
da referida estrada, a Quinta da Serra; outras no 
concelho de Pinhel, v. g., a Quinta da Sobreira, a 
Quinta da Sarça, a Quinta do Nogueirão, a Quin-
ta do Sátão, embora sem um núcleo residencial 
comparável ao do Colmeal).

Tudo parece porém indicar que o Colmeal me-
receu preferência em confronto com os outros lu-
gares pelas seguintes razões: 

– A relativa excelência do templo;

– A riqueza aquífera e, por via disso, a produtivi-
dade inerente e a extensão dos solos;

– Quiçá, o peso prestigiante da sua história.

Como se terá criado, ao longo dos tempos, o 
núcleo habitacional, para além do conjunto se-
nhorial? Certamente, como já se sugeriu, a neces-
sidade de fixação em número suficiente de gente 
que laborasse num local bastante isolado e de 
difícil acesso. 

Do sítio, já pouco resta de original. Abando-
nado deste o despejo que alguns, em versões 
fantasiosas, situam no dia 7 de julho, outros no 
dia 8, quando é certo que ele se iniciou em 17 
desse mês e prosseguiu nos dias 18 e 19, como 
resulta do auto de despejo, inserto no respetivo 
processo. 

O local está agora parcialmente reaproveitado. 

O templo em ruínas foi, segundo fonte segura, 
doado pelos atuais proprietários à diocese da Guar-
da. Este facto pressupõe obviamente o caráter pri-
vado do templo e explica o alheamento da Igreja 
relativamente ao litígio que aconteceu.

A capela, em maio de 2018, já se encontrava re-
cuperada exteriormente com a cooperação da Co-
missão Fabriqueira local e a Câmara Municipal de 
Figueira de Castelo Rodrigo.

O hotel está em pleno funcionamento. 
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Janela manuelina da antiga casa senhorial (atual hotel); foto do 
autor.

II – REALIDADE

α) O Processo

1 – No dia 5 de novembro de 1953, entrou na secção 
Central da Secretaria Judicial da Comarca de Fi-
gueira de Castelo Rodrigo, uma ação especial 
de despejo proposta por:

 – um casal residente em Lisboa e uma viúva re-
sidente em Coimbra, 

contra:
 – um casal residente na Quinta do Colmeal, fre-

guesia do mesmo nome.
Alegaram:
 – Os autores são, juntamente com A. M. e mu-

lher, únicos donos e possuidores de uma pro-
priedade composta de prédios rústicos e urba-
nos, denominada Quinta do Colmeal, sita no 
Colmeal das Cebolas daquela freguesia.

Tal quinta encontra-se inscrita na matriz predial 
da referida freguesia, sob os artigos rústicos núme-
ros 716 a 740, 744 a 941 e urbanos números 279 a 
315, como tudo consta do translado da escritura e 
certidão juntas ao processo (em nome do avô dos 
Autores), com registo na Conservatória do Registo 
Predial da Comarca de Figueira de Castelo Rodrigo, 
sob o n.º 8912, a fls. 71 V do Livro B 23, conforme 
consta de certidão junta aos autos.  

A propriedade foi dada de arrendamento aos 
réus, por escritura de 12 de fevereiro de 1942, pelo 
prazo de dois anos, com começo em 11 de novem-
bro de 1941, sucessivamente renovável, enquanto 
conviesse a senhorios e inquilinos, tendo nela outor-
gado, como senhorios, Maria P. (entretanto falecida 
e representada pelas filhas M. M. e pela mulher de 
A. M.), os aqui autores e os referidos A. M. e mulher.

O contrato de arrendamento conferia aos ar-
rendatários, réus, o direito de sublocação que exer-
ceram, sublocando a diversos interessados, muitos 
terrenos e casas da mesma quinta.

A renda estabelecida foi de 25.000 quilos de 
centeio, 5.000 de trigo e 900 de batata, renda a pa-
gar no local e data que cada um dos senhorios lhes 
indicarem e na proporção constante da escritura. 

Os réus deixaram de pagar 2.500 quilos de cen-
teio no valor, ao preço corrente, de 5.900$00, ale-
gando que os subarrendatários não pagaram as 
suas rendas e, por isso, eles, réus, também não po-
diam fazê-lo. A falta do pagamento de renda, embo-
ra parcial, é fundamento legal de despejo imediato.

Pedem, pois, que a ação seja julgada provada pro-
cedente e os réus, ou quem estiver ocupando os pré-
dios, condenados a despejá-los imediatamente, de-
vendo os réus pagar aos autores o referido montante 
em falta e ainda nas custas, selos e procuradoria.

Esta petição inicial é assinada por dois advoga-
dos, J. A. P. e M. C. V.

Citados os réus, não contestaram.
Consequentemente, nos termos legais, eles fo-

ram condenados no pedido e nas custas com o mí-
nimo de procuradoria, por decisão de 4 de dezem-
bro de 1953.

Apesar da procedência do pedido, os demanda-
dos não cumpriram o decidido. Por via disso, os au-
tores promoveram a execução da sentença, em 31 de 
maio de 1954, a fim de serem coagidos a cumpri-la.

Em 25 de novembro do mesmo ano, onze me-
ses após a sentença, vieram então deduzir embar-
gos de terceiro dezasseis pessoas (sete casais, um 
viúvo e outro solteiro), residentes na Quinta do Col-
meal, através do seu advogado, A. R. A.
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Deduziram os fundamentos seguintes:
– Chegou ao conhecimento dos embargantes, 

por meios extrajudiciais, pois jamais receberam 
qualquer citação ou notificação, que A. e esposa 
tinham proposto uma ação especial de despejo 
contra A. e mulher, onde se pedia um despejo da 
chamada Quinta do Colmeal, dessa comarca, que os 
primeiros teriam arrendado aos segundos em 1942.

Mais ainda souberam os embargantes que na re-
ferida ação, os A. A. diziam que o arrendatário poderia 
sublocar partes da referida quinta o que na realidade 
fizeram. E ainda que os R.R. não contestaram, deixan-
do-se decair e condenar sem uma única palavra. 

E ainda que só depois da sentença, a decretar o 
despejo, ter transitado em julgado e quando vieram 
requerer a sua execução, os autores, ora embarga-
dos, acrescentaram os nomes dos pseudosubloca-
tários requerendo-se logo a participação da força 
pública para que tudo se realizasse com o máximo 
de eficácia e rapidez, evitando qualquer atitude dos 
executados que não foram demandados ou sequer 
chamados à demanda.

Entre os nomes mencionados como sublocatá-
rios, figuram os dos ora embargantes.

Essa alegada situação de sublocação é falsa, como 
é falsa a afirmação dos promotores do despejo de que 
são os proprietários plenos da Quinta do Colmeal. 

Com efeito, os embargantes possuem, habitam 
e usufruem prédios rústicos e urbanos situados 
dentro da referida quinta, o que já acontecia com 
seus pais e avós.

Essa posse é pacífica, contínua e pública desde 
tempos imemoriais, como já se disse, o que é do co-
nhecimento público e notório de toda a freguesia e 
das circunvizinhas.

Nunca ninguém se opôs ou interrompeu tal posse.
Os embargantes e seus antecessores, também 

desde tempos imemoriais, sempre pagaram foro 
anual e jamais fizeram qualquer contrato relativo 
aos prédios em causa.

É pois uma invenção capciosa, construída para 
fundamentar uma «simulação processual», que os 
embargantes tenham alguma vez sublocado ou 
realizado qualquer outro contrato com o réu A. F.

O despejo ordenado ofende portanto a posse 
dos embargantes que são, em relação a ele, tercei-
ros porque não intervieram no processo, não foram 
citados nem sequer mencionados na ação, com a fi-
nalidade de se obter um esbulho violento da posse 
dos embargantes, expulsando-os dos prédios onde 
nasceram e viveram as suas famílias desde os tem-
pos mais remotos.

Os autores/exequentes pretenderam aproveitar 
a passividade dos réus – talvez propositada – para 
alcançarem o que se decidiu sem oposição, conse-
quência que o meritíssimo juiz não poderia prever ao 
redigir a sua douta sentença, ou seja, que os embar-
gantes, lavradores pobres, ficariam sem casa se as ar-
timanhas dos exequentes continuassem a induzir em 
erro o tribunal e seria conduzida à miséria toda uma 
população, vítima passiva e ignorante de uma aleivo-
sa artimanha organizada, contra ela, à sombra da lei.  

Pedem pois o recebimento dos embargos e a 
suspensão imediata do despejo, julgando-se proce-
dentes aqueles. 

Indicaram testemunhas que, após a sua audi-
ção, foi decido receber os embargos.

Contestaram-nos os embargados, alegando, em 
suma:

– Os embargos foram deduzidos fora do prazo e 
os embargantes são parte ilegítima.

– Os embargantes são efetivamente subarren-
datários, situação que nunca aos embargados foi 
notificada, pelo que a sentença produz efeitos con-
tra todos os que ocupam os prédios (Decreto 5.411, 
de 6/04/1919, arts. 70º, 2º, e 72º), pois não podem 
classificar-se de terceiros. 

Nunca portanto os embargantes foram foreiros.
Com efeito, a quinta em causa é um prazo (en-

fiteuse) em que o domínio direto pertence ao em-
bargado A. S. e mulher e o domínio útil se reparte, 
em termos de direito e ação, aos embargados A. M. 
e mulher R. S. irmã da M. M.

Após a audição, por escrito, das testemunhas 
e o oferecimento de alegações também escritas, o 
juiz entendeu que não havia nada que obstasse ao 
conhecimento do mérito da causa, pois julgou que 
a dedução foi tempestiva, por os embargos serem 
preventivos, e os embargantes serem titulares do 
interesse direto inerente à questão de fundo (apre-
ciação da procedência ou improcedência dos em-
bargos de terceiro) e portanto partes legítimas.

Passando-se a apreciar o fundo ou mérito da 
causa, o juiz colocou as seguintes questões que lhe 
competia decidir:

1 – A qualidade de terceiros dos Embargantes;
2 – Sendo-o, se têm posse juridicamente rele-

vante;
3 – Finalmente, tendo os embargantes a posse, 

se pende sobre ela a ameaça de ser ofendi-
da pela diligência do despejo.

Os factos dados como provados foram os se-
guintes:

– Os embargantes dizem-se foreiros de prédios 
rústicos e urbanos sitos dentro da Quinta do Col-
meal. No entanto, não os identificam.
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– Afirmam que sempre pagaram foro anual, mas 
não dizem a quem faziam o pagamento, nem quan-
to e o que pagavam, quando e onde o faziam.

A Quinta do Colmeal é foreira mas os enfiteutas 
não são os embargantes mas os embargados.

Perante isto, os embargantes, corrigiram a sua 
posição, afirmando-se subenfiteutas e asseveram 
que nunca os contratos foram reduzidos a escrito, 
mas a sua celebração ocorreu em data anterior à 
publicação do Código Civil de1867.  

Nada disto, porém, se reflete nos autos, sendo 
certo que, nos aforamentos (enfiteuse), se costuma 
inserir a redoria ou apegação, isto é, a medição e 
confrontações dos bens objeto do contrato. 

Nos autos inexistem reflexos disto ou de indí-
cios de escritura pública. Certo que só nos prazos 
(aforamentos) eclesiásticos a escritura pública era 
essencial, mas era costume (e prudente) celebrá-la 
também nos seculares.

Por outro lado, os embargantes alegam que a 
prestação que têm pago tem variado consoante a 
ganância de quem a recebe, sendo também ele-
mento característico da enfiteuse o caráter certo da 
prestação.

Eles também não alegam que alguma vez te-
nham pago a contribuição predial inerente às par-
celas aforadas, a dízima.

São características essências da enfiteuse que 
a distinguem do arrendamento ou locação, o foro 
certo (o montante pago) e o pagamento da dízima 
pelo enfiteuta (titular do domínio útil). Tal montan-
te nem sequer foi alegado.

Conclui o Juiz que é evidente a permanência 
dos Embargantes na Quinta, alguns efetivamente 
há muitos anos – já ali nasceram – mas não na qua-
lidade de enfiteutas ou de subenfiteutas. Sim, na 
qualidade de subarrendatários, a qual nunca pu-
seram em causa na fundamentação dos embargos.

Perante este factualismo, concluiu o juiz que 
nem se provou a qualidade de terceiro, nem posse 
relevante e, portanto, inexistia perigo de ofensa.

Os embargos foram, pois, julgados improceden-
tes e os embargantes condenados nas custas, por 
decisão proferida em 2 de abril de 1955.

Os embargantes recorreram para o Tribunal da 
Relação de Coimbra que, por acórdão de 26 de ju-
nho de 1956, confirmou a decisão recorrida, escla-
recendo que a enfiteuse, antes de 1867, na falta de 
escritura, podia ser provada por qualquer meio de 
prova. Após esta data (entrada em vigor do Códi-
go Civil de Seabra), a escritura pública passou a ser 
obrigatória e sujeita a registo para que produzisse 
efeitos em relação a terceiros.

Inconformados, os embargantes recorreram 
para o Supremo Tribunal de Justiça que se limitou 
a constatar a inatacabilidade do acórdão recorrido, 
negando a revista, como era imperativo lógico de 
toda a situação processual, afirmando: 

«Os embargantes podem ser, e são, atingi-
dos pela sentença de despejo que abran-
ge, não só os arrendatários da Quinta mas 
todos quantos a estejam ocupando. 
Sublocatários que sejam, não invocaram 
tal qualidade, nem ela estaria em condi-
ções de produzir efeito em relação aos se-
nhorios do prédio».

Consequentemente, o despejo acabou por ser 
efetivado, com a presença da GNR a pedido do tri-
bunal, operação que se iniciou, com o aparato tido 
por adequado, a partir da manhãzinha do dia 17 e 
prosseguiu em 18 e 19 de julho. Como sempre acon-
tecia nestes casos, e continua a acontecer, é normal 
o despejo ser efetuado por mandado do tribunal, 
cumprido pelo oficial de diligências respetivo, que se 
faz acompanhar por um especialista em aberturas de 
portas, para estroncar fechaduras. A autoridade pre-
sente só intervém para afastar eventuais resistências 
à execução do mandado no sentido de se entregar 
o arrendado ao seu dono livre de pessoas e de bens.

Normalmente são os autores da ação quem fi-
nancia e obtém a colaboração das pessoas neces-
sárias para esse trabalho e depois para a retirada e 
o transporte dos bens para lugar seguro, onde se 
procede à sua entrega aos donos.

No caso, como veremos, só duas portas esta-
vam fechadas por não haver ninguém em casa. É o 
procedimento de sempre. Nunca são os agentes da 
autoridade a escavacar portas, muito menos à co-
ronhada, pois também escavacariam as coronhas. 
Não é esse o papel dos agentes nem tão pouco da-
quelas peças das armas.

b) Comentário

O referido processo tornou-se extraordinaria-
mente mediático, ao tempo, e ainda mantém interes-
se impregnado de emoção. O percurso processual foi 
atentamente acompanhado pela comunicação social, 
pois se previa a gravidade das consequências, caso a 
execução do despejo se concretizasse, nada menos 
do que o despejo de toda a gente que ali residia, sen-
do muitos dos residentes naturais da quinta, sede de 
freguesia, onde também tinham nascido e morrido 
os seus ascendentes sepultados ali no cemitério local.
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No entanto, como resulta das decisões proferidas 
nas três instâncias, o resultado final era uma conse-
quência jurídica inelutável, face às premissas elabo-
radas pelos embargantes, isto é, pelo seu advogado.

Em 12 de fevereiro de 1942 foi celebrado o refe-
rido contrato de arrendamento, a que se atribuíram 
efeitos a partir do dia 11 de novembro de 1941.

Porquê tal contrato?
O Colmeal, como resulta de escritura junta aos 

autos, já tinha sido um prazo, assim denominado 
vulgarmente o contrato de enfiteuse ou empraza-
mento, uma espécie de arrendamento a longo pra-
zo (pelo menos de 30 anos, renováveis). 

Este contrato foi muito vulgar ao longo de sé-
culos, mas acabou por ser substituído pelo de ar-
rendamento, por oferecer vantagens a ambas as 
partes contratantes, por via da sua maior versatili-
dade e adequação aos tempos modernos. Assim, o 
contrato de enfiteuse, perfeitamente definido e re-
gulamentado no Código Civil de 1867, foi revogado 
pelo atual, de 1967. 

Neste caso concreto, no emprazamento referi-
do e provado nos autos, os titulares do domínio útil, 
isto é, os que exploravam ou mandavam explorar o 
prédio, e os titulares do domínio direto, ou seja, os 
donos do prédio a quem era pago o foro (espécie 
de renda) ou eram da mesma família, tendo ocor-
rido provavelmente uma confusão dos dois domí-
nios, isto é, uma absorção de um pelo outro por via 
de uma qualquer forma de aquisição.

Esse contrato de enfiteuse não teve então qual-
quer relevância ou interesse no processo porque 
era completamente alheio aos residentes embar-
gantes. Aliás, em relação a eles, provou-se a existên-
cia de subarrendamentos. O que pode verdadeira-
mente merecer alguma atenção, por uma questão 
de sequência histórica, visto que, na época, já era 
vulgar a celebração de arrendamentos, é a razão 
por que se celebrou este tipo de contrato com o ca-
sal réu e não com qualquer outro. 

Certo é que na ocasião da celebração do con-
trato de arrendamento (1942 com retroação a 1941) 
não houve qualquer contencioso relativamente ao 
contratualizado. Nas circunstâncias nem era de es-
perar que houvesse, pois a paz estava instalada.

De qualquer jeito, a abordagem de tais aspetos 
deixou de ter qualquer possibilidade de relevância 
processual, pois os próprios embargantes se afir-
maram enfiteutas e depois subenfiteutas, espan-
tosamente em relação a tudo, ou seja, em relação 
à parte urbana e à parte rústica. Tudo no mesmo 
saco!

Assim, o que restou foi o contrato em que o 
casal arrendatário ficou com a possibilidade de 
realizar subarrendamentos. Na primeira instância 
deu-se como provada a realização de subarren-
damentos, tendo os autores alegado que os réus 
deixaram de pagar parte da renda, porque, diziam 
estes, os subarrendatários igualmente a não paga-
vam. 

Por via de uma clara definição dos contornos 
históricos do problema (e só nessa medida), seria 
interessante esclarecer, também aqui, o relaciona-
mento contratual concreto e pessoal entre os arren-
datários e os subarrendatários. 

Talvez isso explicasse por que razão os arren-
datários deixaram de pagar uma parte (diminuta) 
da renda e ainda por que não contestaram a ação 
de despejo, eles que até residiam na casa senho-
rial. É muito provável que, nesta atitude, relevasse 
o propósito manifestado pelos subarrendatários de 
deixarem definitivamente de pagar renda, na con-
vicção induzida (exogenamente?) de os terrenos da 
quinta serem uma enfiteuse em que eles eram os 
enfiteutas, numa evidente confusão dos conceitos, 
expressão mais ou menos eufémica, significante de 
outra coisa de que, na época, seria muito perigoso 
politicamente falar com clareza. 

Terá sido também essa a razão por que os auto-
res propuseram a ação de despejo, na medida em 
que lhes era negada a qualidade de proprietários.

Adiante voltaremos a abordar este importantís-
simo aspeto.      

De qualquer modo, no processo em análise, fi-
cou por definir a posição contratual de cada embar-
gante e era a eles que competia fazê-lo: exploravam 
todos em conjunto a quinta? Cultivava cada um 
uma parte previamente delimitada, pagando renda 
proporcional? Qual o montante da renda ou, segun-
do a sua tese, do foro?  Os arrendatários também 
exploravam a sua parte ou apenas beneficiavam do 
trabalho dos outros, fruindo a diferença entre o que 
recebiam destes e o que pagavam aos donos? 

E as rendas respeitavam às partes rústicas e 
urbanas ou só às rústicas? Destrinça fundamental, 
como se verá. 

Certo é que a nova situação contratual criada 
entre os donos e os arrendatários vigorou e fun-
cionou perfeitamente até à data da propositura 
da ação de despejo em 1953. Portanto, a renda foi 
paga integralmente, em termos mutuamente satis-
fatórios, durante doze anos. Só então faltou o paga-
mento de apenas 2.500 quilos de centeio, no valor 
de 5.900$00.
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As casas ocupadas pelos residentes, eram elas 
sua propriedade? 

Tratava-se de habitantes de uma aldeia, sede de 
freguesia, como de qualquer outra?

As respostas a estas perguntas têm de cingir-
-se ao conteúdo do processo, a única fonte segura 
objetivamente disponível e relevante ao tempo do 
processo sob análise.

É evidente, documentalmente evidente, que 
os bens possuídos eram propriedade dos autores 
da ação de despejo, pois tanto os prédios urbanos 
como os rústicos estavam inscritos na matriz urbana 
e na rústica e, além disso, inscritos na Conservatória 
do Registo Predial em nome daqueles autores e dos 
seus ascendentes, pelo menos desde o tempo do avô 
daqueles, João Quirino. A cada casa correspondia um 
artigo e a cada parcela rústica correspondia também 
o seu artigo. Tais registos faziam, e continuam a fazer 
hoje, prova plena de propriedade.

Ruínas das habitações dos trabalhadores; foto do autor.

O principal núcleo habitacional, para além da 
casa senhorial e seus anexos, destacava-se dela e 
do templo. Ainda é possível observar restos de pa-
redes que constituiriam uma dezena ou uma dúzia 
de habitações, algumas com paredes-meias, como 
era frequente acontecer, por várias razões: as cons-
truções ficavam mais baratas, no inverno o fogo nas 
lareiras aquecia o conjunto e, por vezes, comunica-
vam interiormente umas com as outras para faci-
lidade de fuga, no caso de assaltos ou de guerras. 
Curiosamente, havia no Colmeal uma construção 
arredondada destinada a refúgio, uma espécie de 
reduto defensivo.

Antiga casa senhorial, parte do hotel atual; em cima
 a capela já restaurada exteriormente; foto do autor.

Todas as casas do aglomerado urbano foram 
construídas em alvenaria de xisto, abundante no local 
- grupo Arda/ Marofa -, com exceção de um ou outro 
portal ou cunhal, incluindo os da casa senhorial e as 
respetivas escadas de acesso que são em granito, tal 
como a parte superior da entrada principal. Apenas o 
templo, caiado, parece construído integralmente em 
granito, o material mais abundante nas Beiras. A fa-
chada, em cantaria nua, é bastante mais larga do que 
a nave, talvez para esteticamente compensar a estrei-
teza desta e é provavelmente de construção posterior.

A razão de ser da presença permanente de várias 
famílias pode ter sido a necessidade de mão de obra 
adequada à exploração das vastas terras, aliada ao 
evidente isolamento do local, como já se referiu. 

A partir de certa altura, as casas aparecem ins-
critas e descritas, como vimos, em nome de ascen-
dentes dos autores, possuidores tranquilos, ao lon-
go das bastas décadas, destes bens e não de quais-
quer outros.    

Assim, os habitantes trabalhadores e as suas fa-
mílias só poderiam ser proprietários, mormente das 
casas que habitavam se, em relação a elas, exerces-
sem posse aquisitiva (usucapião), isto é, posse pací-
fica, contínua, pública, por mais de trinta anos e, o 
que é verdadeiramente essencial, em nome próprio, 
ou seja, posse com a convicção de que a coisa fruída 
era mesmo do utilizador.

Ora aqui logo um grande busílis, aspeto central 
e decisivo de todo este imbróglio: são os próprios 
residentes/ embargantes que afastam esse tipo de 
posse ao alegarem que eles e os seus antecessores, 
sempre pagaram foro.
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E, claro, o foro era pago ao dono, ao titular do 
domínio direto. Ou seja, a posse era exercida em 
nome dos donos e nunca em nome próprio, isto é, 
em nome deles, residentes.

Esta impostação do problema acabou porém 
por não ser verdadeiramente decisiva para a sorte 
dos embargos ao despejo, na perspetiva criada pe-
los embargantes. 

Tendo estes alegado, como causa de pedir, isto 
é, como fundamento da sua posse, um prazo (en-
fiteuse) – já vimos que nos autos está provada a 
existência de um antigo emprazamento mas respei-
tante aos donos da quinta –, o êxito assentaria na 
alegação, e depois na prova, dos elementos típicos 
de tal contrato, integradores do respetivo conceito. 

Isso, sim, era fundamental em face das regras 
processuais aplicáveis e do caminho que os embar-
gantes resolveram percorrer.

Na verdade estes, ou melhor, o seu advogado, 
falhou clamorosamente na elaboração do requeri-
mento de embargos, de tal modo que, logo aí, se 
deu à luz um nado morto, isto é, logo aí perdeu, de 
todo, a possibilidade de ganho de causa.

Com efeito, os Embargantes começaram por 
alegar, como se estivessem a pensar na tal posse 
aquisitiva, uma fruição pacífica, contínua e pública, 
desde tempos imemoriais, para rematarem com a 
afirmação surpreendente e contraditória de que tal 
ocorreu sempre com o pagamento de foro anual.

Com esta alegação, afastando a possibilidade de 
se verificarem os efeitos da usucapião, tinham ne-
cessariamente de especificar os elementos integra-
dores da enfiteuse ou da subenfiteuse que alega-
ram, pois só assim podiam legitimar a sua presença 
nos prédios e provar a condição de terceiros, essa, 
sim, obstativa do despejo. Tais elementos eram:

 – A que prédios se reportava o foro, nomeada-
mente os urbanos;

– Qual a redoria ou apegação (como então se 
dizia) dos prédios, isto é, a sua área e confrontações 
e sua denominação;

– Qual o montante do foro e em que consistia;
– A quem se pagava o foro, quando e onde;
– O pagamento, em seu nome, da contribuição 

predial (vulgo dízima), elemento típico e de distin-
ção do arrendamento, para além de renda certa.

Espantosamente, nada disso foi alegado!

Perante tais deficiências grosseiras, processual-
mente insupríveis, pouco interessava provar que a 
enfiteuse provinha de época anterior a 1876, em 
que a falta de escritura pública, que não havia, po-

dia ser suprida por qualquer meio de prova. Sempre 
faltavam os restantes elementos essenciais para a 
sua caracterização, carência que, como já se disse, 
traçou inelutavelmente a sorte dos embargos. Logo 
por isso se quedaram condenados à improcedên-
cia, com o rosário de consequências dramáticas 
que efetivamente ocorreram. Toda a prova (escrita 
e constante dos autos) que se produziu foi tempo 
perdido.

Se, por ventura, algum dos residentes pagava 
dízima, isso seria evidência de que existia contrato 
de enfiteuse. No entanto, para poder ser conside-
rado, além doutros requisitos, começava por preci-
sar de ser devidamente alegado. Tal não aconteceu. 
Outra falha do advogado!

Mais: noutro aspeto, como já acima se deixou 
sugerido, falhou espetacularmente o advogado dos 
embargantes e esse igualmente gravoso. Na verda-
de, seria elementar separar a discussão da parte ur-
bana, da parte rural.

Relativamente às habitações e seus anexos, aí 
sim teria sido oportuno discutir, com inquebrantá-
vel determinação, como quem defende a própria 
vida, a posse aquisitiva. Se isso tivesse sido feito, 
pondo na liça a posse pacífica, contínua, pública, 
desde tempos imemoriais, em nome próprio, certa-
mente a sorte da ação, quanto à parte urbana, po-
deria ter sido bem diferente.

Resumindo:
A situação jurídica, processual e substantiva, 

que ressalta do processo, é a seguinte:
Os autores da ação de despejo não residiam no 

local mas eram os proprietários da Quinta, quer da 
parte urbana, quer da parte rústica, pois já a tinham 
herdado dos seus pais e avós, pagando as respeti-
vas contribuições prediais, propriedade que nem 
os embargantes puseram eficazmente em causa. 
Os residentes na Quinta, embargantes, laboravam 
na exploração dela, na qualidade de subarrenda-
tários, habitando, por isso, nas casas existentes. Os 
montantes das rendas pagavam-no eles aos arren-
datários, réus na ação de despejo, obviamente nos 
termos acordados entre si, facto indiferente aos 
donos que ignoravam, legalmente, os seus termos. 
Os embargantes, por outro lado, não discutiram os 
termos do subarrendamento, como fundamento 
dos embargos, até pela posição que tomaram de 
afirmar o emprazamento e apenas isso. 

Não se provando que eles tivessem um título 
legítimo de ocupação, o despejo abrangia os ar-
rendatários e todos os que ocupassem os prédios, 
conforme resultava expressamente da lei vigente 
ao tempo (o citado Decreto 5.411).  
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Tal consequência não poderia, pois, ter sido 
evitada, já que as leis tinham de se cumprir, não 
obstante a tragédia das consequências. Apesar de 
tudo, já então se estava num Estado de Direito. 

Outro aspeto impõe mais um apontamento.
Na decisão da primeira instância, o juiz deu 

como provado que os embargantes exploravam 
os prédios em regime de subarrendamento. Posto 
isto nestes termos, pode argumentar-se que, assim 
sendo, havia um título de ocupação, o que obstaria 
naturalmente ao despejo, porque seriam mesmo 
terceiros em relação ao contrato de arrendamento.

O conceito de arrendamento ou de subarren-
damento ou de enfiteuse ou o que quer que seja 
é preenchido pelos elementos de facto que o inte-
gram, elementos que têm de ser alegados e prova-
dos por quem deles aproveita.

Já se constatou sobejamente que os residentes 
lamentavelmente não foram por aí. Portanto:

Alegados os factos relativos ao preenchimento 
do conceito de subenfiteuse e uma vez provados, 
os embargos procederiam. Se apenas configuras-
sem o de sublocação (como acabou por acontecer) 
e esta tivesse sido oportunamente comunicada aos 
embargados, também procediam. 

Não houve porém tal comunicação, como a lei 
impunha. 

Pormenor inarredável e decisivo. 
Por isso o desastre desabou inesperado e terrível 

sobre o Colmeal como se os rochedos ciclópicos so-
branceiros se tivessem magicamente escancarado, 
não para criar um «sítio», não para conceber avata-
res edénicos e romanescos, mas para os arrasar.

Aliás, se tivesse havido comunicação, a ação de 
despejo teria que ser proposta também contra os 
que tivessem realizado essa formalidade. O resulta-
do, porém, seria o mesmo se também não houves-
se contestação ou outra forma de oposição, ou se, 
tendo-a havido, ela fosse do mesmo jaez do reque-
rimento dos embargos. 

Como se referiu já, a sorte da ação poderia ter 
sido bem diferente se tivesse havido destrinça da 
discussão entre a parte urbana e a parte rural.

O facto de muitos residentes terem nascido ali, 
tal como os seus pais e avós, a circunstância de se 
ter instalado ali uma sede de freguesia e de paró-
quia onde se celebrava habitualmente com a assis-
tência esporádica do pároco de Freixeda do Torrão 
e de Figueira de Castelo Rodrigo, tudo isto era mais 
do que meio caminho andado para o nascimento, 
na mente dos residentes, da sincera convicção de 
que as casas possuídas eram suas. 

Tudo isto seria reforçado com a alegação do fac-
to (provável) de a conservação das casas e da even-
tual construção de anexos úteis, serem realizados à 
custa dos residentes. 

Seria elementar antever que, com alguma prova 
complementar, se demonstraria a posse aquisitiva.

Era só alegá-la! Depois, em termos fácticos, pro-
vá-la, o que se não afigura difícil! 

Quem tinha a obrigação de fazer tal alegação, 
não teve a perceção da globalidade e complexidão 
de todos os aspetos fundamentais do problema 
posto e, por isso, desabou o desastre, pois é eviden-
te que o dramatismo das consequências emergiu 
tão-só, ou essencialmente, do despejo urbano! 

A propósito da atuação do respetivo advogado, 
comentava um dos despejados, como informa um 
seu filho, que o causídico, a partir de certo momen-
to, tinha mudado de discurso. Parecia que se colo-
cara ao lado da outra parte!

Efetivamente o seu discurso, perante os clien-
tes, deve ter mudado radicalmente. Do entusias-
mo inicial, no convencimento de que produzira um 
excelente trabalho ao envergar o trajo enfitêutico, 
vestidura fabricada certamente à medida do en-
tusiasmo (induzido) dos clientes, deve ter caído 
em completa frustração ao ler os fundamentos da 
sentença. Pelo menos nesse momento apercebeu-
-se dos erros crassos e sem remédio que cometera. 
Decerto que os não confessou, mas, claro, mudou 
de discurso e procurou arrastar o desfecho final, re-
correndo enquanto pôde.

Pode perguntar-se:
Perante as notórias deficiências do requerimento 

dos embargos, não deveria o juiz ter usado da facul-
dade de convidar os embargantes a proceder à res-
petiva correção, sob pena de indeferimento liminar?

Na época, seguia-se o critério de que o uso da 
referida faculdade se aplicava apenas à petição ini-
cial propriamente dita e não já às contestações ou 
aos requerimentos de apensos como os embargos 
de terceiro. Era isso que se aprendia nas faculdades 
de Direito e era essa então a posição jurisprudencial.  

Outro aspeto vem a talho de foice quanto ao 
templo.

Ninguém discutiu a sua propriedade e teve na-
turalmente a mesma sorte do agregado urbano: o 
abandono. Aqui, se tal questão se tivesse levantado, 
só poderia, em princípio, ter sido discutida entre os 
donos da quinta e a Igreja Católica. Em momento 
algum esta se interessou pela questão, o que obvia-
mente tem um significado: tal templo não estava 
no rol dos seus pertences.  
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III – MITOS 

Num romance publicado em 2014, em que a 
ação decorre no Colmeal, afirma-se com impruden-
te ligeireza, na contracapa, que é «inspirado numa 
história verdadeira». 

Tal «verdade» consta do seguinte:
– Uma mulher casou no Porto com um certo ho-

mem, resultando do casamento um mal-estar que 
logo levou à separação do casal. O Colmeal era sua 
propriedade e, então, ela refugiou-se ali onde pas-
sou a viver na casa senhorial, acompanhada apenas 
da criadagem. Já ali instalada, apercebeu-se de que 
estava grávida. Acabou por nascer uma menina, 
criada num ambiente de quase clausura. Já mulher, 
integrou-se numa festa local, relacionando-se apai-
xonadamente com um moço do povoado, ficando 
grávida logo naquele primeiro e fugaz encontro.

Então a mãe, embravecida, vingou-se em toda 
a população, expulsando-a. Para tal, chamou a for-
ça pública salazarista que abateu umas dezenas de 
resistentes, homens adultos, e deitou fogo às casas!

Tal versão romanesca provavelmente inspira-se 
em crónicas pós 25 de Abril de 74, reagentes aos 
acontecimentos do Colmeal.

Com efeito, estava-se, aquando do processo, em 
pleno Estado Novo que se organizava segundo pa-
drões de Hitler e de Mussolini. Assim, existia:

– Um partido único, a chamada União Nacional.
– O Parlamento, então designado Assembleia 

Nacional, era preenchido por elementos filiados na-
quele partido ou com identidade de princípios;

– Uma Câmara Corporativa constituída por repre-
sentantes dos patrões e dos trabalhadores, da confian-
ça do ministro do Trabalho e, portanto, do Governo. 

As questões entre uns e outros eram resolvidas 
no seio da Câmara do modo a politicamente qua-
drar. Não havia portanto lugar nem oportunidade 
para litígios laborais fora da Câmara.

No seio desta conceção global corporativa, 
tudo se organizou nessa base, com o alvará do Esta-
do (entenda-se Governo), forma excelente de tudo 
se controlar: Casas de Pescadores, Casas do Povo, 
Grémios da Lavoura, do Comércio, da Indústria e 
Sindicatos Nacionais sob controlo.

– Exaltação nacionalista:

 Os portugueses tinham alargado «a Fé e o 
Império» e disso se gloriavam. No seu mundo, Hitler 
afirmava, no livro Mein Kampf (A Minha Luta), que o 
trabalhador alemão, por via da sua raça, era superior 
a qualquer cabeça coroada estrangeira.

– Salazar era o salvador da pátria:

Quando foi nomeado ministro das Finanças 
conseguiu acabar com o descalabro que as tontices 
republicanas tinham provocado (note-se que em 
1922 já o coronel Vitorino Guimarães tinha propos-
to soluções para a estabilização financeira sem con-
tar com o apoio externo, critério que Salazar ado-
tou e seguiu), política que depois, como presidente 
do Conselho de Ministros, manteve, conseguindo 
algumas realizações importantes, como a neces-
sária disciplina nas finanças (nunca esquecendo a 
sensata regra do republicano Vitorino: «aumentar 
receitas e cortar despesas»), consequentemente na 
economia, e das instituições públicas e a criação de 
uma importante rede nacional de escolas primárias. 
Depois, com o apoio incondicional de António Ós-
car de Fragoso Carmona (o militar sem história, fisi-
camente insignificante, que conseguiu, apesar dis-
so, afastar Gomes da Costa e controlar o poder das 
Forças Armadas), sentindo-se o dono da quinta lusi-
tana, acabou com a liberdade de expressão e impôs 
padrões de filosofia de vida e de comportamento à 
sua medida, acabando na intolerável ditadura. Parte 
substancial da intelectualidade sentiu-se abafada e 
oprimida, tal como qualquer cidadão dotado da ca-
pacidade (raríssima, apesar de todos julgarem que 
a possuem) de ser livre de pensamento. Tal situação 
tornou-se insustentável, até pelo tempo que durou.  

Mussolini, il Duce, impava de arrogância entre o 
feixe de vimes alpinos. Hitler era o Führer do pode-
roso Terceiro Reich. 

Todos prezavam a antiga saudação romana, de 
braço direito estendido para diante.

Os três cultivavam o imperialismo. Portugal já 
tinha um velho império, a par de outros países, até 
de estrutura democrática (ingleses, franceses, bel-
gas, holandeses). 

Mussolini ambicionava os domínios etíopes e 
abexins. Também os gregos, logo ali ao lado. 

Hitler espraiava-se para o Sudoeste africano, na 
época sem dono, obviamente como aperitivo, pois, 
ganha a guerra, ganharia também a imensidade co-
lonial dos inimigos. Quanto às colónias portugue-
sas, no fim se veria como o carismático líder luso 
manobrava entre o perfume da identidade ideo-
lógica e o peso do velhíssimo (desde D. Fernando) 
tratado de amizade com os britânicos.

– Totalitarismo:

Em Portugal procurava disfarçar-se com o simu-
lacro de um ritual cíclico eleitoralista. Independen-
temente do número de votos, os presidentes da jun-
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ta de freguesia ou os presidentes das assembleias 
de voto perguntavam ao presidente da respetiva 
câmara que percentagem desejava que se indicasse 
como resultado eleitoral, que era sempre confortá-
vel, mesmo quando se sabia, como aconteceu numa 
das últimas eleições para a presidência da Repúbli-
ca, que o candidato opositor tinha mais votos. Ape-
sar disto, e para dar mais peso formal aos números, 
os elementos da Legião Portuguesa eram discreta-
mente instigados a votar em várias mesas de voto.  

Dentro desta linha do parecer sem o ser num 
artifício eivado de hipocrisia, melhor, de requintado 
cinismo, a Constituição de 1933 apresenta-se como 
um documento de excelente redação e perfeita, pa-
radigmática mesmo para a época, quanto ao esta-
belecimento de direitos, liberdades e garantias: lá 
estão exarados e aparentemente salvaguardados, 
no seu artigo 8º. Só que, e o cinismo está aí: logo o 
seu parágrafo 2º derrama o balde de água gelada 
e paralisante, exarando que «leis especiais regula-
rão o exercício» respetivo! Ou seja: o omnipotente 
Governo, isto é, Salazar, permite ou proíbe ou limita 
como bem entende o referido exercício, não obs-
tante a aparente garantia constitucional. 

Quem viveu nessa época, e era livre de pensa-
mento, conhece o teor da situação, pois sentiu na 
pele os inerentes efeitos.

Assim, para manter a inflexibilidade da sua po-
lítica, o Governo, ou seja, Salazar que é dizer o mes-
mo, tinha ao seu serviço:

– Polícia política:

Era especialista na arte inquisitorial da tortura 
para alcançar confissões e denúncias de inimigos 
do regime e, sem dúvida, um dos seus mais sólidos 
suportes, com a eliminação imediata de qualquer 
reagente corajoso.

– Legião Portuguesa:

Era uma milícia militarizada, embora não pas-
sasse de uma tropa-fandanga, permitindo a alguns 
a vaidade de usar uma farda de comandante quan-
do nem a de magala tinham experimentado. Nas 
suas paradas, por vezes, nem sabiam distinguir a 
baioneta da sua bainha, apresentando armas, em 
ridículas situações, com esta a conter aquela. 

 
– Mocidade Portuguesa:

Aspirantes (obrigatórios) a milicianos no cam-
po estudantil. Albergava, no entanto, algumas 

atividades interessantes, como a prática de vela, 
remo, aeromodelismo e outras. Os aderentes a es-
tas modalidades ficavam dispensados do monó-
tono marcar passo semanal a macaquear marchas 
militares.

– Prisões políticas:

Albergavam os considerados criminosos de opi-
nião.

– Tribunais plenários:

Julgavam o mesmo tipo de criminosos.

– Campo de concentração no Tarrafal  
(Cabo Verde):

Ali se ensilavam os condenados por crimes de 
opinião, portanto os que defendiam valores que se 
não adequavam à trilogia «Deus, Pátria e Família» 
ou, de algum modo, se manifestavam contra o Go-
verno, mormente contra o seu chefe, o presidente 
do Conselho de Ministros, vulgarmente designado 
por chefe da Nação, subalternizando-se diplomati-
camente o presidente da República que era apenas 
o chefe de Estado.

– Compromissos com a Igreja Católica:

Celebrou-se uma concordata. O mesmo já acon-
tecera na Alemanha onde se criou a primeira, nego-
ciada por Eugenio Maria Giuseppe Giovani Pacelli, 
cardeal-núncio na Alemanha durante uns dez anos 
e futuro papa Pio XII. Segundo os seus termos, a 
Igreja Católica não interferiria na política nazi e esta 
permitia a continuação de escolas católicas no seu 
território. O mesmo na Itália.

A que propósito vêm tais considerações?
Ao tempo da questão do Colmeal vivia-se efeti-

vamente sob essa evidente ditadura. 
Em reação a essa afronta, criou-se uma celeuma 

fantasiosa em torno da questão colmealista, envol-
vendo contornos inusitados, de crassa absurdez. 

Quer dizer: inventou-se uma versão iconoclas-
ta, narrando-se aquilo que se desejaria que tivesse 
acontecido por mais conveniente aos inerentes pro-
pósitos de afirmação revolucionária. Relativamente 
a tais propósitos não se pretende fazer quaisquer 
juízos de valor. Outra coisa obviamente são os 
meios utilizados assentes em pilares de refinada 
efabulação entrouxada na verdade do despejo.

Vejamos: 
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a) O mito da interferência da ditadura 
salazarista

Como já se constatou, a questão jurídica proces-
sada alicerçou-se em dois pontos:

O primeiro foi um contrato de arrendamento 
com base no qual se propôs uma ação de despejo 
por falta de pagamento de renda. O segundo foi um 
alegado contrato dito primeiramente de enfiteuse 
e depois de subenfiteuse que fundamentou um re-
querimento de embargos de terceiro.

Quanto ao primeiro, o instituto do arrenda-
mento, é algo que, ao longo dos tempos sempre 
foi problemático dado que concerne a um direito 
fundamental do ser humano. Até os animais têm 
as suas tocas e cavernas sem as quais não podem 
sobreviver. A delicadeza da sua regulamentação es-
sencial é semelhante quer se viva numa democracia 
ou numa ditadura, quer em tempos recuados, quer 
contemporâneos.

O mesmo se pode dizer quanto ao segundo, 
embora com aspetos específicos em função do tem-
po. Como já se referiu, a enfiteuse foi um contrato 
muito comum noutras épocas e era perfeitamente 
regulamentado no Código Civil de 1867, mas que 
já provinha das Ordenações, com uma diferença: 
antes deste Código, o contrato civil podia provar-se 
por qualquer de meio (documental, testemunhal, 
etc.). Após a sua vigência, só podia provar-se por 
escritura pública.

Podia e devia ter-se falado também dum direito 
real muito importante, a usucapião, ou seja, a posse 
suscetível de levar a uma forma originária de aquisi-
ção de propriedade. 

Trata-se de figuras jurídicas que já eram conhe-
cidas pelo Direito Romano e que chegaram até nós 
por via do Código Visigótico que depois inspirou as 
Ordenações Afonsinas e, sucessivamente, as Ma-
nuelinas e Filipinas.

O nosso Código Civil atual, em vigor desde 
1967, eliminou a enfiteuse porque, como já se disse, 
foi substituída, com vantagens pelo arrendamento.

Portanto, estão em causa figuras jurídicas imu-
nes, na sua essência, a regimes políticos, salvo os 
extremistas.

Dir-se-á: no caso, o caráter ditatorial revelou-se 
na fúria da intervenção da GNR.

Aqui é que surge o aspeto mítico: a interven-
ção policial ocorreu por requisição do tribunal da 
comarca de Figueira de Castelo Rodrigo e não por 
ordem de um qualquer general. O número de mi-
litares intervenientes era excecionalmente nume-

roso porque também o eram os despejandos e ha-
via indícios sérios de que poderia haver resistên-
cia organizada e eventualmente até armada. Pelo 
menos era uma hipótese não despicienda, como 
bem sabe A. R., que nasceu no Colmeal e teve de ir 
para a Malta, no concelho de Pinhel, com os pais, 
pois também foram despejados, embora com di-
lação, como veremos. Ainda era muito novo, mas 
os seus pais sempre repetidamente narraram o 
acontecimento, lamentando a injustiça da saída 
porque se vivia lá bastante bem (a sua avó, diz A. 
R., dava-se ao luxo de se alindar com arrecadas de 
ouro). 

Esclarece que houve uma primeira tentativa de 
despejo com a presença de uma patrulha da GNR 
do posto de Figueira, exibindo as suas divisas ver-
des, fardas cinzentas, capacete amplo, assim ao jei-
to de panamá rígido, também cinzento (de ferro no 
inverno, de material leve no verão), polainas e botas 
pretas, de cabedal, tal como o cinto e bolsa à frente, 
sobre a fivela, apetrechados com as armas que usa-
vam habitualmente: a espingarda Mauser ao ombro 
e a respetiva baioneta à cinta. 

Perante a sua presença, as pessoas reagiram 
fechando-se em casa. Os guardas, que bem conhe-
ciam o Colmeal e até pessoalmente os habitantes, 
de quem eram provavelmente amigos, tal como 
o oficial de diligências encarregado de executar o 
mandado de despejo emitido pelo tribunal, sem 
saberem mais o que fazer, foram-se embora, elabo-
rando naturalmente o respetivo relatório.

Tudo isto é confirmado, de forma autêntica, 
pelo processado executivo que pode ser consulta-
do no Tribunal de Figueira. 

Perante o propósito dos despejandos de não 
saírem voluntariamente, pôs-se a questão de saber 
qual o número de agentes adequado à intervenção. 
O juiz (já não era o mesmo da fase declarativa) en-
tendeu que bastariam 25. Emitiu-se um mandado 
com data de 25/05/1957. O oficial judiciário fez-se 
acompanhar de dois soldados da GNR do posto de 
Figueira, em 7/06 do mesmo ano, lavrando a se-
guinte certidão:

 
«Certifico que tendo-me deslocado hoje 
a esta freguesia do Colmeal para efeitos 
de dar cumprimento ao presente man-
dado, não me foi possível fazê-lo por 
virtude dos executados se oporem a sair 
voluntariamente e eu não dispor de força 
pública [suficiente, entenda-se] para os 
coagir a isso.».
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Sequentemente, o juiz lavrou despacho a pedir 
informação ao comandante da companhia da GNR 
da Guarda, acerca do montante das despesas a rea-
lizar com a deslocação de 25 praças e respetivos 
comandantes. Feito o depósito dos preparos para 
despesas no montante de 4.060$00 (de acordo com 
o cálculo do referido comandante, baseado em um 
dia de permanência no local) o juiz lavrou o seguin-
te despacho: «Designo para o despejo o dia 17 do 
corrente pelas 10 horas. D. N. Fig. 6/7/1957».

No dia marcado, compareceu o contingente 
constituído por vinte e cinco elementos e três ofi-
ciais. Então, perante a iminência da sua chegada e o 
terror que isso causou, vários dos habitantes foram 
embora, fugiram, levando consigo animais e outros 
bens pessoais. No local, quem permaneceu não se 
opôs às instâncias do oficial de diligências, acaban-
do por se reconhecer a inevitabilidade da saída que 
havia muito se esperava. Note-se que a sentença de 
despejo foi proferida em 4/12/1953, sendo requeri-
da a execução em 31/05/54 (seis meses depois). Só 
em 2/04/55, mais seis meses depois, os embargos 
entraram em juízo, sendo julgados improcedentes 
em 2/04/55, decisão confirmada pela Relação de 
Coimbra em 26/06/56 e depois pelo Supremo Tri-
bunal de Justiça.  

Era pois conhecida a inevitabilidade do despejo, 
só não se sabia quando.   

Tudo isto é confirmado pelo oficial de diligên-
cias que, em cumprimento do mandado judicial 
emitido com a data de 8/07/1957 lavrou o seguinte:

«Auto de Despejo
Aos dezassete dias do mês de Julho de 
mil novecentos cinquenta e sete, nesta 
freguesia do Colmeal e propriedade de-
nominada Quinta do Colmeal, onde eu 
J., oficial de diligências da Secção de Pro-
cessos desta comarca de Figueira de Cas-
telo Rodrigo, vim em cumprimento do 
mandado de despejo junto e ordenado 
nos autos de traslado de apelação cível, 
de embargos de terceiro em que são em-
bargantes A. ...... e outros e embargados 
A. ..... e outros, sendo também presente 
a embargada e autora M. ...., e o Ilustre 
mandatário Doutor M. .... e estando ainda 
presente o advogado constituído Doutor 
J., com a intervenção da força pública 
[Guarda Nacional Republicana], para este 
acto previamente requisitada, bem como 
o regedor desta freguesia, a fim de des-
pejar o prédio constante do mandado, 
verificou-se o seguinte:

 Que o prédio a despejar é composto por 
propriedade rústica com as confronta-
ções seguintes: do Nascente com ter-
renos da Junta de Freguesia de Castelo 
Rodrigo, do Poente com a Quinta dos Lu-
zelos, pertencente a Herdeiros de S (....) S 
(....)., , do Norte com Padre F. (....) B. (....), e 
outros e do Sul com A. (....) F. (....) E. (....) e 
outros, do Bizarril.  
Que a propriedade referida inclui diver-
sas casas de habitação e palheiros, ha-
bitações ocupadas pelos seguintes in-
divíduos; (indicam-se 10 casais e quatro 
pessoas solteiras ou viúvas).
Em cumprimento e desempenho da mi-
nha missão, convidei cada família a sair 
das respectivas habitações, no que fui in-
tegralmente obedecido.
Porém chegando à casa habitada por G. 
(....), viúva, e à habitada por A. (....) e mu-
lher L. (....), verificámos que as mesmas se 
encontravam fechadas não se encontran-
do dentro os respectivos inquilinos, pelo 
que na presença das autoridades atrás 
referidas, se procedeu ao arrombamento 
das mesmas, tendo sido entradas e des-
ventradas, comparecendo no final os re-
feridos inquilinos que se entregaram dos 
respectivos recheios.
Continuando no despejo das restantes 
habitações e diversos palheiros, até ser 
noite».

Suspendeu-se a operação, portando, até ao se-
guinte (18), continuando, nos mesmos termos, tam-
bém com intervenção da GNR e do regedor. Tam-
bém estiveram presentes testemunhas que no fim 
do auto se identificam. Refere-se que, em continua-
ção da diligência começada no dia anterior, levaram 

«o dia inteiro (até ao pôr do sol) no des-
pejo de diversas moradias e palheiros, 
transportando na camioneta e carros de 
machos, postos à disposição pelo senho-
rio, os diversos móveis e demais recheio 
para o local indicado pelos respectivos 
donos.»

 
Como ainda se não pôde terminar a diligência, 

foi de novo interrompida para prosseguir no dia 19, 
dia em que, nos mesmos termos, se concluiu

«entregando a propriedade livre e de-
sembaraçada ao Senhorio representado 
pelo seu mandatário Senhor Doutor M. 
(....), tendo-lhe entregado as chaves das 
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diversas casas, dando-se de tudo por en-
tregue.
Declara-se que em nenhum dos autos 
assinaram os despejados por a isso se re-
cusarem, tendo-se os mesmos entregado 
de tudo o que lhes pertence e que foi re-
tirado das casas despejadas.» 

Não houve, pois, violência, não houve tiros. So-
bretudo, ninguém morreu. O despejo acabou por 
acontecer de forma pacífica. Refere-se no auto do 
dia 17, que, por se encontrarem fechadas duas ha-
bitações, se procedeu ao «arrombamento das mes-
mas». Não se diz com foi feito o arrombamento. 
Nestas circunstâncias era, e continua a ser, normal 
que se forçasse ou estroncasse a fechadura por um 
especialista na matéria, apresentado pelo senhorio, 
naturalmente com interesse em que se estragasse o 
menos possível, já que a casa é sua.  

Como frequentemente acontece atualmente, 
os media dão-nos conta de despejos em que inter-
vém a PSP, se o ato ocorre em meio urbano, ou da 
GNR, se o meio for o rural. E isto ocorre sempre que 
os inquilinos se recusam a sair voluntariamente.

Foi afinal o que aconteceu no Colmeal.
Em termos de pura razoabilidade, não é difícil 

imaginar o que se passou com o contingente militar 
interventor. 

Sabia-se que os residentes estavam dispostos a 
resistir ao despejo, temia-se que familiares ou ami-
gos residentes nas proximidades pudessem apoiar 
esse propósito, não sendo de descurar a possibili-
dade de resistência armada. Ia-se, pois, preparado 
para tudo. Obviamente que o contingente não era 
um grupo de arruaceiros assassinos, mas de ho-
mens normais e obedientes a normas em que se in-
tegravam. Abrir fogo só em caso de legítima defesa, 
como é lógico. Se foi discutida essa possibilidade, 
só nessas circunstâncias seria admissível. 

Afinal, não houve resistência alguma.      
Aliás, não obstante a intolerância do Estado 

Novo, temos de reconhecer que os tribunais co-
muns, criminais e sobretudo os cíveis, funcionavam 
tranquilamente sem interferências políticas. A in-
dependência dos juízes desses tribunais, dentro do 
ordenamento jurídico vigente, não era perturbada. 
O silogismo judicial aplicava-se e cumpria-se em 
consciência: factos, direito, decisão.

Tal qual hoje, o juiz tinha então de obedecer à 
regra de aplicar a lei, mesmo que a considerasse 
imoral ou injusta.

Outra coisa era os tribunais políticos, os chama-
dos plenários. 

Esses, sim, existiam para «defesa do Príncipe», 
como diria Nicolau Maquiavel. Como é sabido, este 
autor italiano defendeu a famosa tese de que os 
fins justificavam os meios, quer os fins fossem a 
defesa do cidadão em geral, quer fossem a defesa 
pessoal do príncipe, como era o caso. Este último 
aspeto teorizava a prática do despotismo (perso-
nalizado). O primeiro aspeto, a defesa dos interes-
ses do povo, foi acolhido pelo chamado despotis-
mo iluminado, apoiado pelas correntes filosóficas 
regalistas ou jansenistas e postas em prática, em 
Portugal, no reinado de D. José por ação do Mar-
quês de Pombal.

Pode perguntar-se, no caso do Colmeal: não de-
veria o juiz colmatar os erros evidentes e crassos do 
advogado que tornavam o requerimento inepto? 

Não devia porque não podia. Tanto pelo que já 
se disse (regime do indeferimento liminar), como 
ainda pela circunstância de no cível vigorar, na épo-
ca tal como agora, o princípio dispositivo, isto é, o 
juiz aprecia as questões tal como lhe são postas pe-
las partes, ou seja, pelos seus advogados. 

Atualmente este princípio, de algum modo, até 
se extremou. Numa das últimas declarações do pe-
núltimo e mediático bastonário da Ordem dos Ad-
vogados, M. Pinto, afirmava algo deste teor: quem 
deve conduzir o processo são as partes, natural-
mente patrocinadas pelos seus advogados. O juiz é 
chamado no fim, apenas para decidir.  

Agora somente se alargou o âmbito do exercício 
da faculdade de o juiz convidar as partes a corrigir 
as distrações ou dislates dos seus patronos, ou seja, 
transformou-se o juiz num vigilante pontual, espé-
cie de fiscal, da ortodoxia da atuação advocatória. 

Em suma: o percurso jurídico do caso Colmeal, 
naquele tempo, poderia acontecer hoje, mutatis 
mutandis.

b) O mito assassino e incendiário
Então e o massacre dos residentes e o incêndio 

das casas? 
Após o 25 de Abril, em inflamadas abordagens 

jornalísticas, fazem-se referências deste género: no 
Colmeal, os habitantes das casas que há séculos 
lhes pertenciam foram despejados pela força. Os 
mais prevenidos fugiram, os que resistiram foram 
passados pelo fogo da metralha, mortos, e as casas 
incendiadas. E tudo isto para se dar uma aldeia a 
uma família.  

E vocifera-se em tom indignado: crime ímpar 
entre os Lusitanos. «Isto não se fazia!»
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De facto, não se fazia. E não se fez! Criou-se, sim, 
uma efabulação mordaz e tenebrosa que se man-
tém ativa.

A questão do Colmeal prestava-se, e ainda se 
presta, a delirantes formatações de inspiração po-
lítica, jornalística e romanesca com as inerentes 
paixões e apetecíveis parangonas e invenções his-
triónicas. Tentativas de retomar a questão induzida, 
subjacente à recusa do pagamento das rendas e 
colmatar o fracasso subsequente?  

Já vimos que o processo, se bem conduzido, 
poderia terminar de forma bem diferente. Como 
resulta de documentos processuais, o aglomerado 
urbano era uma quinta. Uma quinta grande e daí a 
especificidade da sua história e irresistível atração. 
Não uma aldeia.

Qual a diferença?
Numa aldeia, grande ou pequena, os edifícios 

urbanos e os seus logradouros pertencem, por nor-
ma, aos seus ocupantes e os arruamentos e demais 
infraestruturas são públicos. Na quinta, os edifícios 
e seus logradouros são do dono respetivo e os ar-
ruamentos que houver são terreno também priva-
do. Era assim o Colmeal, também conhecido por 
Colmeal das Cebolas, das Donas ou das Rolas. É o 
que resulta evidente do processo. Se algum dos re-
sidentes entendesse algo de diferente devia alegá-
-lo e prová-lo, na fase processual própria. 

Não havia ali, na época do processo, edifícios 
públicos.

A propósito de Colmeal das Cebolas, permita-se 
um parêntese:

Numa entrevista emocionada à TVI (precedida de 
imagens em que aparece a GNR, a cavalo, armada com 
espingardas de dois canos!), visível no site da CM de 
Figueira de Castelo Rodrigo, Aires Cruz Coelho defen-
de a tese de que o juiz errou por não ter investigado 
devidamente a situação documental. Se o tivesse feito 
verificaria que os artigos matriciais referidos pelos au-
tores da ação correspondem ao Bizarril, o verdadeiro 
Colmeal das Cebolas. À aldeia do Colmeal correspon-
deria descrição matricial diferente ou inexistente.

Erro óbvio é, sim, esta argumentação.
Para além de o tribunal não ter que fazer tal 

tipo de investigação oficiosamente, face ao referi-
do princípio dispositivo que vigora no mundo cível 
(então como agora), não há dúvida de que o alega-
do direito de propriedade dos autores da ação, que 
não foi posto eficazmente em causa, encontra-se 
provado documentalmente nos autos (certidões de 
descrição matricial e inscrição no Registo Predial, 
não impugnadas). Por outro lado, a ocupação efeti-

va das casas, por parte dos residentes, diz respeito à 
«aldeia» do Colmeal referida nos autos. 

Era lá que moravam os despejados. Era sobre 
esses bens, urbanos e rústicos, que se exercia o di-
reito de propriedade e a posse. Aqui a univocidade 
é evidente. 

Ora, é isso, é essa posse, que cria o respetivo 
direito. Nunca são os registos ou descrições que 
criam direitos reais. Eles apenas constituem prova 
do direito, se estiverem certos. Não havendo cor-
respondência entre o direito real e as inscrições ou 
descrições, retifica-se o erro de modo a alcançar a 
verdadeira correspondência. Nunca é o direito real 
que tem de se adaptar aos atos de registo. Isto é ele-
mentar no campo do direito dos registos.

Portanto, o juiz só tinha que verificar a presença 
nos autos das certidões matriciais e de registo e elas 
estavam lá. Aliás, tal verificação só tinha que ser efe-
tiva aquando da elaboração do despacho saneador, 
onde devia dizer o que estava provado (especifica-
ção) e o que precisava de prova (questionário). 

No caso, nem se chegou à fase do saneador, 
porque não houve contestação e, portanto, sobre-
veio a chamada condenação de preceito. 

Assim, mesmo que não houvesse correspon-
dência entre os registos e os bens, ficaria o respe-
tivo direito de propriedade intocado. Aliás, se o juiz 
tivesse alguma dúvida quanto a esta matéria, ele 
não a incluiria na especificação (matéria provada), 
mas sim no questionário (matéria a provar) para 
que a parte com interesse processual pudesse pro-
var o que tivesse alegado.

A mesma pessoa defende ainda a tese de que o 
conservador do Registo Predial de Pinhel falsificou 
as datas numa certidão junta ao processo e que foi 
essa falsificação que ditou a «expulsão» dos habi-
tantes do Colmeal. Não vamos perder tempo com 
o argumento da falsificação, por ser irrelevante do 
ponto de vista do processo em análise. 

Brasão dos Cabrais no Museu dos Descobrimentos em Belmon-
te; foto do autor.
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Com efeito, mesmo que falsificação existisse (Ai-
res Coelho não diz em que consistiu mas resultaria 
do facto de haver incompatibilidade, na afirmação de 
que João Quirino era enfiteuta quando a condessa de 
Belmonte inscreveu definitivamente em seu nome o 
domínio direto do foro – obviamente este João não 
podia ser vivo em 1781 e então já com capacidade ju-
diciária, isto é, de maioridade! Ou a condessa viveu no 
século XIX!), o documento não teve qualquer influên-
cia na decisão, pois não houve sequer necessidade 
nem mesmo oportunidade de ser apreciado. 

Logo, não foi isso que provocou a «expulsão», 
aliás figura jurídica inexistente no direito português 
(exceto na expulsão de estrangeiros indesejados). 
Como já ficou demonstrado, o processo morreu 
com o teor do requerimento dos embargos, facto 
da inteira responsabilidade do respetivo advogado. 

De qualquer jeito, era aos «expulsos», ou seja, ao 
seu advogado, que cabia o ónus de alegação de tal 
situação, como já resulta de tudo o que ficou dito. 

A propósito desta responsabilidade pessoal, no 
referido colóquio realizado em Figueira de Castelo 
Rodrigo sobre a questão do Colmeal, alguém alegou 
que o advogado também não poderia ter feito mais 
porque uma carta importante em que o padre da pa-
róquia de Figueira reconhecia que o Colmeal era sede 
de freguesia, tinha sido retirada (furtada) do processo.

Foi-lhe então dito que uma carta ou uma dú-
zia de cartas do mesmo jaez não podiam influir no 
processo, sempre pela mesma razão: o apenso dos 
embargos nasceu morto.

Aliás, um documento junto aos autos não pode 
ser retirado sem que isso se note. As folhas do pro-
cesso são numeradas e uma carta tem normalmen-
te, pelo menos, duas folhas. Logo, haveria um salto 
na sequência numérica. 

Dir-se-á: poderia ter sido lá metida outra coisa 
qualquer. Se assim fosse, tinha de ser «outra qual-
quer coisa» com lógica. Mesmo assim, sempre o 
«gato ficaria com o rabo de fora»: todos os docu-
mentos entregues para junção a um processo pas-
sam pela secretaria para serem registados em livro 
próprio numerado e, depois, rubricado pelo juiz.

Por outro lado, não obstante a aparente incom-
patibilidade de datas, segundo as afirmações de 
Aires Coelho, a falsificação aventada parece um ab-
surdo. Por que razão os «falsificadores» (materiais e 
morais) haveriam de se sujeitar à eventualidade de 
pesada pena de prisão maior efetiva, agravada pela 
qualidade dos falsificadores, se nem sequer precisa-
vam do documento? 

E não precisavam porquê? 
Pela repetida razão: a insuprível deficiência do 

requerimento de embargos. Aos embargados, cuja 

propriedade plena já resultava provada nos autos, 
bastava contestar por negação o alegado contrato 
de enfiteuse. Eles fizeram mais do que isso: alega-
ram, quanto aos residentes, contrato de arrenda-
mento e de subarrendamento, o que até se provou, 
e invocaram a enfiteuse nos termos já referidos. 
Mesmo que nada disso se provasse, o resultado se-
ria sempre o mesmo: nunca os embargantes pode-
riam provar o alegado contrato de enfiteuse, pela 
razão já repetidamente mencionada: absoluta inep-
tidão do requerimento dos embargos.

Retomando o discurso anterior:
O edifício da igreja (geralmente assim chama-

do, não obstante a sua origem, finalidade inicial e 
dimensões – cerca de dezanove metros de compri-
mento, por apenas cinco de largura) parece ser con-
temporânea da construção da casa senhorial, exceto 
talvez a fachada principal, como já se disse. Parece 
que também pertencia aos proprietários da quinta, 
ou, pelo menos, ninguém contestou tal propriedade, 
nem a questão chegou a pôr-se. A isso não se opu-
nha a possibilidade de ali se celebrar missa e até de 
se efetuarem casamentos de pessoas de outras loca-
lidades. O mesmo se passava quanto ao cemitério, 
observados que fossem os regulamentos públicos.

As presumíveis razões para a criação, ali, de uma 
freguesia, também já acima foram enunciadas. 

Posto isto, que dizer quanto ao famoso massa-
cre, invocado como verdadeiro, em artigos de cir-
cunstância e no referido romance?

Outra perspetiva da casa senhorial (hotel); foto do autor.
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Provas do massacre, segundo os articulistas: 
informações das pessoas da zona. Que pessoas? 
Quais os seus nomes? 

Os jornalistas não têm que revelar as fontes. 
Muito bem. De qualquer modo, já vimos como A. R. 
desmente tal versão.

Mais: a GNR, segundo alguns, abateu vinte, trin-
ta homens adultos (mais do que os que havia no 
local: como já se constatou, sete casais e um viú-
vo, um solteiro e as famílias, constituindo mais que 
toda a população aquando da dedução dos embar-
gos, segundo os próprios embargantes – fls. 234 do 
2º volume do processo). 

Qual o nome deles? Onde estão as suas sepul-
turas?

Dir-se-á: a censura não deixava fazer a divulga-
ção dos nomes, nem sequer do facto em si. 

Um acontecimento desta envergadura não ha-
via censura que o contivesse. Toda a gente no local 
e na sua época falaria nisso, como também nos con-
celhos vizinhos: Pinhel, Almeida, Freixo de Espada à 
Cinta, Vila Nova de Foz Coa, Guarda, onde o despejo 
fez brado ao pé da porta. Não obstante a publicida-
de do processo na rádio, na imprensa, quiçá na RTP, 
cujas emissões regulares tinham começado em 7 de 
março anterior, nunca se falou em mortes. Uma que 
fosse! Muito menos em nomes. Um que fosse!

Se mortes houvesse, uma que fosse, a memória 
dos familiares sobreviventes, dos amigos, dos co-
nhecidos, de qualquer cidadão normal, guardaria 
os seus nomes para sempre, com a firmeza do ci-
mento, numa atitude emocionada e inabalável com 
o propósito de salvaguardar a sua memória e de es-
perança na justiça futura.

Aliás, o horror de tal facto chamaria a atenção 
da comunicação social estrangeira, mormente de 
emissoras de rádio que emitiam diariamente em 
português, com locutores nacionais famosos, como 
a BBC ou a Rádio Moscovo, muito atentas a tudo o 
que por cá se passava. Aliás, escutar essas emissoras 
já era crime!

Alguns anos antes, tinha sido abatida no Alente-
jo uma mulher, Catarina Eufémia. Logo o seu nome 
saltou para a ribalta mais luminosa. 

O arquiteto José Dias Coelho, natural de Pinhel, 
em 1961 foi assassinado pela PIDE numa rua de Lis-
boa e o facto reboou, apesar do famigerado lápis azul. 

Em 1965, nada abafou o assassínio do general 
Humberto Delgado e cedo se começou a apontar 
as causas da morte.

Pode, pois, concluir-se, com segurança, que não 
houve mortes, rumor que nasceu numa fase recen-

te da nossa história e não é difícil intuir os propósi-
tos subjacentes.

Para lá de tudo isto, aí temos ainda o depoimento 
vivo de pessoas que passaram pelos acontecimentos 
ou deles tiveram conhecimento direto. Sabem até 
que as pessoas despejadas foram viver para a Freixe-
da do Torrão, para Castelo Rodrigo, para Vilar Torpim, 
para a Quinta da Serra, para Pinhel, Malta e Valbom. 

b) A questão dos incêndios.
Aqui, o absurdo da imputação é maior ainda. 

Se o facto tivesse acontecido, ainda hoje as pedras 
tisnadas o testemunhariam iniludivelmente. A tisna 
entranhada na pedra nem os séculos a safam.

De qualquer modo, vive no Pereiro um homem, 
I. G., que no dia do famoso despejo esteve presente 
no local, viu lá soldados da GNR e os móveis de al-
guns dos habitantes despejados ainda na rua, para 
serem carreados nos seus ronceiros veículos de tra-
ção animal. Não viu mortos nem sinais de fogo, nem 
nisso ouviu falar. Nunca. Apesar de sempre atento 
ao caso do Colmeal.  

Vive em Pinhel, M. C., neta paterna de um natu-
ral do Bizarril, J. E., que ali cresceu e, na fase militar, 
foi mobilizado e incorporado no contingente que 
combateu em França, durante a primeira Grande 
Guerra. Teve a sorte de voltar vivo e sadio. Casou 
então e viveu em Vale de Madeira, daquele conce-
lho. M. C. ouviu o seu avô, J. F. E., falar das expulsões 
dos rendeiros da Quinta do Colmeal, incluindo dois 
irmãos seus, o que causou um tremendo desgos-
to coletivo. Isto porque tinham perdido a ação em 
tribunal. Nunca, porém, se falou de mortes ou de 
casas incendiadas. O mesmo é testemunhado por 
uma filha de J. F. E., C. E., e outra neta, C. R. 

No período revolucionário, o afluxo de estra-
nhos à região, nomeadamente ao Bizarril, era de tal 
modo intenso e impertinente, fazendo perguntas 
acerca daqueles acontecimentos, ignorados por to-
dos, que as pessoas, mal pressentiam a chegada de 
um automóvel, trancavam-se nas residências. 

A destruição das casas pelo fogo nem tinha 
qualquer sentido porque, afinal, elas eram, nos ter-
mos dos documentos juntos ao processo, pertença 
dos donos da quinta! 

Aliás, o referido residente na Malta, M. R., sabe 
que os seus pais foram autorizados a morar na quin-
ta enquanto ali permaneceu aboletada uma patru-
lha da GNR (dois homens do posto de Figueira), 
depois de o destacamento se haver retirado, e este 
retirou logo no primeiro dia, tendo as operações do 
despejo decorrido por mais dois dias.
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Em Pinhel reside, J. M. que com seu pai, A. F., 
muito tempo depois do despejo, percorreu a zona 
do Colmeal, caçando, e viram as casas ainda todas 
com telhado de telha galega, sem chaminé. Qual-
quer caçador da região, com cerca de quarenta ou 
cinquenta anos, sabe disso. Algumas casas ainda ti-
nham telhado aquando do 25 de Abril.

Também reside nesta cidade um casal, M. P. e F. 
M. (ele nasceu lá), que visitou a parte urbana com 
frequência. Com efeito, os pais dele moraram ali 
na freguesia, mesmo na povoação do Colmeal, de-
sempenhando o pai as funções de capataz de um 
dos adquirentes da Quinta (o engenheiro), após o 
despejo. Lá estavam as casas cujos telhados foram, 
depois, caindo à medida do apodrecimento dos 
caibros. Manifestam-se profundamente indignados 
quando ouvem e vêm figuras mediáticas, que nem 
conhecem o local (há quem julgue que o Colmeal 
“fica para os lados de Bragança!”), a falar, com tom 
convicto, em mortes e em incêndios. 

Portanto, destes “crimes” deve ser absolvida a 
GNR e a ditadura.

A GNR porque fez o que lhe pediram e tinha o 
dever de fazer: assistir apenas para prevenir even-
tuais oposições, sem prejuízo de intervenção em 
possíveis manobras diplomáticas. Continua hoje a 
agir da mesma maneira em casos de despejo, nas 
zonas rurais, tal qual a PSP nas zonas urbanas, com 
também já se afirmou. 

A ditadura, porque não foi ela que deu ordens 
àquela instituição, mas sim o Tribunal de Figueira 
de Castelo Rodrigo, obrigado a solicitar a presen-
ça das autoridades policiais para que o respetivo 
agente do tribunal cumprisse o decidido por sen-
tença transitada em julgado, sendo certo que era 
razoável admitir que poderia haver resistência, mais 
ou menos organizada.

Aliás, é univocamente explícito o conteúdo do 
auto de despejo constante dos autos e acima refe-
rido.

c) A questão do complot 
Também não foi um complot concebido pelo 

advogado, uma “eleita” dona da Quinta e o poder 
político vigente na época.

Já se referiu que a ação de despejo foi proposta 
por dois advogados. Um deles (o constituído pela 
viúva) era conhecido como adversário político do 
Regime e, por via disso ou também por isso, foi no-
meado, após a Revolução de 1974, o primeiro gover-
nador civil da Guarda. Aliás, segundo M.P. também 

o Eng.º L. foi pelo menos assessor dum secretário 
de Estado, logo a seguir ao derrube do salazarismo.

Os criadores de mitos, curiosamente, elegeram 
umas das autoras da ação de despejo, R. S., como a 
encarnação do mal, a megera de serviço, qual Erínia 
a vomitar vinganças por via de honras ofendidas. Era 
apenas prima direita e mulher do autor A. S., esse 
sim, parece que de temperamento assomadiço.

Na época, o administrador do casal era sempre 
o marido, mesmo que o casamento tivesse sido no 
regime de separação absoluta de bens. A mulher ti-
nha capacidade para ir ao mercado comprar couves 
ou um quilo de carne ou meio quarteirão de sardi-
nhas mas, se adquirisse um frigorífico, o marido ti-
nha a faculdade de anular o negócio, alegando ape-
nas a sua discordância ou falta de consentimento. 

Não obstante, aquela R. S. ficou e mantém-se na 
berlinda, embora certamente há muito falecida. 

A viúva, M. M., tinha casa nas Cinco Vilas onde 
também residiu com a família, após o falecimento 
do marido, ainda muito novo, vítima de uma pneu-
monia contraída quando, após uma caçada, se dei-
tou suado sobre a erva fresca de um lameiro. Na 
fase do litígio morava ela em Coimbra com um filho 
que frequentava a Faculdade de Direito e precisava 
da sua assistência e cuidados, por causa do desco-
lamento das retinas, potenciador de cegueira que 
acabou por acontecer.

Aliás, este filho (único), numa corajosa manifes-
tação de estudantes contra decretos do regime que 
desagradaram à academia, ocorrida em 1953 ou 
1954, no Largo da Portagem, em frente ao edifício 
do Banco de Portugal, levou um tiro, um dos vários 
disparados pelas forças de cavalaria da GNR larga-
da, sem freio, para dispersão do ajuntamento. Terá 
sido esse tiro que provocou ou agravou o referido 
descolamento. 

Aqui sim, aquela força pública agiu manifesta-
mente em defesa do «príncipe», naturalmente obe-
decendo a ordens.

Apimentou a questão do Colmeal a circunstân-
cia de se querer fazer acreditar que os donos da 
quinta, autores da ação de despejo, descendiam 
dos senhores de Belmonte, os famosos Cabrais. 
Certo é que os referidos autores nenhuma ligação 
familiar tinham àquela ilustre família. 

Como se verificou, os subarrendatários, a par-
tir de certo momento, deixaram de pagar a renda. 
Segundo M. de L. eles foram instigados a tomar tal 
atitude pelo dono de uma das quintas vizinhas com 
o argumento de que a quinta não era de quem se 
arrogava proprietário. 
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Esse vizinho teria sido coadjuvado por mais duas 
pessoas conhecidas na região e muito influentes. 
Este aspeto encontra-se relatado, bem claramente, 
por A. Vermelho Corral em livro sobre o presente 
caso, Colmeal, a Aldeia Fantasma, A Verdade Factual. 
Este autor, professor universitário, era, aquando do 
despejo, funcionário no tribunal local, tendo conhe-
cimento pessoal do despejo e do clima que se vivia.

Argumentava-se explicitamente, a favor da refe-
rida tese, que os residentes não eram rendeiros mas 
enfiteutas, certamente, como já se disse, um eufe-
mismo, por razões óbvias na época, de outro con-
ceito implícito, mas mais motivador e determinante: 
alteração no relacionamento trabalho/propriedade. 
Portanto, estavam a pagar renda a quem a ela, mo-
ralmente ao menos, não tinha direito. Isso terá des-
lumbrado muita gente levada a persistir na recusa de 
pagamentos de renda ou foro, rejeitando eventuais 
propostas de conciliação em condições até mais 
vantajosas do que as praticadas, persistência que se 
aconselhou também na resistência ao abandono da 
quinta. O resultado da persistência foi o que se viu. 

Por seu turno, os donos ter-se-ão alarmado com 
a negativa de pagamento, sobretudo por se negar 
a respetiva obrigação, ou seja, por não lhes ser re-
conhecida a qualidade de proprietários. Esse receio 
terá fundamentado a promoção do despejo, sendo 
certo que, procedendo a ele, haveria que se con-
tratar, em substituição, outra gente, o que sempre 
seria incómodo e teria as suas dificuldade e custos, 
como é óbvio. O fenómeno emigratório já começa-
va a manifestar-se, tornando-se massivo nos três ou 
quatro anos seguintes.    

De qualquer modo, é fácil imaginar a tragédia 
que foi a saída compulsiva dos habitantes da quin-
ta, onde muitos tinham nascido e crescido. Sente-se 
o desespero daquelas mulheres por terem de aban-
donar para sempre o quarto onde tiveram os filhos 
e onde morreram os pais ou os avós. E partirem 
com as crianças pequenas nos braços, certamente 
com dúvidas quanto ao rumo a seguir. No cemitério 
abandonaram os restos mortais dos seus parentes. 

Durante o longo litígio, os cereais foram amadu-
recendo nas searas. É sabido que as ceifas não po-
dem deixar de se fazer na época própria, quando o 
cereal está maduro. Depois dessa fase, o próprio ato 
de ceifar faz o grão soltar-se da espiga e perde-se 
inútil na terra, onde nem pode medrar por não ser o 
tempo nem a ação próprios para tal.

Nas circunstâncias, as colheitas nem atavam 
nem desatavam. Os pais do citado A. R. consegui-
ram, durante a noite, proceder à ceifa de centeio até 

carregar um carro puxado a vacas e que fez trans-
portar, dali para fora, a caminho da Malta, donde 
tinham partido, percorrendo uma distância de uns 
vinte quilómetros (para cada lado!). Certo é que, 
quando chegou a GNR, aquele grão já estava a salvo.

Ao drama do Colmeal, só teria eventualmente 
sido possível acudir, após o rotundo fracasso jurí-
dico, se se tivesse oportunamente promovido uma 
expropriação por utilidade pública por iniciativa de 
quem de direito. Ou então se alguém, normalmente 
o respetivo juiz, tivesse utilizado a sua autoridade 
moral (e tê-la-ia utilizado reiteradamente, como era 
normal em tais circunstâncias) para promover efi-
cazmente uma conciliação entre os litigantes. A pos-
teriori não é despicienda a hipótese de tal ter sido 
viável ao menos em relação à parte habitacional se 
não fora a tal instigada persistência.  

Apenas por impulso de um advogado, e já na 
fase revolucionária, se tentou, com a colaboração 
da Câmara Municipal de Figueira de Castelo Ro-
drigo (eventualmente poderá haver confirmação 
através do respetivo arquivo), uma reunião com as 
pessoas despejadas ou com os seus familiares pró-
ximos. Por qualquer razão, a iniciativa frustrou-se 
por completo, pois ninguém teve oportunidade, ou 
não quis, mostrar interesse na retoma de situação 
semelhante à anterior. 

Na intenção e finalidade desta iniciativa, se não 
de teor revolucionário, só poderia estar a referida 
figura de direito administrativo: expropriação por 
utilidade pública a partir, além do mais, do conceito 
de sede de freguesia e de paróquia. 

A referida hipótese de conciliação sempre seria 
difícil face aos contornos do caso, nomeadamente da 
razão do inadimplemento contratual. Ao contrário da 
versão totalmente efabulada de que havia uma única 
proprietária, foram três os autores que se viram envol-
vidos numa longa e desgastante trama processual. 

Igualmente indesejada, para eles, foi certamente 
a administração duma grande quinta que se obteve 
por herança. O avô dos autores teve três filhos, um 
rapaz e duas raparigas, nascidos provavelmente na 
aldeia de Cinco Vilas, do concelho de Figueira de Cas-
telo Rodrigo, onde também tinham bens. Pelo me-
nos uma filha nasceu lá. Ele era natural de Gamelas. 
Também aqui tinham bens, urbanos e rústicos. O ra-
paz desejava permanecer para sempre nesta povoa-
ção onde viria a constituir família, enquanto as irmãs 
foram viver com os maridos para outros lugares. Tro-
caram, por isso, a posição patrimonial desligando-se, 
o que ficou em Gamelas, do Colmeal e do problema 
jurídico imprevisto que o futuro havia de carrear.
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Nas versões iconoclastas, teleologicamente 
produzidas sobre a questão, a proprietária da quin-
ta (a única, repete-se, naquelas versões) acabaria 
por cedê-la ao advogado por não ter dinheiro para 
suportar a exorbitância da conta dos honorários. 

Recorde-se que a ação de despejo nem foi con-
testada e os embargantes não contestaram, com 
eficácia, os embargos pelo que, qualquer advogado 
com um mínimo de experiência, saberia como agir. 
Na verdade, a petição inicial é a de uma vulgar ação 
de despejo; as alegações, quer na primeira instância, 
quer, sobretudo, nos tribunais superiores, foram li-
neares, tão simples e formais quanto era inevitável 
a improcedência dos recursos. Na 1.ª instância, no 
apenso dos embargos, na parte declaratória, inter-
veio apenas um juiz, com a prova produzida por es-
crito, por se tratar de um processo especial; portanto 
nem houve, nem tinha que haver, uma normal e so-
lene audiência pública de discussão e julgamento.

Nada, portanto, justificava uma conta choruda. 
Se tivesse havido, abrir-se-ia a porta a descarada 
especulação, incompatível com o prestígio e ho-
norabilidade dos respetivos patronos, facilmente 
averiguável. Recorde-se que o advogado escolhido 
na estória, foi patrono apenas da viúva e só ela era 
responsável pelos respetivos honorários, tendo ele 
acabado por ficar apenas com um quinhão da quin-
ta, como já se referiu. É hoje proprietário desta par-
te, como é público, alguém de apelido F. A., viúva, e 
que, por falta de liquidez, terá sentido necessidade 

de vender um ou dois prédios em Cinco Vilas para 
pagar prontamente os honorários. 

De qualquer modo, ninguém pensou na possi-
bilidade de os traumas processuais terem engen-
drado, nos autores da ação de despejo, enorme 
desconforto psicológico e forte aversão ao local e 
o consequente desejo de se desembaraçarem rapi-
damente dele. 

O certo:
O processo, esse, juridicamente, e tal como a 

questão foi posta, não podia ter outro desfecho, 
como pensamos que ficou claramente demostrado. 
O juiz, na primeira instância, aplicou aos factos pro-
vados o direito aplicável em sentença bem estrutu-
rada e muito bem fundamentada.

Era, e é, inatacável. Por isso mesmo foi superior-
mente confirmada, sem dúvidas e sem tergiversa-
ções.

No entanto, o mito do massacre e dos incêndios 
está grudado ao desgraçado episódio. Tal efabula-
ção serve para ajudar a sustentar teses em que se 
quer fazer acreditar. É nesse sentido que, de algum 
modo, vai a filosofia de Schopenhauer de que o 
mundo é vontade e representação.

É o que acontece com todos os mitos: verdade 
ou ficção, o efeito desejado, esse, está garantido e 
o «nome da rosa» está salvaguardado, como diria 
Humberto Eco. 

É bem certo que qualquer romance ou filme 
que termina com um massacre e um incêndio é 

Câmara Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo. No 2º piso, lado direito do edifício, esteve instalado o 
tribunal onde foi julgado o processo do Colmeal; foto retirada da internet.
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muito mais impressivo e emocionante do que um 
ensosso despejo! 

Aliás, «acreditar em mitos dá o conforto da opi-
nião sem o desconforto do pensamento» - John F. 
Kennedy

Finalmente, mais uma reflexão: razões da atua-
ção desastrada do advogado dos residentes. Inex-
periência? Incompetência? Ligeireza?

O facto de não ter entrado no cerne da ques-
tão, que lhe passou completamente ao lado, pode 
ter outra explicação: quando lhe foi pedido o pa-
trocínio, deve ter ficado profundamente impres-
sionado com a convicção entusiasmada que os re-
sidentes punham na tese milagrosa da enfiteuse. 
Sob essa influência, com muita inconsideração à 
mistura, terá alinhado na solução proposta e se-
guido afoitamente esse escancarado caminho sem 
um estudo profundo de todas as facetas do caso. 
Quando se apercebeu de que tal trajeto desembo-
cava num precipício inarredável, até pelos termos 
inábeis em que tinha posto a questão, já não havia 
retorno.

Também para ele o caso deve ter sido frustrante 
e bem amargo. Os sucessivos recursos apenas em-
purraram para diante a tragédia do desfecho.  

A este propósito, perante os erros crassos co-
metidos, há quem avente a tese de corrupção, 
como já resulta do que acima se disse acerca da 
mudança de discurso para com os clientes. Mais 
um absurdo.

Com efeito, um advogado que faça isso, arrasa a 
deontologia profissional, nega-se como tal. Depois, 
a corrupção fica cara. Por que haviam os autores de 
suportar esse encargo, se a questão que verdadei-
ramente se punha era a de saber se as rendas eram 
ou não pagas (se em vez de rendas houvesse foros, 
estes também não tinham sido pagos!).

A extensão do objeto do despejo à parte urba-
na, só pode ter resultado de sugestão dos advoga-
dos ao constatarem as descrições matriciais e as 
inscrições prediais. Formalmente as casas eram dos 
autores e só deixariam de o ser por efeito da aquisi-
ção original da usucapião, que não ocorreu.

Por outro lado, é de supor que os autores nem 
tinham interesse em ser reconhecidos como donos 
dos edifícios, que só lhes acarretavam os inerentes 
encargos de manutenção. 

Portanto, o que ocorreu foi fruto de circunstân-
cias complexas e infelizes: erro de advogado, como 
causa imediata; falta de pagamento de rendas e 
atuação dos mentores de tal atitude, como causa 
primeira.

FONTES:

– Ação especial de despejo de 1953, averbada 
sob o n.º 8, e embargos apensos que se encontram 
(2016) no arquivo do Tribunal Judicial de Figueira 
de Castelo Rodrigo.

– Informações de familiares dos autores da ação.

– O Falcão d’el Rei, de J. Pereira da Graça.

– Santos Gama, max. D. João I e integração do 
Colmeal no concelho de Pinhel.

– Maria de Lurdes Aguilar Rosa Cardoso, de 
80 anos, nascida e criada no Milheiro, atualmente 
(2015) a residir na quinta da Chinchela, perto de 
Pinhel. Sabe tudo acerca do Colmeal, conheceu 
todas os residentes e lembra-se do paradeiro de 
quase todos que referiu perante o autor e Joaquim 
Monteiro, residente junto da Ponte de Almeida, Pi-
nhel.

– Paulo Batista, cuja mãe viveu no Colmeal até 
aos 18 anos e foi uma das despejadas, e sabe para 
onde foi viver a maior parte dos despejados. Vive 
agora (2015) na Freixeda do Torrão.

– Ivar Gonçalves, do Pereiro.

– Maria P. Monteiro, de Pinhel.

– António F. Ribeiro, da Malta.

– Maria do Céu Espinha, de Pinhel,

– Cristina Reis e sua mãe, de Ovar, neta e filha 
de Joaquim Fernandes Espinha, que conhecem e 
sabem, além do mais, que ainda é viva (2015) uma 
das habitantes do Colmeal, a referida Josefa.

– José Manuel da G. Ferreira, de Pinhel.

– D. Maria, funcionária do Tribunal de Figueira, 
que conheceu o oficial de diligências, José Rebolho 
Ferreira, ainda (2015) vivo e residente em Lisboa, 
que acompanhou a GNR ao Colmeal e elaborou o 
auto e despejo.

Agradecimento: a todas as pessoas referidas agra-
decemos as preciosas informações e a quem, como 
Joaquim Monteiro, nos indicou fontes importantes.

Facilmente se poderão encontrar mais fontes, 
bem cientes de tudo o que, na verdade, se passou 
aquando do despejo. 

No texto apenas se referem siglas, salvaguar-
dando as respetivas identidades, dado o melindre 
dos acontecimentos que ainda agora provocam 
emoções fortes. No entanto, a verdade, para se tor-
nar mais consistente, impõe esta identificação. 
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ELENCO DOS PROTAGONISTAS
PROCESSUAIS:

Autores da ação de despejo: Aníbal Qui-
rino da Silva, sua mulher e prima direita Rosa 
Quirino Cunha e Silva e Maria do Patrocínio 
Quirino Palha Monteiro, viúva.

Advogados: José António Pimentel, de 
Pinhel, constituído pelo casal, e Manuel Car-
doso de Vilhena (não confundir com Manuel 
Cardoso de Vilhena de Carvalho, que residiu 
em Pinhel, sobrinho daquele), constituído 
pela viúva.

Réus arrendatários: Aníbal Fernandes e 
mulher Josefa Maria Martins.

Requerentes dos embargos: António 
Joaquim Fernandes e mulher Salvina Morga-
do Fernandes; Francisco Bordalo, viúvo; Albi-
no de Carvalho e mulher Olinda Fernandes; 
Artur Bordalo e mulher Capitolina dos Santos; 
Amadeu Fernandes, solteiro; António Joa-
quim Carvalho e mulher Belisanda Coelho; 
Albino Carvalho Baltazar e mulher Maria dos 
Anjos; Henrique Pereira e mulher Felisbela 
Morgado; António Júlio Alves e mulher Filo-
mena Maria Gonçalves.

Advogado: António Ramos de Almeida, 
do Porto.

Juiz do processo (na fase declaratória): 
Ilídio Félix Alves.

     Juiz do processo (na fase executiva): 
António Manuel de Lemos Garcia da Fonseca.

     Oficial de diligências que efetuou o 
despejo: José Rebolho Ferreira.

     Oficial da GNR da cidade da Guar-
da, que fez, a pedido do juiz, o cálculo do 
montante dos preparos para despesas re-
lativas à respetiva deslocação, por um dia: 
alferes Vasco Damião Marçal de Figueiredo.

A despesa calculada foi de 3.500$00 a 
4.000$00, incluindo despesas prováveis e aju-
das de custo, referiu-se expressamente e só à 
deslocação de 25 praças e respetivos coman-

dos (3). Daqui se conclui que não houve des-
locação de cavalos. Na Guarda, na época, a 
GNR nem tinha cavalos. Aliás, nestas versões 
efabuladas, os soldados «cavaleiros» apare-
cem, em versões televisivas, armados com es-
pingardas que nunca foram usadas pela GNR: 
armas de dois canos sobrepostos, provavel-
mente adequadas a zagalotes, próprias para 
caça grossa!

O preparo efetuado foi de 4.000$00, acres-
cido da percentagem legal: 60$00.  

A sociedade adquirente da quinta foi ori-
ginariamente constituída por Manuel Cardo-
so de Vilhena, Miguel Crespo e C. Leitão.

DESTINO DOS RESIDENTES, APÓS SAÍDA 
(segundo informações de várias das pessoas 
acima referidas, mormente Maria de Lurdes 
Aguilar Cardoso e a mãe de Paulo Batista):

Bizarril: António Joaquim Fernandes e 
mulher e Amadeu Fernandes, solteiro.

Freixeda do Torrão: Artur Bordalo e 
mulher com três filhos; António Bordalo e 
mulher com uma filha; Palmira Bordalo e 
marido com um filho; Graciosa Cruz, viú-
va com cinco filhos; António Júlio Alves e 
mulher com dois filhos; Amadeu Santos, 
solteiro.

Castelo Rodrigo: António Santos e mu-
lher, e ainda Jacinta Melício.

Vilar Torpim: Henrique Pereira e mulher 
Felisbela Morgado.

Pinhel (conhecida na Quinta da Carva-
lheira): Josefa Maria Martins.

Malta: os pais de António Ribeiro e ele 
próprio ainda criança. 

Algumas destas pessoas já não habitavam 
na quinta aquando da lide, como se deduz do 
declarado pelos embargantes, dizendo-se os 
únicos habitantes aquando da ação (fls. 234 
do II vol. do processo).
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– Paisagem antiga, sua construção e (re)uso, reptos e pers-

pectivas (org. com ALARCÃO, Pedro). Porto: CITCEM.
– [Re]conhecer a infância dos bombeiros, Marco de Cana-

veses. Casal de Cambra: Caleidoscópio.

FIGUEIREDO, José Valle de
– Roteiro literário da foz. Porto: O Progresso da Foz. (Foz li-

terária; 2).

GUIMARÃES, J. A. Gonçalves
– A escola primária gaiense durante o Estado Novo na 

obra literária de Afonso Ribeiro e J. Rentes de Carvalho. 
In RIBEIRO, Cláudia Pinto; ARAÚJO, Francisco Miguel, 
coords.  – A História da Educação em Vila Nova de Gaia. 
Porto: CITCEM, p. 103-124.

– Biografias de Mafamudenses ilustres. «Boletim da As-
sociação Cultural Amigos de Gaia», n.º 85 (dez.). Vila 
Nova de Gaia: ACAG, p. 6-22.

– [Blogue] “Eça & Outras”.
– [Dir. adj.]. «Revista de Portugal». Vila Nova de Gaia: 

ASCR–Confraria Queirosiana.
– Modèles de bateaux historiques portugais du XVIe au XIXe 

siècle = Models of portuguese historic ships of the 16th – 
19th centuries. Vila Nova de Gaia: Quinta da Boeira, Arte 
e Cultura.

– O «Relicário D. João I» de Filipe José Bandeira, oferecido a 
Salazar, p. 47-56. «Revista de Portugal», n.º 14. Vila Nova 
de Gaia: ASCR–Confraria Queirosiana. 

– O Centro Histórico de Gaia, a Barra do Douro e o Mundo.  
In SILVA, António Manuel S. P., org. – Cidades de Rio e de  
Vinho. Memória. Património. Reabilitação. Vila Nova 
de Gaia: Câmara Municipal; [Porto]: Edições Afron-
tamento, p. 60-99.

– O Centro Histórico de Gaia, como estrutura portuária 
atlântica. «Douro: Vinho, História e Património = Wine, 
History and Heritage», n.º 5. Porto: APHVIN/GEHVID – 
Associação Portuguesa de História da Vinha e do Vi-
nho, p. 53-94.

– O Projeto CASTR’ UÍMA (Vila Nova de Gaia, 2010-2015): 
elementos e reflexões para um balanço prospectivo 
(co-aut. com SILVA, António Manuel S. P.; PINTO, Fi-
lipe M. S.; SOUSA, Laura; LEITE, Joana; LEMOS, Pau-
lo; PEREIRA, Pedro; TEIXEIRA, Maria de Fátima). In 
ARNAUD, José Morais; MARTINS, Andrea, coords. – 
Arqueologia em Portugal 2017 – Estado da Questão. 
[Actas do II Congresso de Arqueologia da Associação 
dos Arqueólogos Portugueses]. Lisboa: Associação dos 
Arqueólogos Portugueses, p. 137-154.

LEMOS, Fernando Afonso Andrade
– A melancolia como chave da leitura da obra de Cesário 

Verde, p. 318-337; [outras colabs.]. «Cadernos Cultu-
rais: Lumiar – Olivais – Telheiras», II série, n.º 10 (nov.). 
Lisboa: Centro Cultural Eça de Queirós.

– [Dir. com SILVA, José António]. «Cadernos culturais: Lu-
miar – Olivais – Telheiras». Lisboa: Centro Cultural Eça 
de Queirós.

LETRA, Carlos
– Férias de Natal : livro de atividades divertidas, 1º ano. Vila 

Nova de Gaia: Acento Tónico.
– Férias de Natal: livro de atividades divertidas, 2º ano. Vila 

Nova de Gaia: Acento Tónico.
– Férias de Natal: livro de atividades divertidas, 3º ano. Vila 

Nova de Gaia: Acento Tónico.
– Férias de Natal: livro de atividades divertidas, 4º ano. Vila 

Nova de Gaia: Acento Tónico.
– Estudo do meio Gailivro, 4º ano  (co-aut. com AFREIXO, 

Ana Margarida). 1ª ed., 6ª tir. - Alfragide: Gailivro.
– Novas férias Gailivro 1. A menina dos fósforos [de] Hans 

Christian Andersen (adapt.)  (colab. de PACHECO, Ber-
nardino; FREIRE, Flávia Geraldes; ALVARENGA, Dina). 
1ª ed., 3ª tir. Alfragide: Gailivro. (Novas férias Gailivro; 
1).

– Novas férias Gailivro 2. A Pequena Sereia [de] Hans Chris-
tian Andersen (adapt.); (colab. de PACHECO, Bernardi-
no; FREIRE, Flávia Geraldes; ALVARENGA, Dina). 1ª ed., 
3ª tir. Alfragide: Gailivro.  (Novas férias Gailivro).

– Novas férias Gailivro 3. O pequeno polegar [de] Charles 
Perrault (adapt.); (colab. de PACHECO, Bernardino; 
FREIRE, Flávia Geraldes; ALVARENGA, Dina). 1ª ed., 3ª 
tir. Alfragide: Gailivro. (Novas férias Gailivro; 3).

– Novas férias Gailivro 4. O gato das botas [de] Charles Per-
rault (adapt.); (colab. de PACHECO, Bernardino; FREIRE, 
Flávia Geraldes; ALVARENGA, Dina). 1ª ed., 3ª tir.  Alfra-
gide: Gailivro. (Novas férias Gailivro; 4).

– Pensar e resolver: matemática, 1º ano de escolaridade: 
exercícios progressivos para o sucesso escolar. 1ª ed., 1ª 
tir. Vila Nova de Gaia: Acento Tónico.

– Pensar e resolver: matemática, 2º ano de escolaridade: 
exercícios progressivos para o sucesso escolar. 1ª ed., 1ª 
tir. Vila Nova de Gaia: Acento Tónico.

– Pensar e resolver: matemática, 3º ano de escolaridade: 
exercícios progressivos para o sucesso escolar. 1ª ed., 1ª 
tir. Vila Nova de Gaia: Acento Tónico.

– Pensar e resolver: matemática, 4º ano de escolaridade: 
exercícios progressivos para o sucesso escolar. 1 ed., 1ª 
tir. Vila Nova de Gaia: Acento Tónico.

– Português Gailivro, 4º ano: fichas de trabalho (co-aut. com BOR-
GES, Miguel). 1ª ed., 5ª tir. Alfragide: Gailivro. (O mundo da 
carochinha).

LIMA, António Manuel de Carvalho
– Freixo antigo e moderno: a feira da quaresma (coord.). [Por-

to]: [s.n.].
– Memórias de O a Z   (textos com… [et al.]). Oliveira de 

Azeméis: Câmara Municipal.

LIMA, Isabel Pires de
– [Colab.]. «A Fonte», n.º 12. Porto: Instituto Cultural D. 

António Ferreira Gomes.
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– [Colab.]. In Conferências do Trindade: história cultural e 
artística do Teatro da Trindade. Lisboa: Teatro da Trin-
dade INATEL.

– [Colab.]. «Seara Nova», n.º 1741. Lisboa: Associação In-
tervenção Democrática Inverno.

– Construir modernidade no século XXI: aceleração, inter-
valo, interpretação. «Svět literatury» – Časopis pro no-
vodobé literatury (World of Literature – Journal for 
Modern Literatures), special issue [O Mundo da Litera-
tura]. Prague (Czech Republic): Charles University, p. 
13-22.

– Ética e política na obra de Agustina Bessa-Luís (coord. 
com PONCE DE LEÃO, Isabel; FONSECA, Luís Adão da; 
ARAÚJO, Sofia) Porto: Fundação Eng. António de Al-
meida.

– Paula Rego: exílio, pátria, corpo feminino. In BESSE, Ma-
ria Graciete… [et al.], dirs. – Exiliance au féminin dans le 
monde lusophone (XXe-XXIe siècles). Paris: Éditions His-
paniques, p. 335-342. (Littérature lusophone).

– Pintar Macau e a Ilha dos Amores: José Rodrigues e Luís 
de Camões (intermedialidades). In SIMAS, Mónica, org. 
– Estudos sobre Macau e outros orientes. São Paulo: Pau-
listana Editora,  p. 280-318. Disponível em <https://
indd.adobe.com/view/ d834f7f3-35fc-40c0-b7f7-
-3fb75ec3cf75>.

– Terra Santa: Eça de Queirós e Paula Rego. In ALMEIDA, 
Catarina Nunes de; PINTO, Marta Pacheco, orgs. – O 
Oriente em tradução: Línguas, Literaturas e Culturas 
Asiáticas no espaço Luso = The Orient in Translation…: 
[Colóquio Internacional]. Vila Nova de Famalicão: Hú-
mus, p. 27-50. (ACT - Alteridades, Cruzamentos, Trans-
ferência; 32).

– Vergílio Ferreira: declinações da presença dos clássicos. 
In PIMENTEL, Cristina; MORÃO, Paula, coords. – A lite-
ratura clássica ou os clássicos na literatura: presenças 
clássicas nas literaturas de língua portuguesa. Lisboa: 
Campo da Comunicação, vol. 3, p. 299-312. (Docu-
mentos).

– Vergílio Ferreira: escrever e pensar ou o apelo invencível 
da arte (org. com COUTINHO, Ana Paula; FRIAS, Joana 
Matos; LOPES, Jorge Costa). Lisboa: Âncora Editora. 
(Estudos e documentos). 

MARQUES, José Augusto Teixeira Maia
– Caminho português da Costa: estudos (co-aut. com 

CAMPELO, Álvaro; REGO, Aurora Botão…[et al.]). Por-
to; Maia; Matosinhos; Vila do Conde; Póvoa de Varzim; 
Esposende; Viana do Castelo; Caminha; Vila Nova de 
Cerveira; Valença: Câmara Municipal.

– O «Cego Nabiça»: vida e desventuras de um poeta popular 
da Terra da Maia. «Revista da Maia», nova série, ano II, 
n.º 2 (jul./dez.). Maia: Câmara Municipal, p. 31-44.

– Preserving identities and cultural resources: wine and 
tourism at Minho Region (Portugal) (co-aut. com MAR-
QUES, Gonçalo Nuno Ramos Maia). In LIRA, Sérgio; 
MANO, Ana… [et al.], eds. – Tourism 2017: 2nd Interna-
tional Conference on Global Tourism and Sustainability. 
Barcelos: Green Lines Institute, p. 107-119.

MATOS, A. Campos
– Diário íntimo de Carlos da Maia (1890-1930). 3ª ed. rev. e 

aumentada. Lisboa: Colibri. (Extra-colecção).
– Eça de Queiroz, uma biografia. 3ª ed. Lisboa: Imprensa 

Nacional-Casa da Moeda.

MILHEIRO, Jaime
– Ensaio sobre os Humanos (suicidas parcelares…). «Revis-

ta Portuguesa de Psicanálise», n.º 37 (2). Lisboa: Socie-
dade Portuguesa de Psicanálise, p. 75-83.

– How human beings works. In CURADO, Manuel; GOU-
VEIA, Steven S., eds. – Philosophy of mind: contempo-
rary perspectives. Newcastle upon Tyne (United King-
dom): Cambridge Scholars Publishing, p. 346-356.

– Partículas Comensais. Porto: Edição Cordão de Leitura.   

MIRANDA, Nassalete
– [Dir.]. «As Artes entre as Letras». Porto: Singular Plural.

MONCÓVIO, Susana
– A educação feminina pelas Belas Artes na sociedade de 

Oitocentos. In RIBEIRO, Cláudia Pinto; ARAÚJO, Fran-
cisco Miguel, coords.  – A História da Educação em Vila 
Nova de Gaia. Porto: CITCEM, p. 125-144.

– Adelaide Lucinda Fontes (1871-1951) e Emília Ernestina 
da Silva (1869-1952): a formação artística das senho-
ras Teixeira Lopes. «Boletim da Associação Cultural 
dos Amigos de Gaia», n.º 85 (dez.). Vila Nova de Gaia: 
ACAG, p. 56-64.

– Luise Ey (1854-1936): aspetos biográficos de uma divulga-
dora de Eça de Queirós na Alemanha. «Revista de Portu-
gal», n.º 14 (nov.). Vila Nova de Gaia: ASCR–Confraria 
Queirosiana, p. 7-22.

– Maria da Glória da Fonseca Vasconcelos (n. 1831) e Leo-
nor Augusta Gonçalves Pinto (1849-1931), elementos de 
uma família de artistas ativos no Porto e em Vila Nova 
de Gaia, entre o século XVIII e o século XX. In QUEIROZ, 
Francisco, coord. – Arte, cultura e património do roman-
tismo: actas do 1º Colóquio “Saudade Perpétua”. CEPESE 
– Centro de Estudos de População, Economia e Socie-
dade, p. 424-475.

OLIVEIRA, Nuno Gomes
– Viveiros da Quinta da Telheira, Santo Ovídio: a biodiversi-

dade perdida. «Boletim da Associação Cultural Amigos 
de Gaia». Vila Nova de Gaia: ACAG, p. 23-33.

OLIVEIRA MARTINS, Guilherme de 
– [Colab.]. «As Artes entre as Letras». Porto: Singular Plural.
– Na senda de Fernão Mendes: percursos portugueses no 

mundo. Batalha: Mosteiro da Batalha – DGPC; Câmara 
Municipal.

– O essencial sobre o Diário da República. Lisboa: Imprensa 
Nacional - Casa da Moeda. (O essencial sobre; 130).

– O futuro ao nosso alcance: homenagem a Roberto Car-
neiro  (coord. com MATOS, Artur Teodoro de; HANEN-
BERG, Peter). Lisboa: Centro de Estudos dos Povos e 
Culturas de Expressão Portuguesa.

– Património, herança e memória: a cultura como criação. 
3ª ed. Lisboa: Gradiva. (Trajectos portugueses; 78).

– Soares sempre fixe! (textos com LETRIA, José Jorge; LOU-
RENÇO, Eduardo). Lisboa: Guerra e Paz.
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PEIXINHO, Ana Teresa
– A dimensão ficcional das figuras históricas em tex-

tos de imprensa queirosianos: o caso das Cartas 
de Londres. «Revista de Estudos Literários», n.º 6. 
Coimbra: Centro de Literatura Portuguesa, p. 219-
237. Disponível em <https://estudogeral.uc. pt/
bitstream/10316/45216/1/2017%2C%20REL.pdf>.

– A narrativa da desconfiança na política: a figuração do 
político (co-aut. com ARAÚJO, Bruno). In PEIXINHO, 
Ana Teresa; ARAÚJO, Bruno, eds. e orgs. – Narrativa e 
Media: géneros, figuras e contextos . Coimbra: Imprensa 
da Universidade, p. 233-267.

– [Colab.]. «Humanitas», vol. 70. Coimbra: Imprensa da 
Universidade.

– Media digitais: o milagre da multiplicação dos géneros 
digital media: the miracle of the multiplication of genres 
(co-aut. com SANTOS, Clara Almeida). «Biblos: revista 
da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra», 
III série, n.º 3. Coimbra: Imprensa da Universidade, p. 
11-32.

– Narrativa e Media: géneros, figuras e contextos (ed. e 
org. com ARAÚJO, Bruno). Coimbra: Imprensa da Uni-
versidade. Disponível em https://estudogeral.uc.pt/
bitstream/10316/43463/1/Narrativa%20e%20Media.
pdf>.

– Newsletters and the Return of Epistolarity in Digital Me-
dia: the case of the Portuguese online newspaper Obser-
vador (co-aut. com SANTOS, Clara Almeida). «Digital 
Journalism», vol. 5, n.º 6. Abingdon, Oxfordshire, (UK): 
Routledge, Taylor & Francis, p. 774-790.

– O contributo dos Estudos Narrativos para a compreensão 
da ficção narrativa do século XXI. In CUNHA, Isabel Ferrin; 
CASTILHO, Fernanda; GUEDES, Ana Paula, orgs. – Ficção 
Seriada Televisiva no Espaço Lusófono. Covilhã: LAB-
COM.IFP, p. 43-64. (LabCom. Pesquisa em Comunicação).

QUEIRÓS, Eça de [1845-1900]
– Alves e Cª . Lisboa: Alêtheia. (Clássicos de sempre; 1).
– Conde d’Abranhos (O); seguido de A Catástrofe. 1ª ed. 

Porto: Livros do Brasil. (Obras de Eça de Queiroz; 18).
– Correspondência de Fradique Mendes (A). 1ª ed. [Lisboa]: 

Livros do Brasil. (Obras de Eça de Queiroz; 7).
– Maias (Os). 1ª ed. Amadora: Fábula. (Tesouros da litera-

tura; 1).
– Maias (Os): episódios da vida romântica. 1ª ed. Lisboa: 

Relógio D’Água. (Clássicos para leitores de hoje; 19).
– Maias (Os): episódios da vida romântica. Lisboa: Impren-

sa Nacional–Casa da Moeda. (Edição critica das obras 
de Eça de Queirós. Ficção, não-póstumos).

– Maias (Os). 5ª ed., reimp. Alfragide: Texto.
– Mistério da estrada de Sintra (O). Ed. especial. [S.l.]: Diário 

de Notícias. Capa com 20 folhetins. Ed. fac-símile de: 
Lisboa: Diário de Notícias, 1870.

REIS, Carlos
– Dicionário de Personagens da Ficção Portuguesa (coord.). 

[Online].
– DINIS, Júlio – As pupilas do Senhor Reitor (coord.). Lisboa: 

Imprensa Nacional - Casa da Moeda. (Biblioteca fun-
damental da literatura portuguesa).

– O ano da morte de Ricardo Reis, José Saramago, 12º 
ano. Porto: Porto Editora. (Educação literária. Leituras 
orientadas).

– QUEIRÓS, Eça de – Os Maias: episódios da vida romântica 
(ed. com CUNHA, Maria do Rosário). Lisboa: Imprensa 
Nacional - Casa da Moeda. (Edição critica das obras de 
Eça de Queirós. Ficção, não-póstumos).

– Woody Allen ou a ficção como jogo: o caso Zelig. In PEIXI-
NHO, Ana Teresa; ARAÚJO, Bruno, eds e orgs. – Narrativa e 
Media: géneros, figuras e contextos. Coimbra: Imprensa da 
Universidade, p. 23-42.

RESENDE, Nuno
– [Ed.]. «Revelar: revista de estudos da fotografia e ima-

gem».  Porto: FLUP. Departamento de Estudos Portu-
gueses e de Estudos Românicos. [Online].

– Faces: doações e legados do Museu de Lamego = Dona-
tions and legacies from the Museum of Lamego. In RE-
SENDE, Nuno, coord. – Faces: retrato e identidade nas 
doações e legados do Museu de Lamego: catálogo de 
exposição = Portraits and identities in donations and 
legacies of the Lamego Museum: exhibition catalogue. 
Lamego: Museu. Disponível em <https://catalogo.
up. pt/ exlibris/aleph/a22_1/apache.media/JL94LE42 
VVVD 2TY1K6DXMNMFHPR7E7.pdf>.

– Imagens a caminho: a fotografia como fonte para o estudo 
das vias: o caso da cidade do Porto (1849-1930). «Douro: 
vinho, história e património = Wine, History and Heri-
tage», n.º 6. Porto: APHVIN/GEHVID – Associação Por-
tuguesa de História da Vinha e do Vinho, p. 185-204.

– «Para aprender, viajar e escrever»: uma carta para Domin-
gos de Oliveira Maia (1821). «CEM – Cultura, Espaço & 
Memória», n.º 8. Porto: CITCEM – Centro de Investiga-
ção Transdisciplinar «Cultura, Espaço & Memória»; Edi-
ções Afrontamento, p. 339-356. Disponível em<http://
ler.letras.up.pt/uploads/ ficheiros/16295.pdf>.

RODRIGUES, Eduardo Vitor
– A arte que faz bem: [2ª Bienal Internacional de Arte de 

Gaia] (textos com… [et al.]). Vila Nova de Gaia: Artistas 
de Gaia Cooperativa Cultural.

– Nicho de São Sebastião  (textos com… [et al.]). Vila Nova 
de Gaia: Câmara Municipal. (Gaia memória e futuro; 1).

– Paulo Neves: cabeças pintadas   (textos). Vila Nova de 
Gaia: Artistas de Gaia Cooperativa Cultural.

SANTOS, Licínio Manuel Moreira
– As «escolas operárias» em Vila Nova de Gaia. In RIBEIRO, 

Cláudia Pinto; ARAÚJO, Francisco Miguel, coords. – A 
História da Educação em Vila Nova de Gaia. Porto: CIT-
CEM, p. 145-164.

– Cultura e Lazer. Operários em Gaia, entre o final da Mo-
narquia e o início da República (1893-1914). Vila Nova 
de Gaia: ASCR–Confraria Queirosiana; Porto: Edições 
Afrontamento. 

SILVA, António Manuel S. P.
– A rede escolar protestante em Vila Nova de Gaia (1868-

1923): uma panorâmica geral (co-aut. com AFONSO, 
José António). In RIBEIRO, Cláudia Pinto; ARAÚJO, 
Francisco Miguel, coords. – A História da Educação em 
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Vila Nova de Gaia. Porto: CITCEM, p. 25-62. Disponível em 
<http://ler.letras.up.pt/uploads/ ficheiros/15517.pdf.>.

– As construções do lugar. História(s) e Arqueologia(s) do 
Centro Histórico de Gaia. In SILVA, António Manuel S. 
P., org. – Cidades de Rio e de Vinho. Memória. Patrimó-
nio. Reabilitação. Vila Nova de Gaia: Câmara Municipal; 
[Porto]: Edições Afrontamento, p. 101-137.

– Cidades de Rio e de Vinho. Memória. Património. Reabi-
litação (coord.). Vila Nova de Gaia: Câmara Municipal; 
[Porto]: Edições Afrontamento.

– O Projeto CASTR’ UÍMA (Vila Nova de Gaia, 2010-2015): 
elementos e reflexões para um balanço prospectivo (co-
-aut. com GUIMARÃES, J. A. Gonçalves; PINTO, Filipe M. 
S.; SOUSA, Laura; LEITE, Joana; LEMOS, Paulo; PEREIRA, 
Pedro, e TEIXEIRA, Maria de Fátima. In ARNAUD, José 
Morais; MARTINS, Andrea, coords. – Arqueologia em 
Portugal 2017 – Estado da Questão. [Actas do II Congres-
so de Arqueologia da Associação dos Arqueólogos Por-
tugueses]. Lisboa: Associação dos Arqueólogos Portu-
gueses, p. 137-154.

– Uma aldeia de há dois mil anos: arqueologia no Castro de 
Salreu (co-aut. com PEREIRA, Gabriel… [et al.]). Estar-
reja: Câmara Municipal.

SILVA, Francisco Ribeiro da
– O foral do Porto, 1517-2017: marca de um rei, imagem de 

uma cidade  (co-aut. com REAL, Manuel Luís… [et al.]. 
Porto: Câmara Municipal.

SOUSA, Laura
 – A Fábrica de Louça de Santo António de Vale de Piedade re-

descoberta pela Arqueologia. In CORDEIRO, José Manuel 
Lopes; VIEIRA, Eduarda, coords. – Actas do II Congresso 
Internacional sobre Património Industrial (2014). Patrimó-
nio, Museus e Turismo Industrial: uma oportunidade para 
o século XXI. Porto: CITAR; Escola das Artes; Universidade 
Católica Portuguesa; APPI, p. 682-696.

– O projeto Castr’ Uíma (Vila Nova de Gaia, 2010-2015): 
elementos e reflexões para um balanço prospectivo (co-
-aut. com SILVA, António Manuel S. P.; GUIMARÃES, J. 
A. Gonçalves; PINTO, Filipe M. S.; TEIXEIRA, Maria de 
Fátima; LEITE, Joana; LEMOS, Paulo; PEREIRA, Pedro). 
In ARNAUD, José Morais; MARTINS, Andrea, coords. 
– Arqueologia em Portugal. 2017 – Estado da Questão. 
[Actas do II Congresso de Arqueologia da Associação dos 
Arqueólogos Portugueses]. Lisboa: Associação dos Ar-
queólogos Portugueses, p. 137-154. 

TEDIM, José Manuel Alves
– [Dir. adj.]. «Revista de Portugal». Vila Nova de Gaia: AS-

CR-Confraria Queirosiana.
– [Colab.]. In OLIVEIRA, Marlene, coord.  –  VII Festival In-

ternacional Polifonia Portuguesa = VII International Fes-
tival of Portuguese Polyphony . Vila Nova de Famalicão: 
Fundação Cupertino de Miranda.

TEIXEIRA, Maria de Fátima
– Contributos educativos da Companhia de Fiação de 

Crestuma (Lever) para o ensino em Vila Nova de Gaia. 
In RIBEIRO, Cláudia Pinto; ARAÚJO, Francisco Mi-
guel, coords. – A História da Educação em Vila Nova 
de Gaia. Porto: CITCEM, p. 175-184.

– A Fábrica de Arcos de Ferro da Companhia Geral da Agri-
cultura das Vinhas do Alto Douro. «Douro: vinho, histó-
ria e património = Wine, History and Heritage», n.º 6. 
Porto: APHVIN/GEHVID – Associação Portuguesa de 
História da Vinha e do Vinho, p. 159-183.

– Companhia de Fiação de Crestuma: do fio ao pavio. Vila 
Nova de Gaia: ASCR–Confraria Queirosiana; Porto: Edi-
ções Afrontamento.

– O Projeto CASTR’ UÍMA (Vila Nova de Gaia, 2010-2015): 
elementos e reflexões para um balanço prospectivo (co-
-aut. com SILVA, António Manuel S. P.; GUIMARÃES, J. 
A. Gonçalves; PINTO, Filipe M. S.; SOUSA, Laura; LEITE, 
Joana; LEMOS, Paulo; PEREIRA, Pedro). In ARNAUD, 
José Morais; MARTINS, Andrea, coords. – Arqueologia 
em Portugal 2017 – Estado da Questão. [Actas do II Con-
gresso de Arqueologia da Associação dos Arqueólogos 
Portugueses]. Lisboa: Associação dos Arqueólogos 
Portugueses, p. 137-154.

– Salon d’Automne Queirosiano 2017: exposição de arte: 
catálogo (capa e organização do catálogo). Vila Nova 
de Gaia: ASCR–Confraria Queirosiana.

VALENTE, Marco
– Circulação monetária na freguesia de Pias (concelho 

de Serpa, distrito de Beja). Quando Roma era império. 
«Scientia Antiquitatis», vol. 1, n.º 2 [Actas do III Congres-
so Internacional de Arqueologia de Transição – Estra-
tégias de Povoamento: do Período Romano ao Mundo 
Contemporâneo]. Évora: [s.n.], p. 131-144. Disponível 
em <http://www.scientiaantiquitatis.uevora.pt/index.
php/SA/article/view/66/57>.

Elaboração: Celeste Pinho
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Relatório de atividades em 2017 da associação Amigos 
do Solar Condes de Resende – Confraria Queirosiana

Movimento de sócios

Anos 2016 2017

Total desde a fundação 361 372

Sócios de honra e institucionais 55 56

Confrades 107 112

Sócios excluídos e falecidos 166 175

Sócios efetivos 140 141

Situação financeira

Saldo da gerência 2016 191.240,31€

Saldo da gerência 2017 161.434,04€

Cativo projetos em 2018   60.705,76€

Atividades organizativas dos ASCR-CQ:
atividades regulares no Solar Condes 
de Resende:

Reuniões dos corpos gerentes: reunião men-
sal da direção; conselho fiscal, 16 de março; assem-
bleia geral, 29 de março.

Feira das Novidades: todos os meses, no 1.º 
domingo de cada mês, exceto novembro, Feira de S. 
Martinho, dias 11 e 12, em colaboração com a Jun-
ta de Freguesia de Canelas e atuação dos Eça Bem 
Dito.

Curso de Pintura: sob a direção da Prof.ª Pinto-
ra Paula Alves, às 2.as feiras. 

Eça Bem Dito, grupo coral que interpreta can-
ções do tempo de Eça de Queirós, com a pianista 
Maria João Ventura, contrabaixista João Santos, vo-
zes de J. A. Gonçalves Guimarães e Valença Cabral; 
ensaios uma vez por semana ao longo do ano.

Salon d`Automne queirosiano 2017, salão de 
Artes Plásticas dos sócios: inauguração a 4 de no-
vembro, aberto ao público até 30 de dezembro.

Mesa do 15.º capítulo da Confraria Queirosiana: J. A. Gonçalves 
Guimarães; Paula Carvalhal, vereadora do Pelouro da Cultura 
da Câmara Municipal de Gaia; José Manuel Tedim; César Olivei-
ra; Olga Cavaleiro; fotografia Digitalgaia.

Capítulo da Confraria Queirosiana (15.º), dia 
25 de novembro: comemoração do aniversário de 
Eça de Queirós, insigniação de confrades de honra 
e de número; assinatura de protocolo com as Edi-
ções Afrontamento e Acácio Edgar Alves Luís para 
cedência de biblioteca.

Jantar de Natal – Dia 21 de dezembro, no So-
lar Condes de Resende (SCR), dos funcionários do 
Solar e dos dirigentes e funcionários da ASCR-CQ, 
com a presença da vereadora da Cultura da Câmara 
Municipal de Vila Nova de Gaia, Eng.ª Paula Carva-
lhal, e do assessor Dr. Hélder Ribeiro.

ATIVIDADES PONTUAIS:

Janeiro, quarta-feira 04 – Presença de António Pinto 
Bernardo na assembleia geral extraordinária da Fe-
deração Portuguesa das Confrarias Gastronómicas 
(FPCG).

 – Quinta-feira 19 – Reunião de J. A. Gonçalves Guima-
rães no SCR com o Prof. Doutor Francisco Queiroz sobre 
o PACUG, Património de Gaia no Mundo.

 – Sexta-feira 27 – Empresa Ação Contínua visita as ins-
talações do Bar do SCR geridas pela Confraria; reunião 
de J. A. Gonçalves Guimarães com o mestre Dr. Tiago 
Carmo, arqueólogo para a realização de palestra no 
SCR e publicação de tese.

Fevereiro, domingo 05 – Visita guiada ao SCR realizada 
por J. A. Gonçalves Guimarães a sócios do Círculo Eça 
de Queirós e da Fundação Veva de Lima, de Lisboa.
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 – Quinta-feira 09 – Reunião no SCR de Amélia Ca-
bral e Susana Moncóvio da Comissão de Itinerários 
para preparação de viagem a Évora.

 – Segunda-feira 20 – Consulta da Medicina no Tra-
balho pela empresa Ação Contínua para os funcioná-
rios da ASCR-Confraria Queirosiana. 

 – Quinta-feira 23 – Reunião no SCR de J. A. Gonçalves 
Guimarães com o Prof. Doutor Francisco Queiroz so-
bre o PACUG, volume Património de Gaia no Mundo.

Março, quinta-feira 09 – Início do processo de habilita-
ção dos Amigos do Solar Condes de Resende para a 
obtenção do estatuto de Utilidade Pública.

 – Sábado 18 – Jantar de encerramento do Curso de 
História Naval do Noroeste Português, organizado 
pela Academia Eça de Queirós, com o apoio da Câ-
mara Municipal de Vila Nova de Gaia, a colaboração 
do Solar Condes de Resende e a certificação do Cen-
tro de Formação de Associação de Escolas Gaia Nas-
cente na Quinta da Boeira, Vila Nova de Gaia, com 
atuação dos Eça Bem Dito.

 – Quinta-feira 23 – Reunião no SCR do coordena-
dor geral do PACUG, J. A. Gonçalves Guimarães com 
os coordenadores de volume: Doutor Nuno Oliveira, 
Prof. Dr. António Manuel S. P. Silva, Mestre Dr. Barbo-
sa da Costa, Prof. Doutor Nuno Resende, Prof. Doutor 
José Manuel Tedim, Prof. Doutor Francisco Queirós e 
Prof. Doutor Rio Fernandes

 – Sexta-feira 24 – Presença do diretor António Pinto 
Bernardo na Assembleia Geral Ordinária da FPCG.

Abril, sábado 29 – Presença na Assembleia Geral da Federação 
Portuguesa dos Amigos dos Museus de Portugal (FAMP).

Maio, sábado, 20 e domingo 21 – Visita a Évora comemorati-
va dos 150 anos da passagem de Eça de Queirós por esta 
cidade. Realização de um colóquio no clube «Bota Rasa» 
em que falaram José Manuel Alves Tedim, Luís Manuel 
de Araújo e J. A. Gonçalves Guimarães.

Visita da Confraria Queirosiana a Évora; fotografia ASCR-CQ

 – Sábado 27 – Reunião da equipa do projeto 
CASTR’UÍMA, para balanço a análise das possibilida-
des da sua continuação.

Junho, sábado 03 – Presença no Sarau Queirosiano rea-
lizado no SCR pela Escola Secundária de Canelas, 
com jantar e sessão no auditório.

 – Quinta-feira 08 – Reunião no SCR com o Prof. 
Doutor Nuno Resende da FLUP sobre o PACUG.

 – Segunda-feira 19 – Reunião no SCR com o che-
fe de gabinete da presidência da Câmara de Gaia, 
Senhor António Rocha, sobre projeto cultural inci-
dente no Centro Histórico a propor pelo Gabinete 
de História, Arqueologia e Património (GHAP) da 
ASCR-CQ.

 – Sábado 24 – Reunião no SCR de J. A. Gonçalves 
Guimarães e António Manuel S. P. Silva, coordenado-
res do GHAP sobre o Centro Histórico de Gaia.

Julho, terça-feira 11 – Visita ao SCR de 60 alunos do Ins-
tituto D. António Ferreira Gomes do Porto, acompa-
nhados pelo Prof. Doutor José Manuel Alves Tedim.

Outubro, sexta-feira 20 – Formação sobre Higiene Ali-
mentar por parte da empresa Ação Contínua no bar 
do SCR gerido pela ASCR-CQ. 

 – Sábado 28 – Abertura do curso livre sobre «Patri-
mónio Cultural de Gaia» no Solar Condes de Resen-
de organizado pela Academia Eça de Queirós, com 
o apoio da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, 
a colaboração do Solar Condes de Resende e a cer-
tificação do Centro de Formação de Associação de 
Escolas Gaia Nascente.

Novembro, quarta-feira 08 – Início do curso e-lear-
ning «Passaporte para descrição arquivística», 
com a duração de 28 horas para funcionários da 
ASCR-CQ e funcionária do SCR Celeste Pinto, pro-
movido pela BAD – Associação Portuguesa de Bi-
bliotecários, Arquivistas e Documentalistas, até 28 
de dezembro.

Cursos e palestras 
no Solar Condes de Resende:

Janeiro, sábado 07 – Curso de História Naval do Noroes-
te Português, com o tema: «Memórias Marinheiras do 
Noroeste de Portugal», por J. A. Gonçalves Guimarães.

 – Sábado 21 – Curso de História Naval do Noroeste 
Português: «A Pesca no Noroeste Português», pela 
Professora Doutora Teresa Soeiro.

 – Quinta-feira 26 – «O Mutualismo em Gaia», pelo 
mestre Dr. Licínio Santos. 

Fevereiro, sábado 04 – Curso de História Naval do No-
roeste Português: «Percursos do direito comercial 
marítimo em Portugal», pelo Dr. César da Fonseca 
Veloso.
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 – Sábado 18 – Curso de História Naval do Noroes-
te Português: «Turismo Fluvial e Marítimo», pelo co-
mandante da Marinha Mercante Hugo Bastos.

 – Quinta-feira 23 – «O conde de Burnay e a Socieda-
de do seu tempo», pelo Professor Doutor Gonçalo de 
Vasconcelos e Sousa.

Março, sábado 04 – Curso livre sobre História Naval do 
Noroeste Português: «A Pesca do Bacalhau, apenas 
uma epopeia?», pelo Prof. Doutor Álvaro Garrido. 

 – Sábado 18 – Curso livre sobre História Naval do 
Noroeste Português: «O Porto de Leixões», pelo Pro-
fessor Doutor Jorge Fernandes Alves.

 – Quinta-feira 30 – «Os Castelos da Terra de Santa 
Maria nos séculos X-XII segundo o Cartulário Baio-
-Ferrado», pelo mestre em Arqueologia pela FLUP Dr. 
Tiago Carmo.

Abril, sábado 08 – Conferência sobre «Egyptian Museu-
ms and the Preservation of Cultural Heritage», pela 
Prof.ª Doutora Dina Ezz El-Din, da Faculdade de Tu-
rismo e Hotéis da Universidade de Alexandria, Egito, 
em colaboração com a FLUP.

 – Terça-feira 18 – «10 propostas de Roteiros Turísti-
cos do Património Cultural de Gaia» pelo Prof. Dr. J. A. 
Gonçalves Guimarães, na celebração do Dia Interna-
cional dos Monumentos e Sítios 2017 – Património 
Cultural e Turismo Sustentável, promovido pelo ICO-
MOS e pela Direção Geral do Património.

 – Quinta-feira 27 – «Cerâmica tardo-romana da 
Igreja do Bom Jesus de Gaia – apresentação de um 
estudo realizado das cerâmicas do período tardo-ro-
mano, recuperadas das escavações do Dr. Gonçalves 
Guimarães na Igreja do Bom Jesus de Gaia, nos finais 
dos anos 80 e inícios dos anos 90», por Joaquim Ra-
mos, mestrando em Arqueologia pela FLUP e esta-
giário do Solar.

Maio, quinta-feira 25 – «Acionistas da Companhia de 
Fiação de Crestuma», pela Dr.ª Maria de Fátima Tei-
xeira, mestre em História Contemporânea pela FLUP 
e técnica superior da ASCR-Confraria Queirosiana.

Junho, quinta-feira 29 – «O Museu Viking de Roskilde 
e uma proposta para o Museu do Barco Rabelo de 
Gaia», por J. A. Gonçalves Guimarães.

Julho, quinta-feira 27 – «Escritores de Gaia para ler no 
Verão», por J. A. Gonçalves Guimarães. 

Agosto, quinta-feira 31 – «Mulheres Ilustres de Vila 
Nova de Gaia», por J. A. Gonçalves Guimarães.

Setembro, sábado 23 – Jornadas Europeias do Patrimó-
nio subordinadas ao tema «Património e Natureza», 
sessão presidida por José Manuel Tedim, presiden-
te da direção da ASCR-CQ, com comunicações pelo 
Doutor Nuno Oliveira, «Aspetos do Património Natu-
ral de Gaia»; mestre Dr. Paulo Rocha, «O Geomonu-

mento da Praia de Lavadores»; Doutora Susana Mon-
cóvio, «O Desenho Científico como instrumento de 
conhecimento»; Mestre Dr.ª Susana Guimarães, «O 
Solar Condes de Resende e a Natureza – equilíbrios 
centenários a preservar»; Mestre Dr.ª Maria de Fáti-
ma Teixeira, «O Património Natural na Indústria têx-
til»; Prof. Dr. J. A. Gonçalves Guimarães, «Património 
Natural na Coleção Marciano Azuaga».

 – Quinta-feira 28 – «Músicos de Gaia: do lembrar ao 
escutar», por J. A. Gonçalves Guimarães.

Outubro, sábado 28 – Curso sobre Património Cultu-
ral de Gaia: abertura e entrega de certificados aos 
inscritos no curso anterior sobre “História Naval do 
Noroeste Português”; 1.ª aula deste curso sobre «Pa-
trimónio Cultural e Autarquias» pelo Prof. Doutor 
Eduardo Vítor Rodrigues.

 – Quinta-feira 26 – «Vila Nova de Gaia “a Southwark 
do Porto” nos primórdios da época industrial», por J. 
A. Gonçalves Guimarães. 

Novembro, sábado 04 – Curso sobre Património Cultu-
ral de Gaia: «Teoria e Metodologia do Património», 
por J. A. Gonçalves Guimarães.

 – Sábado 18 – Curso sobre Património Cultural de 
Gaia: «Património Natural de Gaia», pelo Doutor Nuno 
Oliveira. 

 – Quinta-feira 30 – «As profissões segundo os ca-
dernos leitorais de 1894. O centro urbano de Vila 
Nova de Gaia em finais de oitocentos», pelos mestres 
Dr.s Maria de Fátima Teixeira e Licínio Santos. 

Dezembro, sábado 16 – Curso sobre Património Cultu-
ral de Gaia: «Património Arqueológico de Gaia», pelo 
Prof. Dr. António Manuel S. P. Silva. 

 – Quinta-feira 28 – «As profissões em Gaia no século 
XVI - a propósito do Foral de 1518», por J. A. Gonçal-
ves Guimarães.

Prof. Doutor Eduardo Vítor Rodrigues proferindo a lição inaugu-
ral do curso sobre Património Cultural de Gaia no Solar Condes 
de Resende, fotografia Maria de Fátima Teixeira.
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Presença da ASCR-CQ em atividades 
de outras instituições:
Janeiro, sexta-feira 13 – palestra sobre «A Festa do S. 

Gonçalo», por J. A. Gonçalves Guimarães nos Ma-
reantes do Rio Douro.

Fevereiro, quarta-feira 04 – presença do Dr. António 
Pinto Bernardo na assembleia geral extraordinária 
da Federação Portuguesa das Confrarias Gastronó-
micas (FPCG).

 – Quinta-feira 09 – Visita ao Centro Histórico de 
Gaia, ao edifício e espaço destinados a Centro de 
Interpretação no Castelo de Gaia e às escavações 
arqueológicas nuns antigos armazéns de vinho do 
Porto pelos coordenadores do GHAP, arqueólogos J. 
A. Gonçalves Guimarães e António Manuel S. P. Silva.

 – Sábado 11 – Presença de J. A. Gonçalves Guimarães 
e da técnica superior da ASCR-CQ Maria de Fátima 
Teixeira na tomada de posse dos corpos gerentes do 
Centro Recreativo de Mafamude, Vila Nova de Gaia

 – Sexta-feira 17 e sábado 18 – Presença de J. A. 
Gonçalves Guimarães e de Eva Baptista, Abel Barros 
e Nuno Gomes Oliveira, investigadores do GHAP no 
Fórum Avintense, com as seguintes comunicações, 
respetivamente: «José de Almeida Celorico, um ne-
gociante de Vila Nova de Gaia devoto do Senhor do 
Palheirinho»; «A Festa escolar em Avintes na aurora 
do século XX»; «Os azulejos no nosso concelho» e 
«História Natural do Rio Febros».

 – Sexta-feira 24 – «Patrimónios desaparecidos no 
Cerco do Porto», por José Manuel Tedim e «A outra 
margem do Cerco do Porto», por J. A. Gonçalves 
Guimarães, palestras proferidas na Igreja da Lapa 
no Porto, integradas no seminário sobre o Cerco do 
Porto, organizado pela Universidade Portucalense 
Infante D. Henrique e pela Venerável Irmandade de 
Nossa Senhora da Lapa na apresentação do projeto 
turístico cultural da autarquia portuense «O Porto 
Liberal», tendo a palestra de abertura sido proferida 
por Francisco Ribeiro da Silva.

Março, sexta-feira 10 – Reunião dos coordenadores 
do GHAP, arqueólogos J. A. Gonçalves Guimarães e 
António Manuel S. P. Silva com representantes da 
Gaiurb no Centro Histórico e visita a escavações e 
área do Castelo de Gaia.

 – Quarta-feira 14 – Presença do dirigente Manuel 
Nogueira com a FPCG na ação “TAP abraça Portugal”, 
no aeroporto de Lisboa.

 – Quarta-feira 15 – Palestra de J. A. Gonçalves Gui-
marães sobre a história do edifício dos Paços do Con-
celho no salão nobre da Câmara Municipal de Gaia, 

a propósito da inauguração do novo elevador pela 
Secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com 
Deficiência, Dr.ª Ana Sofia Antunes.

 – Quinta-feira 16 – Presença de membros dos cor-
pos gerentes, de investigadores do GHAP e de muitos 
sócios e confrades nas provas de mestrado em Histó-
ria Contemporânea da técnica superior da Confraria 
Queirosiana Maria de Fátima Teixeira, que defendeu a 
dissertação «A Companhia de Fiação de Crestuma. Do 
fio ao pavio», na FLUP, sendo aprovada com 19 valores.

 – Sexta-feira 17 – Reunião de J. A. Gonçalves Guima-
rães com o presidente da Câmara Municipal de Vila 
Nova de Gaia, Prof. Doutor Eduardo Vítor Rodrigues, so-
bre o PACUG e outros projetos da Confraria Queirosiana

 – Domingo 19 – Palestra por José Manuel Tedim no 
Museu da Misericórdia do Porto sobre «Luzia Joaqui-
na Bruce»; presença de J. A. Gonçalves Guimarães e 
dos funcionários da ASCR-CQ, Maria de Fátima Tei-
xeira e Licínio Santos, na inauguração da nova sede 
da Federação das Coletividades de Gaia.

 – Quarta-feira 22 – Presença de J. A. Gonçalves Gui-
marães na apresentação do projeto de tese de mes-
trado do Dr. Joaquim Ramos, que esteve nos últimos 
meses em estágio académico no SCR, sob o tema «As 
sigillatas tardias do Bom Jesus de Gaia», nos Encon-
tros de Investigação de Arqueologia da FLUP.

 – Sexta-feira 24 – Presença do dirigente António Pin-
to Bernardo na Assembleia Geral Ordinária da FPCG.

 – Sábado 25 – Palestra de abertura por J. A. Gonçal-
ves Guimarães sobre «30 anos de concertos da Pri-
mavera», na Igreja de Mafamude no concerto pelos 
solistas, coro e orquestra da Fundação Conservatório 
Regional de Gaia, dirigidos pelo maestro Mário Ma-
teus na interpretação do Requiem de Mozart.

 – Segunda-feira 27 – Presença do técnico superior 
da ASCR-CQ, Licínio Santos na assembleia geral ordi-
nária da Federação das Coletividades de Gaia.  

 – Sexta-feira 31 – Presença na Câmara Municipal do 
Marco de Canaveses de J. A. Gonçalves Guimarães no 
lançamento do livro do Professor Doutor Jorge Fer-
nandes Alves Marco de Canaveses. O Poder Local, sen-
do presidente da autarquia o confrade Dr. Manuel 
Moreira.

Abril, sábado 22 – Presença de J. A. Gonçalves Guimarães 
no salão nobre da Câmara Municipal para a iniciativa 
Palavras Soltas, conversa com Francisco José Viegas.

 – Terça-feira 25 – Presença do presidente da direção 
José Manuel Tedim e do mesário-mor J. A. Gonçalves 
Guimarães na sessão solene de comemoração do 25 de 
Abril no salão nobre dos Paços do Concelho da Câmara 



91

de Gaia; presença de J. A. Gonçalves Guimarães, Antó-
nio Manuel S. P. Silva, coordenadores do GHAP, e Maria 
de Fátima Teixeira na conferência «Pedroso: um castro, 
um mosteiro, uma freguesia», pelo sócio arqueólogo/ 
historiador António Manuel de Carvalho Lima, no audi-
tório da União de Freguesias de Pedroso e Seixezelo. 

 – Sexta-feira 28 – Reunião de J. A. Gonçalves Guima-
rães com o Prof. Doutor José Francisco Alves, professor 
de Escultura do Atelier Livre de Porto Alegre (Brasil), 
Doutor em História de Arte e colaborador do PACUG, 
e presença na sua conferência sobre «Teixeira Lopes e 
o Brasil» proferida na Casa-Museu Teixeira Lopes.

 – Sábado 29 – Presença do presidente da direção José 
Manuel Tedim na Assembleia Geral da Federação Por-
tuguesa dos Amigos dos Museus de Portugal (FAMP).

Maio, de quarta-feira 03 a sexta-feira 05 – presença de 
J. A. Gonçalves Guimarães em ação comercial e cul-
tural da Quinta da Boeira, da Federação das Confra-
rias Báquicas de Portugal e de diversas confrarias e 
outras entidades portuguesas na Bolsa de Copenha-
ga, Dinamarca, onde proferiu uma palestra em inglês 
no lançamento do seu livro Modèles de bateaux histo-
riques portugais du XVIe au XIXe siècle. Models of portu-
guese historic ships of the 16th – 19th centuries. 

 – Sexta-feira 26 – Presença do dirigente Dr. António 
Pinto Bernardo na reunião de confrarias da Terra de 
Santa Maria para a elaboração da respetiva carta gas-
tronómica.

 – Sábado 27 – Presença de J. A. Gonçalves Guimarães 
na gala do jornal O Gaiense «Melhor Escola», no Pavi-
lhão Municipal de Gaia, para atribuição dos prémios 
do concurso para escolher os melhores jornais escola-
res, tendo ficado em primeiro lugar o jornal da Escola 
Secundária de Canelas, que teve a sua colaboração 
com um texto intitulado «Eça de Queirós em Canelas».

 – Terça-feira 30 – Presença de J. A. Gonçalves Guima-
rães, Susana Moncóvio e Maria de Fátima Teixeira na 
Biblioteca Municipal de Mogadouro no lançamento do 
livro Trás-os-Montes. O Nordeste, do confrade J. Rentes 
de Carvalho, apresentado por Francisco José Viegas.

Junho, sábado 03 – Presença de vários membros dos 
corpos gerentes na apresentação da 2.ª Fase do QI2 
– Gaia: Quadro de Investimento Inteligente, na Real 
Companhia Velha, com a presença do primeiro mi-
nistro Dr. António Costa, e do presidente da Câmara 
Municipal de Vila Nova de Gaia, Prof. Doutor Eduar-
do Vítor Rodrigues; idem na inauguração do monu-
mento ao Associativismo promovido pela Federa-
ção das Coletividades de Gaia; idem, José Manuel 
Tedim no capítulo da Confraria do Pão, Regueifa e 
Biscoito de Valongo.

 – Domingo 04 – Presença de José Manuel Tedim, J. 
A. Gonçalves Guimarães, António Pinto Bernardo e 
Susana Moncóvio na Festa Nazionale d’ Italia orga-
nizada pelo Consolato Onorario d’ Italia no Porto e 
pela Associazione Socio-Culturale Italiana dell Por-
togallo Dante Alighieri na pousada do Palácio do 
Freixo, Porto.

 – Sexta-feira 09 – Presença de J. A. Gonçalves Gui-
marães, Susana Moncóvio e Maria de Fátima Teixeira 
no lançamento do n.º 2 da revista «Vinho Verde. His-
tória e Património. History and Heritage» publicada 
pela APHVIN/GEHVID no Arquivo Municipal Alberto 
Sampaio em Vila Nova de Famalicão

 – Sábado 10 – Presença de vários membros dos 
corpos gerentes na tomada de posse dos órgãos so-
ciais da Associação para o Desenvolvimento de Gaia 
(AmarGaia), no Cineteatro Eduardo Brasão.

 – Sábado 17 – Presença de vários membros dos cor-
pos gerentes no lançamento do livro Escolas Rurais 
na 1.ª República Portuguesa 1910-1926. Discursos e 
Representações sobre a Periferia, da autoria do Prof. 
Doutor José António Afonso, no auditório da Assem-
bleia Municipal de Vila Nova de Gaia; presença do Dr. 
António Pinto Bernardo no capítulo da Confraria da 
Broa em Avintes, Vila Nova de Gaia.

 – Domingo 18 – «Visita d’ autor» sobre António Bes-
sa Leite, conduzida por José Manuel Tedim no Museu 
da Misericórdia do Porto.

 – Sábado 20 – Presença de Ricardo Charters de Aze-
vedo em representação da Confraria Queirosiana no 
capítulo da Confraria Gastronómica de Pinhal do Rei 
em Leiria. 

 – Sexta-feira 23 – Presença de vários membros dos 
corpos gerentes no Jantar da Noite de S. João pro-
movido pela Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia 
e de J. A. Gonçalves Guimarães em emissão direta do 
Porto Canal.

 – Quarta-feira 28 – Presença de vários membros 
dos corpos gerentes na cerimónia de celebração do 
Dia do Município, no salão nobre dos Paços do Con-
celho de Vila Nova de Gaia.

 – Sexta-feira 30 – Presença de J. A. Gonçalves Gui-
marães no I Encontro Nacional de Literaturismo - Ro-
teiros Literários, Turismo e Gastromonia, organizado 
por José Valle de Figueiredo no Forte de S. João Bap-
tista na Foz, Porto, com apresentação de comunica-
ção inserida no tema «Pelos caminhos de Camilo» 
– Roteiros Camilianos (Ribeira de Pena, Famalicão, 
Gaia, Porto, Beiras), intitulada «O que é que Camilo 
Castelo Branco tem a ver com Gaia?».
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Julho, sexta-feira 07 – Presença de vários membros dos 
corpos gerentes no lançamento do n.º 5 da revista 
Douro – Vinho, História e Património – Wine, History 
and Heritage da APHVIN/GEHVID, na Quinta da Boei-
ra; apresentação pelo geólogo Paulo Rocha do seu 
estudo sobre o «Geomonumento da praia de Lava-
dores» no bar A Mar, em Canidelo por indicação da 
Confraria Queirosiana.

 – Sábado 08 – Presença de vários membros dos 
corpos gerentes na cerimónia de inauguração da 2.ª 
Bienal Internacional de Arte em Gaia 2017, no Centro 
Empresarial Fercopor.

 – Quinta-feira 20 – Participação de J. A. Gonçalves 
Guimarães em filmagem do Porto Canal sobre a ca-
pela do Senhor da Pedra na Praia de Miramar, Vila 
Nova de Gaia. No âmbito das Conferências do No-
roeste organizadas com o apoio da APHVIN/GEHVID, 
apresentação por J. A. Gonçalves Guimarães do tema 
«O Vinho na obra de Eça de Queirós», no auditório da 
Caixa de Crédito Agrícola de Viana do Castelo.

 – Quinta-feira 27 – Presença de J. A. Gonçalves Gui-
marães no 8.º aniversário do jornal As Artes Entre As 
Letras, no Auditório D. Pedro IV, palacete Araújo Por-
to, no Porto.

 – Sexta-feira 29 – Presença de J. A. Gonçalves Gui-
marães, que foi insigniado, e de outros confrades 
queirosianos no capítulo da Confraria do Vinho Ver-
de em Baião.

Agosto, sexta-feira 18 – Presença de J. A. Gonçalves 
Guimarães, António Pinto Bernardo, César Oliveira e 
António Pinto na abertura da Feira Gastronómica de 
Vila do Conde.

 – Quinta-feira 24 – Reunião de J. A. Gonçalves Gui-
marães com o pessoal da gráfica que vai imprimir o 
1.º volume do PACUG, Património Humano – Perso-
nalidades Gaienses.

Setembro – segunda-feira 04 – Participação de J. A. Gon-
çalves Guimarães no IV Congresso Concelhio de Edu-
cação organizado pela Escola Básica Soares dos Reis 
no auditório da Igreja de Mafamude; na realização 
de uma visita guiada para participantes neste Con-
gresso ao roteiro gaiense de Soares dos Reis (está-
tua do Jardim Soares dos Reis e Casa atelier na rua 
Luís de Camões), intitulada «Um percurso de Turismo 
pela vida e obra de Soares dos Reis».

 – Sábado 09 – Presença de vários membros dos cor-
pos gerentes na reabertura do Auditório Municipal 
de Vila Nova de Gaia

 – Sábado 30 – Visita guiada dos sócios da Associa-
ção Cultural Amigos de Gaia à igreja de Mafamude 
por José Manuel Tedim 

Outubro – de quinta-feira 12 a sábado 14 – Presença no 
IV Congresso de História da Misericórdia do Porto 
subordinado ao tema «Pessoa(s), Arte e Benemerên-
cia» no qual forão apresentadas as comunicações dos 
nossos confrades Francisco Ribeiro da Silva sobre 
«Os Cartorários e o Arquivo Histórico da Misericórdia 
do Porto. O caso exemplar de Querubino Henriques 
Lagoa» e António Manuel S. P. Silva sobre «O Castelo 
de Gaia, um sítio arqueológico excecional e um valor 
cultural a potenciar»

 – Quinta-feira 19 – Presença em Guimarães no II.º 
Congresso Histórico Internacional – Cidades na His-
tória, de investigadores do GHAP com as seguintes 
comunicações: J. A. Gonçalves Guimarães, «Vila Nova 
de Gaia, “a Southwark do Porto” nos primórdios da 
época industrial»; Eva Baptista, «Pela Creche! As di-
nâmicas sociais em torno da proteção da prole in-
fantil na sede de concelho de Vila Nova de Gaia, na 
viragem para o século XX»; Licínio Manuel Moreira 
dos Santos e Maria de Fátima Teixeira, «O centro ur-
bano de Vila Nova de Gaia em finais de oitocentos: 
uma área industrial num município agrícola»; comu-
nicação de António Manuel Silva; Laura Peixoto de 
Sousa; Filipe Pinto; e Paulo Lemos, intitulada «As se-
pulturas escavadas na rocha do Castelo de Crestuma 
(Vila Nova de Gaia, Norte de Portugal): contexto e 
problemática».

 – Sexta-feira 20 – Palestra por J. A. Gonçalves Guima-
rães intitulada «Roteiro de Soares dos Reis em Gaia e 
Porto» na Escola Básica de Soares dos Reis, Vila Nova de 
Gaia, para professores, funcionários, pais e alunos.

 – Quarta-feira 25 – Participação na sessão realiza-
da na Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos 
Verdes, no Porto, do «Vinhas e Vinhos: II Congresso 
Internacional», organizado pela APHVIN/GEHVID 
(Associação Portuguesa de História da Vinha e do 
Vinho) com comunicação de J. A. Gonçalves Guima-
rães e Licínio Santos intitulada «Produção de vinhos 
de marca em contexto urbano: o caso dos Nicolau de 
Almeida na Quinta da Corga em Vila Nova de Gaia».

 – Quinta-feira 26 – Palestra no Agrupamento de Es-
colas Sophia Mello Breyner, Arcozelo, por J. A. Gon-
çalves Guimarães intitulada «As bibliotecas da minha 
vida»; presença de António Manuel Silva no encontro 
«Construir, navegar, re(usar) o Douro na Antiguidade», 
que decorreu no Porto, Gaia, e Sória, organizado pela 
FAUP/CITCEM.

 – Sexta-feira 27 – Presença de vários membros dos 
corpos gerentes no Auditório Municipal de Gaia na 
homenagem associativa ao Prof. Doutor Eduardo Ví-
tor Rodrigues promovida pela Federação das Coleti-
vidades de Gaia.
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 – Terça-feira 31 – Reunião de J. A. Gonçalves Guima-
rães com um técnico da Omnisinal para ultimar as 
provas do primeiro volume do PACUG - Património 
Humano. Personalidades Gaienses.

Novembro, quarta-feira 15 – Presença de António Ma-
nuel Silva, em representação do Gabinete de Histó-
ria, Arqueologia e Património da ASCR-CQ, na aber-
tura da exposição In Tempore Sueborum em Ourense, 
Galiza.

 – Quinta-feira 23 – Participação de J. A. Gonçalves 
Guimarães e de Maria Augusta Osório de Castro Pe-
drosa Dias dos Santos Lemos no jantar comemorati-
vo do 172.º aniversário de Eça de Queirós e do 77.º 
aniversário do Circulo Eça de Queirós em Lisboa.

Dezembro, quinta-feira 14 – Presença de J. A. Gonçal-
ves Guimarães na apresentação da Onda Bienal 2018 
promovida pela associação Artistas de Gaia, na Casa 
Museu Teixeira Lopes.

 – Quinta-feira 21 – Presença de J. A. Gonçalves Gui-
marães e Maria de Fátima Teixeira no concerto de 
Natal no Auditório Municipal de Gaia.

 – Quinta-feira 28 – Presença de J. A. Gonçalves Gui-
marães na assembleia geral da APHVIN/GEHVID para 
apresentação das bases para a assinatura de um pro-
tocolo entre as duas instituições.

Mestre Maria de Fátima Teixeira, com o Professor Doutor Jorge 
Fernandes Alves e o Dr. Ricardo Haddad, no lançamento do seu 
livro Companhia de Fiação de Crestuma. Do fio ao pavio; fotogra-
fia Digitalgaia.

Edições da ASCR-CQ em 2017- em colaboração:

– GUIMARÃES, J. A. Gonçalves (2017) - Modèles de bateaux 
historiques portugais du XVIe au XIXe siècle. Models of por-
tuguese historic ships of the 16th – 19th centuries, com fo-
tografia de Diana Silva, tradução para francês de David 
Faneca e tradução para inglês de Rose Marie Cartledge. 
Vila Nova de Gaia: Quinta da Boeira, Arte e Cultura.

– GUIMARÃES, J. A. Gonçalves, texto e coordenação (2017) - 
página Eça & Outras, no jornal As Artes Entre As Letras, 
direção de Nassalete Miranda, mensal.

Edições próprias:

– ARAÚJO, Luís Manuel de; GUIMARÃES, J. A. Gonçalves; TE-
DIM, José Manuel, direção e co-direção (2017) - Revista 
de Portugal, n.º 14. 

– GUIMARÃES, J. A. Gonçalves, editorial e coordenação 
(2017) - blogue Eça & Outras, ao dia 25 de cada mês.

– SANTOS, Licínio (2017) - Cultura e Lazer. Operários em Gaia, 
entre o final da Monarquia e o início da República (1893-
1914); prefácio de Gaspar Martins Pereira e pósfácio de 
J. A. Gonçalves Guimarães. Vila Nova de Gaia: Confraria 
Queirosiana/ Edições Afrontamento, 138 p. 

– TEIXEIRA, Maria de Fátima, coord. (2017) - Salon d’Automne 
Queirosiano 2017. Vila Nova de Gaia: Confraria Queiro-
siana, 24 p. 

– TEIXEIRA, Maria de Fátima (2017) - Companhia de Fiação 
de Crestuma. Do fio ao pavio; apresentação de Ricardo 
Haddad e prefácio de Jorge Fernandes Alves. Vila Nova 
de Gaia: Confraria Queirosiana/ Edições Afrontamento, 
176 p. + CD. 

Mestre Licínio Santos, com o Professor Doutor Gaspar Martins 
Pereira, no lançamento do seu livro Cultura e Lazer. Operários 
em Gaia, entre o final da Monarquia e o início da República (1893-
1914); fotografia Digitalgaia.

Exposições:
Outubro, sexta-feira 20 – «Castelo de Crestuma – A Ar-

queologia em busca da História», exposição itinerante 
organizada pelo GHAP; presente na Escola EB 2/3 de 
Vilar de Andorinho todo o mês de dezembro de 2016, 
tendo regressado ao Solar em janeiro.

Novembro, sábado 04 – «Salon D`Automme queirosiano 
2017», mostra de Artes Plásticas dos sócios da ASCR-CQ, 
aberta ao público até 30 de dezembro.

 – Quarta-feira 15 – Colaboração em «In Tempore Sue-
borum. El tiempo de los Suevos en la Gallaecia (411 – 
585)», organizada pelo Centro Cultural Marcos Valcárcel 
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da Deputación de Ourense, Espanha, exposição euro-
peia com peças de 10 países, incluindo quatro peças 
do século VI depositadas no Solar Condes de Resende 
provenientes das escavações promovidas pelo GHAP da 
ASCR-CQ, três do Castelo de Gaia (brinco de ouro, taça 
de vidro, prato de sigillata Hayes 104-A), e uma do Cas-
telo de Crestuma (fragmento de tegula com inscrição).

Projetos de investigação com o apoio da ASCR-CQ:
– Associativismo em Vila Nova de Gaia.
– Castelo de Crestuma.
– Castelo de Gaia.
– Centro Histórico de Gaia: História, Arqueologia e Patri-

mónio.
– Coleção Marciano Azuaga.
– Companhia de Fiação de Crestuma.
– Ensino em Vila Nova de Gaia.
– Foral de Gaia de 1518 e a sua época.
– História Naval do Noroeste de Portugal.
– Hóquei em patins em Gaia e em Portugal.
– Indústria Têxtil em Gaia.
– Industrialização de Gaia no século XVIII.
– Música e Músicos de Gaia.
– Núcleo de Arte Sacra cristã do Solar.
– Património Cultural de Vila Nova de Gaia (PACUG).
– Produção vinícola gaiense no século XIX.
– Professora Dr. Júlia Castro, discípula de Teófilo Braga, 

vida e obra.
– Quinta de Mafamude.
– Sigillatas mediterrânicas e cerâmicas cinzentas tardias 

da igreja do Bom Jesus de Gaia.

– Visconde de Beire, biografia.

Doações e depósitos de peças
e espólios na Confraria

Fevereiro, terça-feira 07 – Doação de traje regional de 
Avintes composto por jaqueta, saia, chapéu, camisa, 
meias, dois lenços e bolsa pela Professora Doutora 
Teresa Soeiro e Dr. Silvestre Lacerda.

 – Sexta-feira 24 – Depósito temporário de cómoda 
que pertenceu ao Palácio das Brolhas, Lamego, pro-
priedade do Professor Doutor Gonçalo de Vasconce-
los e Sousa e destinada a exposição em elaboração 
de Menus no Solar, que assim se junta a outros mó-
veis e gravuras de sua propriedade aqui existentes.

Julho, quinta-feira 27 – Oferta para a biblioteca da Con-
fraria de um núcleo bibliográfico do Arq.to António 
Rocha Ferreira, por intermédio do Prof. Doutor José 
Manuel Tedim.

Agosto – Disponibilização para reprodução de docu-
mentação original (ofícios, contas, relatórios, de-
senhos, particularmente sobre três embarcações 
– baleeira salva-vidas, lancha piloteira e traineira 
para pesca) do Estaleiro do Cais da Cruz, Vila Nova 
de Gaia, de Tomás Francisco Lapa, 1941-1968, pelo 
Sr. António Ferreira de Oliveira, descendente dos an-
tigos concessionários, por intermédio do Sr. António 
Emílio Rocha.

Novembro, sábado 25 – No capítulo da Confraria Quei-
rosiana, foram oferecidos a esta instituição, para fi-
carem no Solar Condes de Resende, os núcleos do-
cumentais e objetos seguintes: Núcleo bibliográfico 
Manuel Inácio Luís, composto por 494 títulos e dois 
moinhos elétricos, de café e de cevada, dos anos cin-
quenta do século XX que estiveram em mercearia do 
Mercado do Bolhão no Porto, pelo Sr. Acácio Edgar 
Alves Luís; Núcleo bibliográfico, documental e fo-
tográfico sobre Teófilo Braga reunido por sua aluna 
Dr.ª Júlia Cunha, num total de 89 itens, pelo Dr. Mar-
cus Vinícius Cocentino Fernandes; Livro manuscrito 
«Memórias de um Expedicionário à África Ocidental 
(1917-1919)» por José Pereira do Couto Soares, ofe-
recido por seu neto Dr. Fernando Rui Morais Soares.

Dezembro, terça-feira 05 – As seguintes peças de por-
celana pintada à mão da Cerâmica do Douro: uma 
terrina com prato, da série Identidade Museoló-
gica; um trato redondo com o retrato de Eça de 
Queirós, da série Figuras Ilustres do Porto, e um 
covilhete alusivo a Eça de Queirós, pelo Eng.º Ma-
nuel Hipólito Almeida dos Santos.

Funcionários, tarefeiros e voluntariado:
Funcionários da ASCR-CQ a tempo inteiro a trabalha-
rem no PACUG durante o ano de 2017 e ainda no apoio 
às atividades e abertura do Solar Condes de Resende 
a partir das 17,30, sábados, domingos e feriados: Ma-
ria de Fátima Teixeira, licenciada em Ciências Históri-
cas – Ramo Património, mestre em História Contem-
porânea; tarefeira no Solar Condes de Resende desde 
março de 2005; técnica superior de História contrata-
da pela Confraria Queirosiana desde janeiro de 2016; 
Eva Cristina Ventura Baptista, licenciada em Ciências 
Históricas – Ramo Património, doutoranda em História 
Contemporânea, tarefeira no Solar Condes de Resen-
de desde março de 2005, técnica superior de História 
contratada pela Confraria Queirosiana desde janeiro 
de 2016 até dezembro de 2017; Licínio Manuel Morei-
ra Santos, licenciado em História, mestre em História 
Contemporânea, doutorando em História Contempo-
rânea, tarefeiro no Solar Condes de Resende desde 
2012; técnico superior de História contratado pela 
Confraria Queirosiana desde janeiro de 2016 até de-
zembro de 2017.
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Voluntariado: apoio gracioso por parte de vários asso-
ciados às atividades da ASCR-CQ no Solar Condes de Re-
sende e em programas noutros locais.

Cooperação direta com outras entidades:
Academia das Coletividades do Distrito do Porto
Agrupamento de Escolas da Gervide
Agrupamento de Escolas Sophia de Mello Breyner, Arco-
zelo, V. N. Gaia
Associação de Amizade Portugal-Egipto
Associações de Amigos de Pereiros, S. João da Pesqueira
Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas e 
Documentalistas (BAD)
Associação Portuguesa de História da Vinha e do Vinho 
(APHVIN/GEHVID)
Associazione Socio-Culturale Italiana dell Portogallo 
Dante Alighieri, Porto.
Auditórios Municipais de Gaia
Câmara Municipal de Évora
Câmara Municipal de Vila do Conde
Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia
Centro de Formação de Associação de Escolas Gaia Nascente
Centro Recreativo de Mafamude
Círculo Eça de Queiroz, Lisboa
CITCEM/FLUP
Companhia de Fiação de Crestuma (Sudantex)
Edições Afrontamento
Escola Básica 2/3 de Baiza – Vilar de Andorinho
Escola Básica Soares dos Reis, Vila Nova de Gaia
Escola Secundária de Canelas
Faculdade de Letras da Universidade do Porto
Federação das Coletividades de Gaia
Federação das Confrarias Báquicas de Portugal
Federação dos Amigos de Museus de Portugal
Federação Portuguesa das Confrarias Gastronómicas;
Fundação Conservatório de Música de Gaia
Gente Gira Academia de Dança
Jornal As Artes entre as Letras
Jornal Gaia Semanário;
Jornal O Gaiense;
Jornal Terras de Gaia;
Gaiurb, EM – Centro Histórico de Gaia
Instituto D. António Ferreira Gomes, Porto
Junta de Freguesia de Avintes, Vila Nova de Gaia
Junta de Freguesia de Canelas, Vila Nova de Gaia
Mareantes do Rio Douro, Vila Nova de Gaia
Maria José Gomes estilista;
Omnisinal
Porto Canal
Quinta da Boeira, Arte e Cultura, Vila Nova de Gaia

Revista Nona Arte
Sociedade Eça de Queiroz do Recife, Brasil
Solar Condes de Resende
União de Freguesias de Foz do Douro e Nevogilde, Porto
União de Freguesias de Pedroso e Seixezelo
Universidade de Alexandria, Egipto
Universidade Portucalense Infante D. Henrique
Urbiface
Venerável Irmandade de Nossa Senhora da Lapa, Porto

Protocolos para a realização de trabalhos profissionais:
– Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia – Programa dos 

tarefeiros do Solar e PACUG.
– Gaiurb, EM – Consultoria sobre História, Arqueologia e 

Património do Centro Histórico de Gaia (até março 
de 2017).

– SUMA – Apoio a edições.

Personalidades distinguidas em 2017:
– Acácio Edgar Alves Luís, ex- funcionário da Bayer
– Arménio Costa, presidente da Junta de Freguesia de Canelas
– Marcus Vinícius Cocentino Fernandes, médico radio-
logista

Novos confrades queirosianos insigniados em 2017; fo-
tografia Digitalgaia.

Presença na comunicação social:
Todos os meses, dia 25 – «Eça & Outras», blogue da Con-

fraria Queirosiana, publicado em As Artes Entre as Letras.
Janeiro, quarta-feira 11 – As Artes Entre as Letras, p. 25, 

publicou uma notícia sobre a Feira das Novidades e 
os cursos e palestras do Solar, situação que se repe-
tiu ao longo dos restantes números.

Setembro – o n.º 44 da revista Nona Arte, da FPCG publi-
cou uma entrevista com a Confraria Queirosiana com 
ilustrações sobre as suas atividades e publicações.

Novembro, notícias sobre o capítulo da Confraria, dia 25: 
Jornal Terras de Gaia: “Preservação da memória gaiense 
está assegurada” por Joaquim Pedro Santos, p. 5.



Dezembro, sexta-feira 01 – «Confraria Queirosiana ce-
lebrou Eça e apresentou dois livros» por Luiz Ferraz, 
O Gaiense, p. 16.

Aspetos mais relevantes de 2017
–  Projeto de coordenação, levantamento, estudo, divulga-

ção e redação dos textos dos 10 volumes do Património 
Cultural de Gaia (PACUG); finalização do 1.º volume sobre 
Património Humano. Personalidades Gaienses para publi-
cação pela Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia

–  Curso sobre História Naval do Noroeste Português, 2.ª 
parte. 

–  Curso sobre Património Cultural de Gaia, 1.ª parte.
–  Palestras e participação com comunicação em diversos 

colóquios, congressos e seminários; palestras das últimas 
quintas-feiras do mês no Solar Condes de Resende, in-
cluindo Jornadas Europeias do Património 2017;

–  Visitas guiadas a diversos monumentos e sítios e visita 
de estudo a Évora nos 150 anos da passagem de Eça de 
Queirós por esta cidade.

–  Exposições Salon d´Automne queirosiano 2017;
–  Exposição sobre os trabalhos arqueológicos no Castelo 

de Crestuma em itinerância e presença de peças das es-
cavações do GHAP na exposição In Tempore Sueborum 
em Ourense, Galiza. 

–  Edição da página Eça & Outras (blogue) ao dia 25 de 
cada mês e do n.º 14 da Revista de Portugal, nova série.

–  Edição de duas teses de mestrado de dois investigado-
res do Gabinete de História, Arqueologia e Património 
(ASCR-CQ) em parceria com as Edições Afrontamento.

–  Presença em diversos eventos culturais promovidos pe-
las mais diversas entidades, incluindo confrarias.

Atividades previstas para 2018 e seguintes: 
Para além das atividades estatutárias, estão previstas as se-

guintes:
–  Realização de projetos na área do Património: 
continuação do projeto PACUG e preparação para edição de 

dois novos volumes.
–  Publicação, em colaboração com as Edições Afronta-

mento, do n.º 15 da Revista de Portugal; do n.º 1 da nova 
série da revista Gaya, dedicada aos 500 anos do foral 
manuelino de 1518; e edição de um estudo sobre Eça 
de Queirós e o Caminho de Ferro.

–  Curso livre sobre Musicologia Portuguesa. 
–  Dinamização da secção juvenil da ASCR-CQ.
2019 - Comemorações da primeira circum-navegação por 
Fernão de Magalhães e dinamização das relações queirosia-
nas internacionais.
2020 – Comemorações da revolução constitucional de 1820.

Relatório aprovado por unanimidade na Assembleia Geral 
Ordinária realizada no Solar Condes de Resende a 14 de 
março de 2018.




