
Frei Luís de Sousa 

As Personagens 

(síntese) 



D. Madalena de Vilhena é uma personagem 
principal: 
 
► nobre, culta, sentimental, modelo da mulher 
romântica; 
 
► preocupação com a filha Maria; 
 
► torturada pelo remorso de ter amado D. 
Manuel ainda casada com D. João; 
 
► fragilidade psicológica devido aos presságios; 
 
► vítima do destino: o amor fatal leva-a a ir para 
o convento e a perder a filha. 
 



D. João de Portugal é uma personagem principal: 
 
► primeiro marido de D. Madalena e amo de 
Telmo Pais; 
 
► nobre cavaleiro, patriótico, honrado; 
 
► supostamente morto em Alcácer Quibir, ligado 
ao Sebastianismo; 
 
► presente nos agouros de D. Madalena; 
 
► apresenta-se como o Romeiro; 
 
► responsável inconsciente pelo desfecho 
dramático. 



D. Manuel de Sousa Coutinho é uma personagem 
principal: 
 
► casado com D. Madalena e pai de Maria; 
 
► nobre, honrado, cavaleiro; 
 
► racional, patriótico, audaz; 
 
► bom marido e bom pai; 
 
► marcado pelo destino: decide ir para o 
convento. 

 



Maria de Noronha é uma personagem principal: 
 
► filha de 13 anos de D. Madalena e de D. 
Manuel; 
 
► precoce, sensível, doente, modelo da mulher 
romântica; 
 
► intuitiva e dotada do dom da profecia; 
 
► culto de Camões e de D. Sebastião; 
 
► marcada pelo destino: vítima do amor 
pecaminoso dos pais, morre de desgosto 

 



Telmo Pais representante do Coro na tragédia 
clássica: 
 
► fiel servidor;  
 
► crente, respeitador a Deus; 
 
► sebastianista, agourento; 
 
► confidente de D. Madalena; 
 
► nunca duvidou do regresso de D. João de 
Portugal; 
 
► dividido entre a lealdade a D. João e o carinho 
que sente por Maria. 
 



Frei Jorge representante do Coro na tragédia 
clássica: 

► irmão de Manuel de Sousa Coutinho 

 ► amigo e confidente (ouve a confissão de 
Madalena sobre o seu pecado), 
desempenhando um papel apaziguador. 

► Está presente no momento em que o 
Romeiro se revela. Os seus comentários são 
pressentimentos/indícios trágicos.  

► Inflexível nos princípios, procura, no final, 
ajudar a família a manter o equilíbrio e a 
serenidade possíveis. 


