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APRESENTAÇÃO

O Programa de Português do Ensino Secundário, 
«Educação Literária», 11.º ano, inclui o Frei Luís de 
Sousa, obra cujo valor literário, histórico -cultural e 
patrimonial é indiscutível. Sem prejuízo da concor-
dância com esta inclusão, não deverão deixar de ser 
ponderadas algumas dificuldades de leitura, com-
preensão e interpretação desta peça de teatro por 
parte dos alunos do 11.º ano. A completa fruição da 
obra passa pela ultrapassagem dessas dificuldades.

É sabido que a leitura dos clássicos é essencial 
em educação literária, mas também não deixa de 
ser conhecida a dificuldade de penetração nesses 
textos, provocada por múltiplos fatores. Sendo 
assim, os alunos necessitam de instrumentos que 
os incentivem e os ajudem a encontrar o caminho 
mais proveitoso e não os deixem desistir perante os 
obstáculos à leitura. 

Este auxiliar da leitura de Frei Luís de Sousa, que 
aqui apresento, pretende prestar aos alunos a neces-
sária ajuda capaz de os levar a ler com o melhor 
proveito.

Assim, para além da informação de ordem lite-
rária e contextual que enquadra a obra e ilumina a 
sua compreensão, são apresentadas, para cada um 
dos excertos selecionados, sequências de questões e 
respetivas respostas. Esta questionação incide preci-
samente nos temas do domínio da «Educação lite-
rária» presentes no Programa. A relação leitura do 
texto/questão/resposta facultará aos alunos os recur-
sos necessários ao desenvolvimento do seu percurso 
neste domínio: por um lado, a experimentação e o 
conhecimento -treino do tipo de questionação espe-
rável; por outro lado, os saberes necessários à lei-
tura de um texto literário clássico e especificamente 
desta peça de teatro.

��
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CONTEXTUALIZAÇÃO 
HISTÓRICO-LITERÁRIA

Romantismo

Depois de três séculos de produção literária den-
tro dos parâmetros clássicos (os séculos xvi, xvii 
e xviii), eis que, no século xix, irrompem outras 
ideias e se desenvolve a adesão a outras formas lite-
rárias. O conjunto destas novas ideias e destas novas 
formas constitui o movimento romântico que exige, 
também, uma nova linguagem literária. Na histó-
ria da literatura portuguesa, a primeira metade do 
século xix é a época do Romantismo.

A evolução do gosto literário acompanha a evo-
lução histórica geral. Assim, acerca da primeira 
metade do século xix, podemos afirmar a existên-
cia de paralelismo entre a implantação do regime 
liberal (do lado político -social) e o surgimento do 
Romantismo (do lado literário). 

Do ponto de vista das ideias, as principais carac-
terísticas do movimento romântico são as seguintes:

–  a supremacia do individualismo e da afirmação 
do eu sobre as normas, as conveniências e as 
imposições sociais;

–  a supremacia das emoções e dos sentimentos 
sobre os ditames da razão, sobretudo aqueles 
que advêm das normas e conveniências sociais;

–  a adesão a formas livres para as composições 
literárias, em consonância com os seus temas 
e em discordância de formas previamente fixa-
das, como, por exemplo, a do soneto;

–  a renovação da linguagem, aproximando -a da 
linguagem natural e desprovendo -a do carácter 
erudito próprio do classicismo;

–  o gosto por personagens representativas do 
espírito do romantismo como, por exemplo, o 
herói romântico e a sua difícil luta por valores 
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íntimos, advindos de uma moral fundada nos 
sentimentos, sobretudo no amor -paixão;

–  o gosto pela Natureza, nomeadamente por 
cenários naturais indefinidos, tempestuosos, 
pouco idílicos; pela noite enluarada; pelo mar 
encapelado; pela luz indecisa do crepúsculo; a 
composição de quadros naturais do tipo locus 
horrendus (latim), o «lugar horrendo», em con-
traposição ao locus amoenus (latim), o «lugar 
ameno» que era de gosto clássico;

–  o gosto pelas lendas, tradições, e por todo o 
património mítico e histórico nacional, repre-
sentativo do amor às raízes populares; a prefe-
rência pela Idade Média, período de origem de 
muitas dessas lendas.

 
Estas são as principais características que definem 

e unem a produção literária portuguesa da primeira 
metade do século xix, ou seja, o Romantismo por-
tuguês. Almeida Garrett foi um dos seus fundadores 
e principais propulsores. 

Almeida Garrett e o romantismo 
português

A vida de Almeida Garrett decorreu entre 1799 
e 1854, ou seja, na primeira metade do século xix, 
durante o período romântico. Porém, este movi-
mento literário não ocupou apenas o lugar de sim-
ples enquadramento da sua vida. Garrett foi uma 
pedra fundamental da construção do Romantismo 
português. 

Por razões políticas, Garrett viveu exilado em 
França e Inglaterra, durante algum tempo e por 
mais do que uma vez. Nestes países, o Romantismo 
surgiu mais cedo do que em Portugal e, por isso, 
Garrett teve oportunidade de contactar diretamente 
com as fontes deste movimento literário. Assim, foi 
ele o primeiro escritor português a publicar obras 
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românticas: os poemas Camões e D. Branca. Trata -se 
de poemas que abandonam radicalmente os parâ-
metros e ditames do Classicismo, concretizando os 
objetivos e ideais da nova escola romântica.

Ao longo da sua carreira literária, Garrett escre-
veu poesia lírica, narrativas e peças de teatro. Deste 
modo, foi afirmando e desenvolvendo o Roman-
tismo português nestes três géneros literários. Em 
aspetos temáticos, formais e linguísticos, inovou, 
consolidou as inovações e produziu verdadeiras 
obras -primas que são referências literárias funda-
mentais da sua época e de todos os tempos.

Relativamente à poesia lírica, deve realçar -se, 
dentre a sua vasta produção, o livro de poemas 
Folhas Caídas, constituído por poemas apaixona-
dos e compostos com grande mestria; no que toca 
à narrativa, o seu livro Viagens na Minha Terra é 
o máximo expoente de génio inovador da ficção 
romântica europeia; no género teatral, salienta -se, 
entre outras, a peça a que não ousou chamar tra-
gédia, precisamente pela sua liberdade anticlássica, 
Frei Luís de Sousa. 

A obra de Garrett, constituída por criações literá-
rias constitutivas do Romantismo português, ultra-
passa as barreiras temporais dessa época e continua 
a apresentar -se -nos, a nós, leitores atuais, plena de 
interesse e significado.

Biografia de Almeida Garrett
João Baptista da Silva Leitão foi o nome que 

Garrett recebeu ao nascer, no Porto, em 1799. Só 
muito mais tarde, acrescentará, a este seu nome ini-
cial, «de Almeida Garrett». 

Garrett passou a infância na cidade onde nasceu 
e, dessa infância, relevou para a memória sobre-
tudo os contos e lendas de raiz popular que ouvia a 



9

velhas criadas. A velha Brígida, na Quinta do Cas-
telo em que vivia com os pais, ou Rosa de Lima, na 
Quinta do Sardão pertencente a sua avó, encanta-
vam o menino João Baptista com as suas histórias. 
Tratava -se de contos fantásticos e tradicionais que se 
entranharam no seu espírito e tiveram, mais tarde, 
consequências que se manifestaram na temática da 
sua obra.

A partir de 1809, passou a residir na ilha Terceira, 
em Angra do Heroísmo, já que a família, fugindo da 
segunda invasão francesa, se retirou para os Açores 
onde tinha raízes familiares. A sua educação, de teor 
clássico (de que se viria a afastar mais tarde), foi 
feita, então, pelos tios, gente do Clero. 

Regressado ao Continente, em 1816, foi para 
Coimbra cursar Direito, curso que terminou em 
1821. Como estudante, envolveu -se no movimento 
liberal e escreveu teatro ainda dentro dos moldes 
clássicos, consequência da sua educação açoriana.

Sendo Garrett de ideologia e prática liberais, foi 
forçado ao exílio nos momentos em que, na conti-
nuada turbulência política deste período, as forças 
absolutistas tomaram o poder: em 1823, emigrou 
para Inglaterra; em 1824, para França. O exílio 
permitiu -lhe o contacto direto com a literatura 
romântica já florescente nesses países e, em conse-
quência, a escrita daqueles que são considerados os 
primeiros poemas românticos portugueses. 

Quando da promulgação da Carta Constitu-
cional, ou seja, da instituição de um regime liberal 
em Portugal, Garrett regressou à pátria e, sempre 
ativo, participou no desenvolvimento da monarquia 
cons titucional, nomeadamente, fundando jornais. 
Porém, perante uma nova reviravolta absolutista, viu-
-se obrigado a emigrar de novo para Inglaterra. Em 
1832, fez parte da expedição liberal, que, a partir da 
ilha Terceira, desembarcou no Mindelo, e  participou 
nos combates pelo triunfo do Liberalismo. 
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Garrett teve um importante papel político e cultu-
ral no desenvolvimento do Portugal liberal: partici-
pou na reforma das leis, foi parlamentar e organizou 
o teatro português, estando na origem da fundação 
do Conservatório de Arte Dramática, da Inspeção 
Geral dos Teatros e do Teatro de D. Maria II. 

A sua intensa participação cívica nesta fase ful-
cral do desenvolvimento do país, no século xix, 
decorreu em paralelo com a produção de obras 
literárias fundamentais para a criação de uma litera-
tura romântica portuguesa. Trata -se de obras extre-
mamente inovadoras do ponto de vista da escrita 
literária. Salientam -se: Folhas Caídas (poesia lírica); 
Viagens na Minha Terra (prosa narrativa); Frei Luís 
de Sousa (teatro).

Garrett viveu durante o período em que, mais 
intensamente, o movimento romântico se afirmou 
e se confirmou, com o seu ideal de liberdade, o 
seu gosto pelas coisas nacionais e a sua exposição 
da verdade emocional. A intensidade da sua vida 
manifestou -se através da escrita e da participação 
na atividade política, mas também na vivência de 
múltiplas paixões amorosas: Luísa Cândida Midosi, 
Adelaide Deville Pastor (de quem teve uma filha, 
Maria Adelaide), Rosa Montufar Infante. 

  
Talvez o traço mais saliente da personalidade de 

Garrett – manifestado quer na vivacidade da parti-
cipação política, nomeadamente como orador par-
lamentar, quer na ampla produção literária dentro 
do género dramático – tenha sido o da teatralidade. 
Exerceu, entre outros, o cargo de ministro dos 
Negócios Estrangeiros e obteve o título de visconde 
de Almeida Garrett. 

Morreu em 1854.

��
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FREI LUÍS DE SOUSA

Importância e valor literário 
do FREI LUÍS DE SOUSA

O Frei Luís de Sousa é uma peça de teatro, ou 
seja, um texto escrito para ser levado à cena. Faz, 
portanto, parte do nosso património dramático. 
E não só faz parte como é um marco fundamental 
na história do teatro português.

O teatro português tem início no século xvi 
com a obra dramática de Gil Vicente. Depois deste 
riquíssimo impulso inicial vicentino, o nosso tea-
tro, por razões de ordem histórica, caiu num estado 
muitíssimo pouco dinâmico que se manteve até ao 
início do século xix. Durante este longo período de 
entorpecimento, deve ressalvar -se, contudo, uma 
exceção: a das peças de António José da Silva, o 
Judeu. 

Ora, depois de sensivelmente três séculos de pou-
quíssima produção dramática, foi Almeida Garrett 
que pôs de pé um verdadeiro programa de renasci-
mento do teatro em língua portuguesa. Fê -lo por 
vários meios, nomeadamente o da escrita de peças 
teatrais, entre as quais sobressai a obra -prima que se 
intitula Frei Luís de Sousa. Esta peça é um elemento 
essencial da nossa herança cultural em termos de 
teatro. 

As razões da importância do Frei Luís de Sousa 
são de ordem vária:

–  o apuro e perfeição da sua construção dramá-
tica e da sua linguagem;

–  a verdade psicológica posta na interação emo-
cional das personagens, no seio de uma família 
atingida pela tragédia;

–  o valor simbólico da sua representação de Por-
tugal, num momento crítico da sua História, o 
da perda da independência e respetivas conse-
quências;
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–  o recorte inesquecível de personagens como 
Madalena, Maria, Telmo, Manuel, Romeiro, 
que se impõem, à nossa memória literária, 
como expoentes de autenticidade vivencial.

É, deste modo, insubstituível, o lugar que o Frei 
Luís de Sousa ocupa no nosso património literário. 

Características do texto dramático
O texto dramático, ou seja, o texto de uma peça 

de teatro, pode evidentemente ser lido, mas é escrito 
fundamentalmente para ser levado à cena. Destina-
-se, pois, a ser representado em palco por atores que 
encarnam as personagens, movimentando -se num 
cenário e trocando, entre si e perante os espetado-
res, as falas, as expressões faciais, os movimentos 
e os gestos criados pelo autor e interpretados pelo 
encenador. Da transformação de um ator em per-
sonagem, para além das falas, dos gestos, dos movi-
mentos, das expressões faciais, fazem também parte 
os fatos que vestem e constituem o guarda -roupa 
da peça. Da composição do cenário, fazem parte os 
adereços adequados. A iluminação é também um 
elemento importante da representação cénica de 
uma peça teatral.

Por estas razões, o texto teatral é constituído por 
dois tipos de discurso:

–  as falas, em discurso direto;
–  as didascálias, descritivas e indicativas de todos 

os outros elementos cénicos acima referidos. 
Estes dois tipos de discurso distinguem -se um 
do outro também graficamente.

Um texto teatral como o Frei Luís de Sousa or  ga-
niza -se em cenas que, por sua vez, se agrupam em 
atos. Sempre que há alteração das personagens em 
palco, ou seja, sempre que sai ou entra uma persona-
gem, inicia -se uma nova cena. Sempre que o cenário 
em que decorre a ação muda, inicia -se um novo ato.
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No texto teatral representado, constituído pelas 
falas em diálogo, desprovido de descrição e de nar-
ração, a caracterização das personagens é sempre 
indireta. Cada personagem autorrevela -se pelo seu 
próprio comportamento (integrante das próprias 
falas ou de acordo com as indicações das didascá-
lias) ou é caracterizada através de referências conti-
das nas falas de outras personagens.

Uma vez que o tempo da representação está con-
dicionado pela capacidade presencial do público, 
no texto teatral, a sequência temporal é rápida, con-
centrada. Recorre a elipses (referências rápidas, por 
parte das personagens, a acontecimentos havidos, 
mas não representados), quando se torna necessário 
que o espetador conheça factos acontecidos em lap-
sos de tempo não representados.

A linguagem dos diálogos teatrais é viva, dinâ-
mica, aproximando -se do natural, para que se torne 
aceitável e verosímil perante o espetador. São falas 
que se contrapõem, completam, perguntam/res-
pondem, interrompem, replicam, suspendem, e, 
também, pausas, silêncios, que fazem parte da sig-
nificação global da interação verbal. 

Estas são as principais características do texto 
teatral.

Estrutura da obra
O Frei Luís de Sousa é composto por três atos. 

Cada um destes atos termina com um aconteci-
mento marcante que implica uma mudança de 
cenário. 

O primeiro ato termina com o incêndio do palá-
cio de Manuel de Sousa Coutinho, determinado 
pelo próprio como reação patriótica à vontade 
manifestada pelos governadores castelhanos de lá 
se instalarem. Assim, a ação abandona este palácio 
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para passar a decorrer no palácio de D. João de Por-
tugal, primeiro marido de D. Madalena de Vilhena, 
à qual, por esse mesmo motivo, pertencia. 

O segundo ato termina com a presença do 
Romeiro, sinal de que D. João de Portugal estava 
vivo e de que uma terrível catástrofe virá colocar 
aquela família numa situação insustentável. Por essa 
mesma razão, Manuel e Madalena irão entrar cada 
um em seu convento. O cenário da ação passará a 
ser a parte do palácio de D. João de Portugal con-
tígua e comunicante com a capela da Senhora da 
Piedade, na igreja de São Paulo dos Domínicos de 
Almada. É aí que decorre a ação do terceiro ato. 

Cada um destes atos é constituído por cenas.

O primeiro, por doze cenas; o segundo, por 
quinze e o terceiro, por doze. Há, pois, equilíbrio 
no tamanho dos atos, compreendendo -se a maior 
extensão do ato central, em que se desenvolve a 
parte nuclear da ação. 

Do ponto de vista da estrutura interna, esta 
organização corresponde à evolução da ação em três 
fases significativas:

–  apresentação da situação e dos fatores que a per-
turbam: desde a abertura sobre D. Madalena 
e Telmo, até à alteração material e emocional 
provocada pelo incêndio;

–  manutenção e crescendo de um estado de insta-
bilidade que, aparentemente, se tenta pacificar, 
mas que repentinamente atinge um clímax, ao 
ser agravado, sem remissão, pela chegada do 
Romeiro (D. João de Portugal);

–  sucessão, emocionalmente crescente, das rea-
ções provocadas pela profunda perturbação 
causada pela inevitável destruição da família, 
uma catástrofe, cuja consequência mais angus-
tiante é a da morte de Maria. 
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O Frei Luís de Sousa apresenta, assim, uma estru-
tura coesa e coerente, sem ruturas na tensão dramá-
tica, em direção ao seu clímax e respetiva catástrofe. 
Internamente, por isso, segue de perto a estrutura 
do teatro trágico clássico. Porém, ao ser formado por 
três atos, afasta -se do modelo da tragédia clássica que 
era obrigatoriamente constituída por cinco atos. 

Drama ou tragédia?
Esta dúvida sobre a classificação do Frei Luís de 

Sousa, enquanto peça de teatro, começou por ser 
levantada pelo próprio autor. Garrett, na Memória 
ao Conservatório Real, texto de apresentação da peça, 
discorre com argumentos vários acerca do assunto, 
acabando por se decidir por lhe chamar drama.

A razão fundamental, que levou o autor a não 
chamar tragédia à sua peça, foi o facto de estar 
escrita em prosa. Na verdade, a tragédia clássica era 
escrita em verso, mas Garrett compreendeu, e bem, 
que o verso viria cortar a naturalidade dos diálogos 
entre personagens do século xvi. 

Por outro lado, quanto à natureza do seu tema, 
à atmosfera em que decorre a ação e à estrutura 
interna que a organiza, o Frei Luís de Sousa tem uma 
afinidade grande com as características da tragédia 
antiga. Os pontos desta afinidade são fundamental-
mente estes:

–  a ação decorre num ambiente de tensão que se 
vai acumulando, até que o reconhecimento do 
Romeiro como D. João de Portugal, primeiro 
marido de D. Madalena, desencadeia, sobre 
aquela família, uma verdadeira catástrofe;

–  as personagens são poucas e a ação alicerça-
-se apenas nos acontecimentos essenciais, sem 
acumulação de intervenções secundárias e 
superficiais; tal sobriedade era própria da tra-
gédia antiga;
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–  a ação decorre num tempo curto e num espaço 
pouco variado, aproximando -se da lei de uni-
dade de espaço, tempo e ação própria da tragé-
dia clássica. 

 
Estas características, avessas aos exageros melo-

dramáticos dos dramas românticos contemporâ-
neos de Garrett, dão força e gravidade ao tema da 
peça. Garrett conhecia bem a tragédia clássica e, 
dela, soube tirar lição que aplicou na construção do 
seu Frei Luís de Sousa. Porém, não quis chamar -lhe 
tragédia. 

Embora aquilo a que assistimos, ao ver represen-
tar esta peça, tenha todo o sabor de um ambiente 
trágico, Garrett não deixa de nos fazer sentir, tam-
bém, a diferença desses tempos já longínquos da 
tragédia grega. Em vez do carácter ritual e mítico de 
histórias que decorriam entre deuses e heróis gregos, 
criou um ambiente mais natural e humano, próprio 
dos fins do século xvi. 

Em suma, Garrett soube aproveitar a sobriedade 
e a contenção do teatro grego, naquilo em que 
podiam dar força dramática à sua peça e evitar a 
enfraquecedora agitação superficial existente na 
maior parte dos dramas seus contemporâneos.

Garrett soube também, todavia, não perder o 
sentido de que, na sua peça, se representava uma 
história envolvendo personagens dos fins do século 
xvi, perante espetadores do século xix, uma socie-
dade de costumes e gostos burgueses e liberais.

Conseguiu a síntese perfeita.

��
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EDUCAÇÃO LITERÁRIA 
– TEXTOS ESCOLHIDOS 
DE FREI LUÍS DE SOUSA 1

recorte das personagens principais

MADALENA

� Textos �
A

ato i
cena i

[…]
Madalena (repetindo maquinalmente e devagar o 

que acaba de ler):

«Naquele engano de alma ledo e cego 
que a fortuna não deixa durar muito2…»

Com a paz e alegria de alma… Um engano, um 
engano de poucos instantes que seja. Deve de ser 
a felicidade suprema neste mundo. E que importa 
que o não deixe durar muito a fortuna? Viveu -se, 
pode -se morrer. Mas eu!… (pausa) Oh! Que o não 
saiba ele ao menos, que não suspeite o estado em 
que eu vivo. Este medo, estes contínuos terrores, 
que ainda me não deixaram gozar um só momento 
de toda a imensa felicidade que me dava o seu amor. 
Oh! Que amor, que felicidade… Que desgraça 
a minha! (Torna a descair em profunda meditação; 
silêncio breve.) 

1  Textos selecionados da edição de Frei Luís de Sousa organi-
zada por A. Nunes de Almeida, Atlântida Editora, Coim-
bra, 1970.

2  In Os Lusíadas, Canto iii, 120 (episódio de Inês de Castro).
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B

ato i
cena ii

Madalena (enxuga os olhos e toma uma atitude 
grave e firme): – Levantai -vos, Telmo, e ouvi -me. 
(Telmo levanta -se.) Ouvi -me com atenção. É a pri-
meira e será a última vez que vos falo deste modo 
e em tal assunto. Vós fostes o aio e amigo de meu 
senhor… de meu primeiro marido, o senhor D. João 
de Portugal; tínheis sido o companheiro de trabalhos 
e de glória de seu ilustre pai, aquele nobre conde 
de Vimioso, que eu de tamanhinha3 me acostumei a 
reverenciar como pai. Entrei depois nesta família de 
tanto respeito; achei -vos parte dela, e quase que vos 
tomei a mesma amizade que aos outros… Chegastes 
a alcançar um poder no meu espírito, quase maior… 
– decerto maior – que nenhum deles. O que sabeis 
da vida e do mundo, o que tendes adquirido na con-
versação dos homens e dos livros – porém, mais que 
tudo, o que de vosso coração fui vendo e admirando 
cada vez mais – me fizeram ter -vos numa conta, 
deixar -vos tomar, entregar -vos eu mesma tal autori-
dade nesta casa e sobre minha pessoa… que outros 
poderão estranhar… 

C

ato iii
cena vi

Romeiro, Telmo; e Madalena, de fora, à porta 
do fundo.

Madalena: – Esposo, esposo! Abri -me, por 
quem sois! Bem sei que aqui estais: abri!

Romeiro: – É ela que me chama, Santo Deus! 
Madalena que chama por mim…

Telmo: – Por vós?!
Romeiro: – Pois por quem?… Não lhe ouves 

gritar: «esposo, esposo»?
3 Tamanhinha = pequenina.
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Madalena: – Marido da minha alma, pelo nosso 
amor te peço, pelos doces nomes que me deste, pelas 
memórias da nossa felicidade antiga, pelas saudades 
de tanto amor e tanta ventura, oh! não me negues 
este último favor.

Romeiro: – Que encanto, que sedução! Como 
lhe hei de resistir?

Madalena: – Meu marido, meu amor, meu 
Manuel! 

D

ato iii
cena ix

Madalena, Jorge (coro dos frades dentro).

Madalena: – Ouve, espera: uma só, uma só 
palavra; Manuel de Sousa!… (Toca o órgão dentro.)

Coro (dentro): – De profundis clamavi ad te, 
Domine; Domine, exaudi vocem meam4.

Madalena (indo abraçar -se com a cruz): – Oh, 
Deus; Senhor meu! Pois já, já? Nem mais um ins-
tante, meu Deus? Cruz do meu Redentor, ó cruz 
preciosa, refúgio de infelizes, ampara -me tu, que me 
abandonaram todos neste mundo, e já não posso 
com as minhas desgraças… e estou feita um espe-
táculo de dor e de espanto para o céu e para a terra! 
Tomai, Senhor, tomai tudo… A minha filha tam-
bém?… Oh! a minha filha, a minha filha… também 
essa Vos dou, meu Deus. E agora, que mais quereis 
de mim, Senhor? (Toca o órgão outra vez.) 

Contexto

Almeida Garrett, cujos objetivos eram de ordem 
literária, adaptou os factos históricos, para que 
melhor resultassem do ponto de vista dramático. 
Historicamente, D. Madalena de Vilhena casou em 
1584 com Manuel de Sousa Coutinho. Era viúva de 
4 Do fundo da alma por ti chamei, Senhor; Senhor, ouve a 
minha voz. (Salmo em latim que inicia a cerimónia de impo-
sição do hábito religioso a Madalena e Manuel.)
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D. João de Portugal, dado como morto na batalha de 
Alcácer -Quibir. Deste casamento tiveram uma filha, 
Ana de Noronha, que morreu cerca de 1613. Depois 
da morte da filha, D. Madalena e Manuel de Sousa 
Coutinho decidiram, de comum acordo, separar -se e 
entrarem cada um em seu convento. Não há registo 
histórico do regresso de D. João de Portugal.

Relacionação com outros textos

Desde o início da peça, Garrett estabelece uma 
relação intertextual entre o destino trágico de Inês 
de Castro e os temores de Madalena quanto ao seu 
próprio destino. É certamente interessante integrar, 
em Os Lusíadas, os dois versos que D. Madalena 
está a ler na abertura da peça:

«Estavas, linda Inês, posta em sossego
De teus anos colhendo o doce fruto,
Naquele engano de alma ledo e cego,
Que a fortuna não deixa durar muito,
Nos saudosos campos do Mondego,
De teus formosos olhos nunca enxuto,
Aos montes ensinando e às ervinhas,
O nome que no peito escrito tinhas.»
 

Educação literária – as questões

1. Tendo como objetivo o conhecimento da per-
sonagem de Madalena, leia com muita atenção os 
textos A, B, C e D.

1.1 A partir dos elementos fornecidos pela lei-
tura, escreva um texto descritivo em que apresente 
o retrato de D. Madalena de Vilhena. 

Educação literária – as respostas

1.1 D. Madalena de Vilhena é uma senhora bem-
-nascida, de uma família nobre, nos fins do século 
xvi. Assim, o seu comportamento tem como ideal 
o reger -se por normas de índole religiosa, moral e 
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social próprias da sua época e da sua origem fami-
liar. No entanto, do ponto de vista psicológico, 
Madalena não é uma pessoa firme e segura. Apre-
senta um comportamento afetado pela insegurança, 
pelo medo. Psicologicamente, é frágil e instável. A 
causa principal deste comportamento é a consciên-
cia de culpa por se ter apaixonado por Manuel de 
Sousa Coutinho, quando ainda vivia casada com 
D. João de Portugal e ter -se casado, mais tarde, 
com Manuel, sem que houvesse certeza absoluta 
da morte de seu primeiro marido. Outro motivo 
da sua permanente aflição é a fraca saúde da filha. 
Madalena é uma mulher sentimental, apaixonada, 
romântica, e esse seu traço de carácter entra em con-
flito com o comportamento e forma de estar na vida 
que a sua condição social lhe exige.

��

recorte das personagens principais

TELMO

� Textos �
A

ato i
cena ii

[…]
Madalena: – Filha do meu coração!
Telmo: – E do meu. Pois não se lembra, minha 

senhora, que ao princípio era uma criança que eu 
não podia… – é verdade, não a podia ver: já sabereis 
porquê… mas vê -la, era ver… Deus me perdoe!… 
nem eu sei… E daí começou -me a crescer, a olhar 
para mim com aqueles olhos… a fazer -me tais mei-
guices, e a fazer -se -me um anjo tal de formosura e 
de bondade, que – vedes -me aqui agora, que lhe 
quero mais do que seu pai.

Madalena (sorrindo): – Isso agora!…
Telmo: – Do que vós.
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Madalena (rindo): – Ora, meu Telmo!
Telmo: – Mais, muito mais. E veremos: tenho cá 

uma coisa que me diz que, antes de muito, se há de 
ver quem é que quer mais à nossa menina nesta casa.

Madalena (assustada): – Está bom; não entre-
mos com os teus agouros e profecias do costume: 
são sempre de aterrar… Deixemo -nos de futuros…

Telmo: – Deixemos, que não são bons.
Madalena: – E de passados também…
Telmo: – Também.
Madalena: – E vamos ao que importa agora. 

Maria tem uma compreensão…
Telmo: – Compreende tudo!
Madalena: – Mais do que convém.
Telmo: – Às vezes.
Madalena: – É preciso moderá -la.
Telmo: – É o que eu faço.
Madalena: – Não lhe dizer…
Telmo: – Não lhe digo nada que não possa, que 

não deva saber uma donzela honesta e digna de 
melhor… de melhor…

Madalena: – Melhor quê?
Telmo: – De nascer em melhor estado. Quisestes 

ouvi -lo… está dito. 

B

ato ii
cena i

[…]
Maria: – Meu nobre pai! Mas quando há de ele 

sair daquele homízio5? Passar os dias retirado nessa 
quinta tão triste de além do Alfeite, e não poder vir 
aqui senão de noite, por instantes, e Deus sabe com 
que perigo!

Telmo: – Perigo nenhum: todos o sabem e 
fecham os olhos. Agora é só conservar as aparências 
aí mais uns dias, e depois fica tudo como dantes.

Maria: – Ficará, pode ser, Deus queira que seja! 
Mas tenho cá uma coisa que me diz que aquela 
5 homízio = desterro; isolamento.
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 tristeza de minha mãe, aquele susto, aquele terror 
em que está – e que ela disfarça com tanto trabalho 
na presença de meu pai (também a mim mo queria 
encobrir, mas agora já não pode, coitada!) – aquilo 
é pressentimento de desgraça grande… Oh! mas é 
verdade… vinde cá; (leva -o diante dos três retratos 
que estão no fundo; apontando para o de D. João de 
Portugal) de quem é este aqui, Telmo?

Telmo (olha, e vira a cara de repente): – Esse é… 
há de ser… é um da família destes senhores da casa 
de Vimioso, que aqui estão tantos.

Maria (ameaçando -o com o dedo): – Tu não dizes 
a verdade, Telmo.

Telmo (quase ofendido): – Eu nunca menti, 
senhora D. Maria de Noronha.

Maria: – Mas não diz a verdade toda o senhor 
Telmo Pais, que é quase o mesmo.

Telmo: – O mesmo!… Disse -vos o que sei, e o 
que é verdade; é um cavaleiro da família de meu 
outro amo, que Deus… que Deus tenha em bom 
lugar.

Maria: – E não tem nome o cavaleiro?
Telmo (embaraçado): – Há de ter: eu é que…
Maria (como quem lhe vai tapar a boca): – Agora 

é que tu ias mentir de todo… cala -te.  

C

ato iii
cena iv

Telmo, só.

Telmo: – Virou -se -me a alma toda com isto: não 
sou já o mesmo homem. Tinha um pressentimento 
do que havia de acontecer… parecia -me que não 
podia deixar de suceder… e cuidei que o desejava 
enquanto não veio. Veio, e fiquei mais aterrado, 
mais confuso que ninguém! Meu honrado amo, 
o filho do meu nobre senhor, está vivo… o filho 
que eu criei nestes braços… vou saber novas certas 
dele – no fim de vinte anos de o julgarem perdido; 
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e eu, eu que sempre esperei, que sempre suspirei 
pela sua vinda… – era um milagre que eu esperava 
sem o crer! – eu agora tremo… É que o amor desta 
outra filha, desta última filha, é maior, e venceu… 
venceu… apagou o outro. Perdoe -me Deus, se é 
pecado. Mas que pecado há de haver com aquele 
anjo? Se ela me viverá, se escapará desta crise terrí-
vel! Meu Deus, meu Deus! (Ajoelha.) Levai o velho, 
que já não presta para nada. Levai -o por quem sois! 
(Aparece o Romeiro à porta da esquerda, e vem lenta-
mente aproximando -se de Telmo, que não dá por ele.) 
Contentai -vos com este pobre sacrifício da minha 
vida, Senhor, e não me tomeis dos braços o inocen-
tinho que eu criei para Vós, Senhor, para vós… mas 
ainda não, não mo leveis ainda! Já padeceu muito, 
já trespassaram bastantes dores aquela alma: esperai-
-lhe com a morte algum tempo!… 

Contexto

No contexto da nobreza, no século xvi, a inter-
venção dos pais na criação dos filhos não era tão 
direta como atualmente. Para esse fim, existia a 
figura do aio ou aia. Telmo representa a figura de 
aio e escudeiro, no seio de uma família nobre. Trata-
-se de um cargo atribuído a alguém que tem como 
missão a educação de uma criança da família. Este 
cargo gerava naturalmente uma grande proximi-
dade e até afeição entre o aio e a criança que tinha a 
seu cargo para acompanhar e educar.

Relacionação com outros textos

A propósito da personagem de Telmo, o velho 
aio de Maria, relembremos um belíssimo conto de 
Eça de Queirós: «A Aia». Este conto, cujo tema é 
precisamente o fortíssimo elo de afeto entre a aia e a 
criança que criou, começa assim: «Era uma vez um 
rei, moço e valente, senhor de um reino abundante 
em cidades e searas, que partira a batalhar por terras 
distantes, deixando solitária e triste a sua rainha e 
um filhinho, que ainda vivia no seu berço, dentro 
das suas faixas…»
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Educação literária – as questões

1. Tendo como objetivo o conhecimento da per-
sonagem de Telmo, leia com muita atenção os tex-
tos A, B e C.

 1.1 A partir dos elementos fornecidos pela lei-
tura, escreva um texto descritivo em que apresente 
o retrato de Telmo Pais.

Educação literária – as respostas

1.1 Telmo Pais, ocupando, no seio da família, 
o lugar de aio, é por definição fiel e dedicado aos 
que lhe atribuíram esse cargo e responsabilidade. 
A lealdade é o seu traço definidor. Neste caso parti-
cular, dada a longevidade de Telmo e a longa dura-
ção da sua permanência naquela família, a relação 
de Telmo com os seus senhores ultrapassa o limite 
de um subordinado e aproxima -se da de um amigo. 
Os acontecimentos, nomeadamente, o regresso do 
seu primeiro «menino», vão perturbar a consciência 
de Telmo, fazendo -o sentir -se dividido entre Maria 
e D. João. Para além desta característica inerente à 
sua função, Telmo apresenta traços próprios do seu 
carácter, da sua cultura e das suas vivências dentro 
do quadro histórico da sua vida: é passadista, sau-
dosista, sebastianista, agoirento, afeiçoado a mitos e 
lendas. Nesta medida, participa do espírito român-
tico, encarnado no seu sentimentalismo e na afir-
mação de um profundo nacionalismo simbolizado 
por Camões de quem fora amigo. 

��
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recorte das personagens principais

MANUEL

� Textos �
A

ato i
cena vii

Jorge, Madalena, Maria, Miranda; e Manuel de 
Sousa, entrando com vários criados que o seguem, 
alguns com brandões6 acesos. É noite fechada.

Manuel (parando junto da porta, para os cria-
dos): – Façam o que lhes disse. Já, sem mais detença! 
Não apaguem esses brandões; encostem -nos aí fora 
no patim. E tudo o mais que eu mandei. (Vindo ao 
proscénio) Madalena! Minha querida filha, minha 
Maria! (abraça -as) Jorge, ainda bem que aqui estás, 
preciso de ti: bem sei que é tarde e que são horas 
conventuais; mas eu irei depois contigo dizer a «mea 
culpa» e o «peccavi»7 ao nosso bom prior. Miranda, 
vinde cá. (Vai com ele à porta da esquerda, depois às 
do eirado, e dá -lhe algumas ordens baixo.)

Madalena: – Que tens tu? Nunca entraste em 
casa assim. Tens cousa que te dá cuidado… e não 
mo dizes? O que é?

Manuel: – É que… Senta -te, Madalena; aqui ao 
pé de mim, Maria. Jorge, sentemo -nos, que estou 
cansado. (Sentam -se todos.) Pois agora sabei as novi-
dades, que seriam estranhas, se não fosse o tempo 
em que vivemos. (Pausa) É preciso sair já desta casa, 
Madalena.

Maria: – Ah! Inda bem, meu pai!
Manuel: – Inda mal! Mas não há outro remédio. 

Sairemos esta noite mesma. Já dei ordens a toda a 
família: Telmo foi avisar as tuas aias do que haviam 
de fazer, e lá andam pelas câmaras velando nesse 

6 brandões = tochas; velas de cera grandes. 
7 mea culpa = a culpa é minha; peccavi = pequei (palavras da 
confissão católica em latim).
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cuidado. Sempre é bom que vás dar um relance de 
olhos ao que por lá se faz: eu também irei por minha 
parte. Mas temos tempo: isto são oito horas, à meia-
-noite vão quatro; daqui lá o pouco que me importa 
salvar estará salvo… e eles não virão antes da manhã.

Madalena: – Então sempre é verdade que Luís 
de Moura e os outros governadores?…

Manuel: – Luís de Moura é um vilão ruim, faz 
como quem é. O arcebispo é… o que os outros que-
rem que ele seja. Mas o conde de Sabugal, o conde 
de Santa Cruz, que deviam olhar por quem são, e 
que tomaram este encargo odioso… e vil de oprimir 
os seus naturais em nome dum rei estrangeiro… 
Oh! Que gente, que fidalgos portugueses!… Hei 
de lhes dar uma lição, a eles e a este escravo deste 
povo que os sofre, como não levam tiranos há muito 
tempo nesta terra.

Maria: – O meu nobre pai! Oh! O meu querido 
pai! Sim, sim, mostrai -lhes quem sois e o que vale 
um português dos verdadeiros.

[…] 
 

B

ato ii
cena iii

Manuel de Sousa e Maria.

Manuel: – Ora ouve cá, filha. Tu tens uma 
grande propensão para achar maravilhas e mistérios 
nas coisas mais naturais e singelas. E Deus entregou 
tudo à nossa razão, menos os segredos de Sua natu-
reza inefável, os de Seu amor e de Sua justiça e mise-
ricórdia para connosco. Esses são os pontos sublimes 
e incompreensíveis da nossa fé! Esses creem -se: tudo 
o mais examina -se. Mas vamos, (sorrindo) não dirão 
que sou da Ordem dos Pregadores? Há de ser des-
tas paredes, é unção8 da casa: que isto é quase um 
convento aqui, Maria… Para frades de S. Domingos 
não nos falta senão o hábito9…

8 unção = efeito, dom.
9 hábito = traje dos frades e freiras.
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Maria: – Que não faz o monge…
Manuel: – Assim é, querida filha! Sem hábito, 

sem escapulário nem correia, por baixo do cetim e 
do veludo, o cilício10 pode andar tão apertado sobre 
as carnes, o coração tão contrito no peito… a morte 
– e a vida que vem depois dela – tão diante dos 
olhos sempre, como na cela mais estreita e com o 
burel mais grosseiro cingido. Mas enfim, chega -te 
aos bons… sempre é meio caminho andado. Eu 
estou contentíssimo de virmos para esta casa, quase 
que nem já me pesa da outra. Tenho aqui meu 
irmão Jorge e todos estes bons padres de S. Domin-
gos como de portas a dentro. Ainda não viste daqui 
a igreja? (Levanta o reposteiro ao fundo, e chegam 
ambos à tribuna.) É uma devota capela esta. E todo 
o templo tão grave! Dá consolação vê -lo. Deus nos 
deixe gozar em paz de tão boa vizinhança. (Tornam 
para o meio da casa.)

Maria (que parou diante do retrato de D. João de 
Portugal, volta -se de repente para o pai): – Meu pai, 
este retrato é parecido?

Manuel: – Muito; é raro ver tão perfeita seme-
lhança: o ar, os ademanes11, tudo. O pintor copiou 
fielmente quanto viu. Mas não podia ver, nem lhe 
cabiam na tela, as nobres qualidades de alma, a 
grandeza e valentia de coração, e a fortaleza daquela 
vontade, serena, mas indomável, que nunca foi vista 
mudar. Tua mãe ainda hoje estremece só de o ouvir 
nomear; era um respeito… era quase um temor 
santo que lhe tinha.

Maria: – E lá ficou naquela fatal batalha!…
Manuel: – Ficou. Tens muita pena, Maria?
Maria: – Tenho.
Manuel: – Mas se ele vivesse… não existias tu 

agora, não te tinha eu aqui nos meus braços.
Maria (escondendo a cabeça no seio do pai): – Ai, 

meu pai! 

10 cilício = instrumento de penitência para mortificar o corpo.
11 ademanes = atitude. 
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 C
ato iii
cena i

[…]
Jorge: – Haverá duas horas que entrei na sua 

câmara, e estive ao pé do leito. Dormia, e mais 
sossegada da respiração. O acesso de febre, que a 
tomou quando chegámos de Lisboa e que viu a mãe 
naquele estado, parecia declinar… quebrar -se mais 
alguma coisa. Doroteia e Telmo… pobre velho, coi-
tado!… estavam ao pé dela, cada um de seu lado… 
Disseram -me que não tinha tornado a… a…

Manuel: – A lançar sangue?… Se ela deitou o 
do coração!… Não tem mais. Naquele corpo tão 
franzino, tão delgado, que mais sangue há de haver? 
Quando ontem a arranquei de ao pé da mãe e a 
levava nos braços, não mo lançou todo às golfadas 
aqui no peito? (Mostra um lenço branco todo man-
chado de sangue) Não o tenho aqui… o sangue… 
o sangue da minha vítima?… que é o sangue das 
minhas veias… que é sangue da minha alma – é o 
sangue da minha querida filha! (Beija o lenço muitas 
vezes.) Oh! meu Deus, meu Deus! Eu queria pedir-
-te que a levasses já… e não tenho ânimo. Eu devia 
aceitar por mercê de tuas misericórdias que cha-
masses aquele anjo para junto dos teus, antes que 
o mundo, este mundo infame e sem comiseração, 
lhe cuspisse na cara com a desgraça do seu nasci-
mento. Devia, devia… e não posso, não quero, não 
sei, não tenho ânimo, não tenho coração. Peço -te 
vida, meu Deus (ajoelha e põe as mãos), peço -te vida, 
vida, vida… para ela, vida para a minha filha!… 
Saúde, vida para a minha querida filha!… e morra 
eu de vergonha, se é preciso; cubra -me o escárnio 
do mundo, desonre -me o opróbrio dos homens, 
tape -me a sepultura uma lousa de ignomínia, um 
epitáfio que fique a bradar por essas eras desonra e 
infâmia sobre mim !… Oh! meu Deus, meu Deus! 
(Cai de bruços no chão… Passado algum tempo, Frei 
Jorge chega -se para ele, levanta -o quase a peso e tor-
na -o a assentar.) 
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Contexto

Manuel de Sousa Coutinho, que, ao entrar no 
mosteiro de S. Domingos, tomou o nome de Frei 
Luís de Sousa, foi militar pertencente à Ordem de 
Malta. Durante uma primeira parte da sua vida, 
bastante aventurosa, esteve cativo em Argel, de onde 
foi resgatado. Casou com D. Madalena de Vilhena 
em 1584, vivia -se, em Portugal, o período filipino 
de perda da independência e submissão à coroa cas-
telhana. Foi capitão -mor da vila de Almada, onde 
tinha casa. Depois da morte da filha, ele, bem como 
sua mulher, entraram cada um no seu convento. 
Durante a sua vida conventual tornou -se escritor 
de obras de carácter histórico sobre temas ligados à 
ordem conventual em que professara. Esta é a ver-
dade histórica que serviu de base à criação literária 
de Garrett. 

Relacionação com outros textos

Nestes textos, lemos como a tragédia atinge 
a relação entre um pai e uma filha, produzindo 
cenas de grande sofrimento. Outros textos literários 
representam situações semelhantes, como acontece, 
por exemplo, em Amor de Perdição com Teresa e seu 
pai Tadeu de Albuquerque. Todavia, enquanto, no 
romance de Camilo Castelo Branco, assistimos à 
supremacia das conveniências sociais, no Frei Luís 
de Sousa, prevalecem os afetos. 
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Educação literária – as questões

1. Tendo como objetivo o conhecimento da per-
sonagem de Manuel de Sousa Coutinho, leia com 
muita atenção os textos A, B e C.

 1.1 A partir dos elementos fornecidos pela lei-
tura, escreva um texto descritivo em que apresente 
o retrato de Manuel.

Educação literária – as respostas

1.1 Manuel de Sousa Coutinho assume na 
peça a sua condição de pai de Maria e de marido 
de Madalena, ou seja, naquele contexto histórico-
-social, ele é o chefe de família. Nesta sua condição, 
revela -se firme, lúcido, sensato, mas também afe-
tuoso e sentimental. Outra faceta do seu carácter 
é o seu patriotismo, que exprime e concretiza com 
vigor através de ações decisivas e inflexíveis como 
a do incêndio da própria casa. É um homem do 
seu tempo, de nobre condição, religioso mas não 
supersticioso, culto. Assume o sofrimento com 
dignidade e procura compreender a tragédia que o 
atinge com racionalidade.

 
��
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recorte das personagens principais

MARIA

� Textos �
A

ato i
cena iii

Madalena, Telmo, Maria.

Maria (entrando com umas flores na mão, 
encontra -se com Telmo, e o faz tornar para a cena): 
– Bonito! Eu há mais de meia hora no eirado pas-
seando – e sentada a olhar para o rio a ver as faluas e 
os bergantins que andam para baixo e para cima – e 
já aborrecida de esperar… e o senhor Telmo aqui 
posto a conversar com a minha mãe, sem se impor-
tar de mim! Que é do romance que me prometeste? 
Não é o da batalha, não é o que diz:

Postos estão, frente a frente,
os dois valorosos campos;

é o outro, é o da ilha encoberta onde está el -rei 
D. Sebastião, que não morreu e que há de vir um 
dia de névoa muito cerrada… Que ele não morreu; 
não é assim, minha mãe?

Madalena: – Minha querida filha, tu dizes coi-
sas! Pois não tens ouvido, a teu tio Frei Jorge e a teu 
tio Lopo de Sousa, contar tantas vezes como aquilo 
foi? O povo, coitado, imagina essas quimeras para 
se consolar na desgraça.

Maria: – Voz do povo, voz de Deus, minha 
senhora mãe: eles que andam tão crentes nisto, 
alguma cousa há de ser. Mas ora o que me dá que 
pensar é ver que, tirado aqui o meu bom Telmo 
(chega -se toda para ele, acarinhando -o), ninguém 
nesta casa gosta de ouvir falar em que escapasse 
o nosso bravo rei, o nosso santo rei D. Sebastião. 
Meu pai, que é tão bom português, que não pode 
sofrer estes castelhanos, e que até às vezes dizem 
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que é de mais o que ele faz e o que ele fala… em 
ouvindo duvidar da morte do meu querido rei 
D. Sebastião… ninguém tal há de dizer, mas põe-
-se logo outro, muda de semblante, fica pensativo e 
carrancudo: parece que o vinha afrontar, se voltasse, 
o pobre do rei. Ó minha mãe, pois ele não é por 
D. Filipe; não é, não?

Madalena: – Minha querida Maria, que tu hás 
de estar sempre a imaginar nessas coisas que são tão 
pouco para a tua idade! Isso é o que nos aflige, a teu 
pai e a mim; queria -te ver mais alegre, folgar mais, e 
com coisas menos…

Maria: – Então, minha mãe, então! Veem, 
veem?… Também minha mãe não gosta. Oh! 
essa ainda é pior, que se aflige, chora… ela aí está 
a chorar… (Vai -se abraçar com a mãe, que chora.) 
Minha querida mãe, ora pois então! Vai -te embora, 
Telmo, vai -te: não quero mais falar, nem ouvir falar 
de tal batalha, nem de tais histórias, nem de coisa 
nenhuma dessas. Minha querida mãe! 

B

ato ii
cena i

[…]
Telmo: – Menina!….
Maria: «Menina e moça me levaram de casa de 

meu pai»: é o princípio daquele livro tão bonito 
que minha mãe diz que não entende; entendo -o eu. 
Mas aqui não há menina nem moça; e vós, senhor 
Telmo Pais, meu fiel escudeiro, «faredes o que man-
dado vos é». E não me repliques, que então alter-
camos, faz -se bulha, e acorda minha mãe, que é o 
que eu não quero. Coitada! Há oito dias que aqui 
estamos nesta casa, e é a primeira noite que dorme 
com sossego. Aquele palácio a arder, aquele povo a 
gritar, o rebate dos sinos, aquela cena toda… oh! 
tão grandiosa e sublime, que a mim me encheu de 
maravilha, que foi um espetáculo como nunca vi 
outro de igual majestade!… à minha pobre mãe 
aterrou -a, não se lhe tira dos olhos: vai a fechá -los 
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para dormir e diz que vê aquelas chamas enoveladas 
em fumo a rodear -lhe a casa, a crescer para o ar e 
a devorar tudo com fúria infernal… O retrato de 
meu pai, aquele do quarto de lavor, tão seu favo-
rito, em que ele estava tão gentil -homem, vestido 
de Cavaleiro de Malta com a sua cruz branca no 
peito, aquele retrato não se pode consolar de que 
lho não salvassem, que se queimasse ali. Vês tu? Ela 
que não cria em agouros, que sempre me estava a 
repreender pelas minhas cismas, agora não lhe sai 
da cabeça que a perda do retrato é prognóstico fatal 
de outra perda maior que está perto, de alguma des-
graça inesperada, mas certa, que a tem de separar de 
meu pai. E eu agora é que faço de forte e assisada, 
que zombo de agouros e de sinas… para a animar, 
coitada!… que aqui entre nós, Telmo, nunca tive 
tanta fé neles. Creio, oh, se creio! que são avisos que 
Deus nos manda para nos preparar. E há… oh! há 
grande desgraça a cair sobre meu pai… decerto! e 
sobre minha mãe também, que é o mesmo. 

C

ato iii
cena xi

O Prior de Benfica, o Arcebispo, Manuel de 
Sousa, Madalena, etc., Maria, que entra precipitada-
mente pela igreja em estado de completa alienação: traz 
umas roupas brancas, desalinhadas e caídas, os cabelos 
soltos, o rosto macerado12, mas inflamado com as rose-
tas hécticas13; os olhos desvairados; para um momento, 
reconhece os pais, e vai direita a eles. Espanto geral: a 
cerimónia interrompe -se.

Maria: – Meu pai, meu pai, minha mãe! 
Levantai -vos, vinde! (Toma -os pelas mãos: eles obede-
cem maquinalmente, vêm ao meio da cena; confusão 
geral.)

12 macerado = marcado pelo sofrimento.
13 hécticas = próprias da tuberculose.
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Madalena: – Maria! Minha filha!
Manuel: – Filha, filha!… Oh! minha filha… 

(Abraçam -se ambos nela.)
Maria (separando -se com eles da outra gente, e 

trazendo -os para a boca de cena): – Esperai: aqui 
não morre ninguém sem mim. Que quereis fazer? 
Que cerimónias são estas? Que Deus é esse que 
está nesse altar, e quer roubar o pai e a mãe a sua 
filha? (Para os circunstantes) Vós quem sois, espec-
tros fatais?… Quereis -mos tirar dos meus braços?… 
Esta é a minha mãe, este é o meu pai… Que me 
importa a mim com o outro? Que morresse ou não, 
que esteja com os mortos ou com os vivos, que 
se fique na cova ou que ressuscite agora para me 
matar?… Mate -me, mate -me, se quer, mas deixe-
-me este pai, esta mãe, que são meus. Não há mais 
do que vir ao meio de uma família e dizer: «Vós 
não sois marido e mulher… e esta filha do vosso 
amor, esta filha criada ao colo de tantas meiguices, 
de tanta ternura, esta filha é…» Mãe, mãe, eu bem o 
sabia… nunca to disse, mas sabia -o: tinha -mo dito 
aquele anjo terrível que me aparecia todas as noi-
tes para me não deixar dormir… aquele anjo que 
descia com uma espada de chamas na mão, e a atra-
vessava entre mim e ti, que me arrancava dos teus 
braços quando eu adormecia neles… que me fazia 
chorar quando meu pai ia beijar -me no teu colo. 
Mãe, mãe, tu não hás de morrer sem mim… Pai, 
dá cá um pano da tua mortalha… dá cá, eu quero 
morrer antes que ele venha. (Encolhe -se no hábito 
do pai) Quero -me esconder aqui, antes que venha 
esse homem do outro mundo dizer -me na minha 
cara e na tua, aqui diante de toda esta gente: «Essa 
filha é filha do crime e do pecado!…» Não sou; dize, 
meu pai, não sou. (Vai para Madalena.) Pobre mãe, 
tu não podes… coitada! Não tens ânimo… Nunca 
mentiste?… Pois mente agora para salvar a honra 
de tua filha, para que lhe não tirem o nome de seu 
pai. […] 
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Contexto

Há aspetos contextuais que nos ajudam a inter-
pretar e apreciar a personagem de Maria. Na época, 
de uma maneira geral, as crianças não tinham um 
papel social, nem mesmo familiar, relevante. Maria 
é construída por Garrett como um caso excecional. 
Outro dado a ter em conta é o de que a doença de 
que Maria sofre, ou seja, a tuberculose, era, nesse 
tempo, uma doença incurável.

Relacionação com outros textos

Embora não existam, nos clássicos da nossa lite-
ratura, muitos lugares relevantes atribuídos a per-
sonagens crianças, relembremos a presença de uma 
personagem infantil, por exemplo, n’Os Maias, 
como modo de realçar a excecionalidade de Maria:

 « – E, como se chama a minha querida amiga?  – 
perguntou Carlos, sentado à cabeceira do leito.
 – Esta é Cricri – disse a pequena, apresentando 
outra vez a boneca. – Eu chamo−me Rosa, mas o 
papá diz que sou Rosicler.»

In Os Maias, de Eça de Queirós
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Educação literária – as questões

1. Tendo como objetivo o conhecimento da per-
sonagem de Maria, leia com muita atenção os textos 
A, B e C. 

1.1 A partir dos elementos fornecidos pela lei-
tura, escreva um texto descritivo em que apresente 
o retrato de maria.

Educação literária – as respostas

1.1 Maria é uma criança precoce e muitíssimo 
inteligente que, apesar da sua pouca idade, com-
preende a situação tormentosa da mãe e os perigos 
que ameaçam a unidade da sua família. Dotada de 
um espírito muito curioso, tem grande gosto pelo 
saber, sendo muito interessada em assuntos de his-
tória e cultura em geral. A doença, que constan-
temente a ameaça e a torna febril, contribui para 
fazer dela uma menina visionária, sonhadora e até 
delirante. Maria é vítima inocente dos graves pro-
blemas familiares e, tendo uma sensibilidade muito 
fina, sofre sentimental e fisicamente, acabando por 
não sobreviver. 

 
��
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recorte das personagens principais

ROMEIRO

� Textos �
A

ato ii
cena xiv

[…]
Madalena: – Deixai, deixai, não importa, eu 

folgo de vos ouvir: dir -me -eis vosso recado quando 
quiserdes… logo… amanhã…

Romeiro – Hoje há de ser. Há três dias que não 
durmo nem descanso nem pousei esta cabeça nem 
pararam estes pés dia nem noite, para chegar aqui 
hoje, para vos dar meu recado… e morrer depois… 
ainda que morresse depois: porque jurei… faz hoje 
um ano… quando me libertaram, dei juramento 
sobre a pedra santa do Sepulcro de Cristo…

Madalena: – Pois éreis cativo em Jerusalém?
Romeiro: – Era: não vos disse que vivi lá vinte 

anos?
Madalena: – Sim, mas…
Romeiro: – Mas o juramento que dei foi de que, 

antes de um ano cumprido, estaria diante de vós, e 
vos daria da parte de quem me mandou…

Madalena (aterrada): – E quem vos mandou, 
homem?

Romeiro: – Um homem foi, e um honrado 
homem… a quem unicamente devi a liberdade… a 
ninguém mais. Jurei fazer -lhe a vontade, e vim.

Madalena: – Como se chama?
Romeiro: – O seu nome, nem o da sua gente 

nunca o disse a ninguém no cativeiro.
Madalena: – Mas, enfim, dizei vós…
Romeiro: – As suas palavras trago -as escritas no 

coração com as lágrimas de sangue que lhe vi cho-
rar, que muitas vezes me caíram nestas mãos, que 
me correram por estas faces. Ninguém o consolava 
senão eu… e Deus! Vede se me esqueceriam as suas 
palavras.
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Jorge: – Homem, acabai!
Romeiro: – Agora acabo: sofrei, que ele também 

sofreu muito. Aqui estão as suas palavras: «Ide a 
D. Madalena de Vilhena, e dizei -lhe que um homem 
que muito bem lhe quis… aqui está vivo… por seu 
mal… e daqui não pôde sair nem mandar -lhe novas 
suas, de há vinte anos que o trouxeram cativo».

Madalena (na maior ansiedade): – Deus tenha 
misericórdia de mim! E esse homem, esse homem… 
Jesus! esse homem era… esse homem tinha sido… 
levaram -no aí de donde?… de África?

Romeiro: – Levaram.
Madalena: – Cativo?
Romeiro: – Sim.
Madalena: – Português?… cativo da batalha de?…
Romeiro: – De Alcácer -Quibir.
Madalena (espavorida): – Meu Deus, meu 

Deus! Que se não abre a terra debaixo de meus 
pés?… Que não caem estas paredes, que me não 
sepultam já aqui?…

Jorge: – Calai -vos, D. Madalena! A misericór-
dia de Deus é infinita. Esperai. Eu duvido, eu não 
creio… estas não são cousas para se crerem de leve. 
(Reflete, e logo, como por uma ideia que lhe acudiu 
de repente.) Oh! inspiração divina… (chegando ao 
romeiro) Conheceis bem esse homem, romeiro, não 
é assim?

Romeiro: – Como a mim mesmo.
Jorge: – Se o víreis… ainda que fora noutros 

trajos… com menos anos – pintado, digamos – 
conhecê -lo -eis?

Romeiro: – Como se me visse a mim mesmo 
num espelho.

Jorge: – Procurai nesses retratos, e dizei -me se 
algum deles pode ser.

Romeiro (sem procurar, e apontando logo para o 
retrato de D. João): – É aquele.

Madalena (com um grito espantoso): – Minha 
filha, minha filha, minha filha!… (Em tom cavo e pro-
fundo) Estou… estás… perdidas, desonradas… infa-
mes! (Com outro grito do coração) Oh! minha filha, 
minha filha!… (Foge espavorida e neste gritar.) 
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cena xv

Jorge e o Romeiro – que seguiu Madalena com os 
olhos, e está alçado no meio da casa, com aspeto severo 
e tremendo.

Jorge: – Romeiro, romeiro, quem és tu?
Romeiro (apontando com o bordão para o retrato 

de D. João de Portugal): – Ninguém!
(Frei Jorge cai prostrado no chão, com os braços 

estendidos diante da tribuna. O pano desce lenta-
mente.) 

B

ato iii
cena v

Telmo, Romeiro.

Romeiro: – Que não oiça Deus o teu rogo!
Telmo (sobressaltado): – Que voz! Ah! é o 

romeiro. Que me não oiça Deus! Porquê?
Romeiro: – Não pedias tu por teu desgraçado 

amo, pelo filho que criaste?
Telmo (à parte): – Já não sei pedir senão pela 

outra. (Alto) E que pedisse por ele, ou por outrem, 
porque me não me há de ouvir Deus, se lhe peço a 
vida de um inocente?

Romeiro: – E quem te disse que ele o era?
Telmo: – Esta voz… esta voz…! Romeiro, quem 

és tu?
Romeiro (tirando o chapéu e alevantando o cabelo 

dos olhos): – Ninguém, Telmo, ninguém, se nem já 
tu me conheces!

Telmo (deitando -se -lhe às mãos para lhas bei-
jar): – Meu amo! Meu senhor! Sois vós? Sois, sois. 
D. João de Portugal, oh! Sois vós, senhor?

Romeiro: – Teu filho já não?
Telmo: – Meu filho!… Oh!… Oh! é o meu filho 

todo; a voz, o rosto… Só estas barbas, este cabelo 
não… Mais branco já que o meu, senhor!

Romeiro: – São vinte anos de cativeiro e miséria, 
de saudades, de ânsias que por aqui passaram. Para 
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a cabeça bastou uma noite como a que veio depois 
da batalha de Alcácer; a barba, acabaram de a curar 
o sol da Palestina e as águas do Jordão.

Telmo: – Por tão longe andastes!
Romeiro: – E por tão longe eu morrera! Mas 

não quis Deus assim.
Telmo: – Seja feita a Sua vontade.
Romeiro: – Pesa -te?
Telmo: – Oh! Senhor!
Romeiro: – Pesa -te…
Telmo: – Há de me pesar da vossa vida? (À parte) 

Meu Deus! Parece -me que menti…
Romeiro: – E porque não, se já me pesa a mim 

dela, se tanto me pesa ela a mim? Amigo, ouve: tu 
és meu amigo?

Telmo: – Não sou?
Romeiro: – És, bem sei. E contudo, vinte anos 

de ausência e de conversação de novos amigos fazem 
esquecer tanto os velhos!… Mas tu és meu amigo. 
E se tu o não foras, quem o seria?

Telmo: – Senhor!
Romeiro: – Eu não quis acabar com isto, não 

quis pôr em efeito a minha última resolução sem 
falar contigo, sem ouvir da tua boca…

  Telmo: – O que quereis que vos diga, senhor? 
Eu…

Romeiro: – Tu, bem sei que duvidaste sempre 
da minha morte, que não quiseste ceder a nenhuma 
evidência; não me admirou de ti, meu Telmo. Mas 
também não posso – Deus me ouve – não posso 
criminar ninguém por que o acreditasse: as provas 
eram de convencer todo o ânimo; só lhe podia resis-
tir o coração. E aqui… coração que fosse meu… 
não havia outro.

Telmo: – Sois injusto.
Romeiro: – Bem sei o que queres dizer. E é 

verdade isso? É verdade que por toda a parte me 
procuraram, que por toda a parte ela mandou men-
sageiros, dinheiro?

Telmo: – Como é certo estar Deus no céu, como 
é certo ser aquela a mais honrada e virtuosa dama 
que tem Portugal.
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Romeiro: – Basta: vai dizer -lhe que o peregrino 
era um impostor, que desapareceu, que ninguém 
mais houve novas dele, que tudo isto foi vil e gros-
seiro embuste dos inimigos de… dos inimigos desse 
homem que ela ama. E que sossegue, que seja feliz. 
Telmo, adeus!

 […]  

Contexto

Conhecimentos de contexto ajudam a compreen-
der a aparência de Romeiro, sob a qual D. João de 
Portugal se apresenta a D. Madalena. Vejamos:

–  um romeiro é um peregrino; o nome tem ori-
gem na cidade de Roma e referia -se original-
mente a peregrinações a esta cidade, tendo -se 
depois generalizado; 

–  em Santiago de Compostela, na Galiza, foi 
erguida uma catedral em honra do apóstolo 
Tiago, cujo corpo teria chegado milagrosa-
mente até essas terras; trata -se de um lugar de 
peregrinação procurado por muitos romeiros;

–  o sepulcro de Cristo e outros santos lugares, em 
Jerusalém, são também importantes focos de 
peregrinação cristã. 

Relacionação com outros textos

Cenas como estas, em que uma personagem dis-
farçada acaba por revelar ser alguém importante e 
como tal é reconhecida, fazem muitas vezes parte de 
obras literárias. Vejamos, por exemplo, uma cena de 
O Arco de Santana de Almeida Garrett em que um 
«pobre homem dentre os populares envolto numa 
ruim capa» é, afinal, nada mais nada menos do que 
o rei: «… o pavimento do templo ia ser lavado no 
sangue das vítimas, se no meio da geral confusão, 
um pobre homem dentre os populares envolto 
numa ruim capa, e de tão mesquinha e fraca figura 
que nem os soldados fizeram caso dele, repentina-
mente não causasse a mais inesperada diversão que 
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ali podia sobrevir. Estava o homem muito enco-
lhido e quase agachado junto aos cancelos e em 
frente do porta -maça do cabido que os guardava… 
Senão quando, alevantando -se alto e sobranceiro, 
arrojou de si com desusada força os alabardeiros que 
pretenderam contê -lo, e pronunciando não sei que 
palavras, que deviam de ser mágicas pelo efeito que 
fizeram, todos em derredor se lhe prostraram aos 
pés, os cancelos abriram -se de par em par, o homem 
da ruim capa entrou para dentro dos precintos capi-
tulares, e levantando do chão a bandeira da cidade, 
que Vasco tinha sido obrigado a largar na luta: 

– Sou eu que o levanto agora, este pendão, – bra-
dou ele com grande voz: – eu que defendo a cidade 
da Virgem e a tomo na minha proteção.

Tudo calou, tudo tremeu, tudo caiu de joelhos 
em terra. O homem era el -rei D. Pedro – el -rei 
D. Pedro, o cru, o justiceiro.»

Educação literária – as questões

1. Tendo como objetivo o conhecimento da per-
sonagem do Romeiro, leia com muita atenção os 
textos A e B. 

1.1 A partir dos elementos fornecidos pela lei-
tura, escreva um texto descritivo em que apresente 
o retrato do Romeiro.

Educação literária – as respostas

1.1 O Romeiro, D. João de Portugal, é uma per-
sonagem de dupla face:

–  como Romeiro, é misterioso, ameaçador, vin-
gativo;

–  no seu verdadeiro carácter de D. João de Portu-
gal é um nobre cavaleiro impecável e honrado; 
generoso e leal ao seu rei, combate em Alcácer-
-Quibir e sofre os tormentos do cativeiro; 
regressa movido pelo amor a D. Madalena, mas 
está pronto a renunciar ao seu lugar de marido, 
em nome da compaixão e do perdão. 

��
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o sebastianismo: história e ficção

� Texto �
ato ii
cena i

[…]
Maria: […] Olha: (designando o retrato de el -rei 

D. Sebastião) aquele do meio, bem sabes se o conhe-
cerei: é o do meu querido e amado rei D. Sebas-
tião. Que majestade! Que testa aquela tão austera, 
mesmo dum rei moço e sincero ainda, leal, verda-
deiro, que tomou a sério o cargo de reinar, e jurou 
que há de engrandecer e cobrir de glória o seu reino! 
Ele ali está… E pensar que havia de morrer às mãos 
de mouros, no meio de um deserto, que numa hora 
se havia de apagar toda a ousadia refletida que está 
naqueles olhos rasgados, no apertar daquela boca!… 
Não pode ser, não pode ser. Deus não podia con-
sentir em tal.

Telmo: – Que Deus te ouvisse, anjo do céu!
Maria: – Pois não há profecias que o dizem? 

Há, e eu creio nelas. E também creio naquele outro 
que ali está: (indica o retrato de Camões) aquele teu 
amigo com quem tu andaste lá pela Índia, nessa 
terra de prodígios e bizarrias, por onde ele ia… 
como é? ah, sim…

«Nu~a mão sempre a espada e noutra a pena»

Telmo: – Oh! o meu Luís, coitado! bem lho 
pagaram. Era um rapaz mais moço do que eu, 
muito mais… e quando o vi a última vez… foi 
no alpendre de S. Domingos em Lisboa – parece-
-me que o estou a ver! – tão mal trajado, tão enco-
lhido… ele que era tão desembaraçado e galã… e 
então, velho! velho alquebrado – com aquele olho 
que valia por dois, mas tão sumido e encovado 
já, que eu disse comigo: «Ruim terra te comerá 
cedo, corpo da maior alma que deitou Portugal!». 
E dei -lhe um abraço… foi o último… Ele pareceu 
ouvir o que me estava dizendo o pensamento cá 
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por dentro, e disse -me: «Adeus, Telmo! São Telmo 
seja comigo neste cabo da navegação… que já vejo 
terra, amigo», – e apontou para uma cova que ali 
se estava a abrir. Os frades rezavam o ofício dos 
mortos na igreja… Ele entrou para lá, e eu fui -me 
embora. Daí a um mês, vieram -me aqui dizer: «Lá 
foi Luís de Camões num lençol para Sant’Ana.» E 
ninguém mais falou nele. 

[…]  

Contexto

A ação desta peça passa -se na esteira do desapare-
cimento de D. Sebastião em Alcácer -Quibir e, logo 
a seguir, do surgimento da crença sebastianista.

D. Sebastião era neto do rei D. João III e único 
herdeiro direto da coroa portuguesa. Nasceu em 
1554, tendo recebido o nome de Sebastião, por ter 
nascido no dia deste santo. Começou a reinar efe-
tivamente com catorze anos. Ocupava -se sobretudo 
a caçar, a rezar e a ler a História de Portugal. Em 
1578, promoveu e comandou uma expedição ao 
norte de África e, aí, da trágica batalha de Alcácer-
-Quibir, não regressou. O povo não acreditou que 
tivesse morrido e construiu uma lenda que garan-
tia o seu regresso numa manhã de nevoeiro. Era o 
surgimento do sebastianismo. Apesar da lenda, sem 
rei e sem descendentes, a coroa portuguesa passou 
para o rei castelhano. Portugal perdeu a sua inde-
pendência. 

Relacionação com outros textos

O tema do sebastianismo evoca o poema Mensa-
gem de Fernando Pessoa. Nele, este tema surge mais 
do que uma vez, por exemplo, aqui:

«D. SEBASTIÃO

Esperai! Caí no areal e na hora adversa
Que Deus concede aos seus
Para o intervalo em que esteja a alma imersa
Em sonhos que são Deus.
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Que importa o areal e a morte e a desventura
Se com Deus me guardei?
É O que eu me sonhei que eterno dura,
É Esse que regressarei.»

Educação literária – as questões

1. Identifique duas figuras históricas referidas 
nesta cena.

1.1 Estabeleça uma relação coerente de cada uma 
delas com uma das seguintes atitudes perante a His-
tória do país: 

–  a conservação da memória das glórias nacionais 
através da criação literária e da leitura;

–  a crença mítica numa figura salvadora e recons-
trutora de um passado glorioso que se perdeu.

1.2 Indique qual dessas duas figuras é a fonte 
da transformação da História em sonho ficcional, 
promessa e profecia de futuras realizações e de pro-
gresso.

2. Esclareça o sentido da introdução do mito 
sebastianista numa peça escrita na época do Libe-
ralismo.

Educação literária – as respostas

1. Nesta cena, durante a conversa que decorre 
entre Maria e Telmo na presença de retratos com 
grande simbolismo, são referidas e pormenoriza-
damente abordadas as figuras de D. Sebastião e de 
Luís de Camões.

1.1 Camões, através do seu poema épico, Os 
Lusíadas, que ainda hoje podemos ler, deixou para 
a posteridade a narrativa poética da História por-
tuguesa. Ler Os Lusíadas é conservar a memória do 
passado histórico de Portugal e fruir simultanea-
mente o gosto da grande poesia.

D. Sebastião, encarnou um esforço patriótico 
que acabou desastrosamente; representou, na sua 
época, um último impulso na busca da glória que 
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redundou, contrariamente, na perda nacional mais 
grave, a da independência. Apesar disso, o povo 
transformou -o no mito do desejado, que haveria de 
regressar numa manhã de nevoeiro, para reabilitar a 
glória pátria. 

1.2 A crença popular não aceitou o desastre de 
Alcácer -Quibir, não o interiorizou, transforman-
do -o, antes, em início do mito profético de um 
regresso às glórias passadas, projetado num futuro 
de realizações e de progresso, que era apenas desejo 
sem fundamento factual. D. Sebastião é quem 
encarna esta ficção em vez de História.

2. Almeida Garrett escreveu o Frei Luís de Sousa 
numa época crítica para Portugal, em que o país pas-
sou por grandes rupturas e até por uma guerra civil: 
a época das lutas pela instituição de uma monarquia 
constitucional liberal. Nessa conjuntura, a vitória 
do Liberalismo representava o progresso. Por seu 
lado, o mito do regresso de D. Sebastião, a ideia 
sebastianista, alimenta o desejo de abandono de 
uma situação decadente, no sentido da regeneração 
da Pátria. Assim, a presença do sebastianismo em 
figuras como Maria e Telmo contribui para a repre-
sentação simbólica da luta por um futuro melhor, 
por via mítica ou por via histórica.

��
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a dimensão patriótica e a sua 
expressão simbólica

� Texto �
ato i

cena xi

Manuel de Sousa, Miranda e os outros criados.

Manuel: – Meu pai morreu desastrosamente 
caindo sobre a sua própria espada: quem sabe se eu 
morrerei nas chamas ateadas por minhas mãos? Seja. 
Mas fique -se aprendendo em Portugal como um 
homem de honra e coração, por mais poderosa que 
seja a tirania, sempre lhe pode resistir, em perdendo 
o amor a coisas tão vis e precárias como são esses 
haveres que duas faíscas destroem num momento… 
como é esta vida miserável que um sopro pode apa-
gar em menos tempo ainda! (Arrebata duas tochas 
das mãos dos criados, corre à porta da esquerda, atira 
com uma para dentro: e vê -se atear logo uma labareda 
imensa. Vai ao fundo, atira a outra tocha: e sucede o 
mesmo. Ouve -se alarido de fora.)  

Contexto

Segundo os dados da História, Manuel de Sousa 
Coutinho prestou serviços a Filipe II de Espanha. 
Foi, até, em 1592, recompensado por tais serviços 
com uma tença de 200$00. Em 1600, houve peste 
em Lisboa e os governadores do Reino, para fugi-
rem da peste, quiseram impor a Manuel de Sousa 
a sua instalação em casa dele, em Almada. Manuel 
de Sousa reagiu pondo fogo ao seu palácio, maneira 
de evitar o que achava uma violência e não que-
ria aceitar. Esta reação foi devida a razões de ordem 
pessoal e não por hostilidade ao rei castelhano. Gar-
rett, no entanto, não está a escrever História. A ele, 
interessa -lhe a arte literária e, como autor român-
tico, sublinha a atitude heroica da personagem e faz 
dele um símbolo da afirmação patriótica e naciona-
lista, de luta pela liberdade. 
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Relacionação com outros textos

Este momento de forte simbolismo patrió-
tico conduz -nos à relacionação com Os Lusíadas, 
poema, ele todo, imbuído de tal espírito. Realça-
mos, aqui, uma fala de D. Nuno Álvares Pereira, em 
que, curiosamente, a espada também surge como 
ícone do patriotismo. Curiosamente também, esta 
passagem de Os Lusíadas representa um momento 
histórico anterior ao representado em Frei Luís de 
Sousa, em que Portugal lutava com Castela pela sua 
independência: 

«Eu só com meus vassalos e com esta 
(E dizendo isto arranca meia espada), 
Defenderei da força dura e infesta14 
A terra nunca de outrem subjugada. 
Em virtude do Rei, da pátria mesta15, 
Da lealdade já por vós negada, 
Vencerei não só estes adversários, 
Mas quantos a meu Rei forem contrários.»

[Os Lusíadas, Canto IV, est. 19]

Educação literária – as questões

1. No texto teatral, as personagens caracterizam-
-se indiretamente, através das palavras que proferem 
e das ações que realizam.

1.1 Indique as características da personagem de 
Manuel de Sousa reveladas pelas suas palavras e 
ações, nesta cena.

2. Explicite o simbolismo desta breve cena, no 
conjunto da peça.

3. Relacione a personagem e o seu comporta-
mento com o movimento literário romântico em 
que se insere o seu autor.

14 infesta = negativa. 
15 mesta = triste.
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Educação literária – as respostas

1.1 Ao vencer as dúvidas e hesitações acerca das 
consequências possivelmente funestas do ato que 
vai praticar, Manuel de Sousa revela -se corajoso. 
Incendiar a própria casa revela, da sua parte, não 
só um forte sentido de liberdade patriótica contra 
a tirania, como a atribuição de maior valor a con-
ceitos como a liberdade e independência, do que à 
submissão ao apego a bens materiais.

2. A ação da peça passa -se num contexto histó-
rico de perda de um dos alicerces fundamentais de 
um país: a sua afirmação como nação livre e inde-
pendente.

Nesta cena, curta mas intensa, ao terminar do 
primeiro ato, Garrett coloca a sua personagem 
numa atitude de lançamento de fogo à sua própria 
casa, para não abrigar, nela, os opressores. Deste 
modo, cria, literariamente, um símbolo profunda-
mente patriótico. 

3. Para um autor romântico, como Garrett é, 
valores como o da nacionalidade, do sentido de per-
tença a um povo criador e transmissor de tradições, 
dono de um património e imaginário próprios, são 
temas essenciais. 

Assim, as palavras e os atos da personagem de 
Manuel de Sousa, nesta cena, integram -se profun-
damente no carácter nacionalista do movimento 
romântico.

��
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a dimensão trágica

� Texto �
ato ii
cena v

[…]
Manuel: – […] Pois olha: hoje é sexta -feira…
Madalena: – Sexta -feira! (Aterrada) Ai! que é 

sexta -feira!
Manuel: – Para mim tem sido sempre o dia mais 

bem estreado de toda a semana.
Madalena: – Sim!
Manuel: – É o dia da paixão de Cristo, 

Madalena.
Madalena (caindo em si): – Tens razão.
Manuel: – É hoje sexta -feira; e daqui a oito… 

vamos – daqui a quinze dias bem contados, não saio 
de casa. Estás contente?

Madalena: – Meu esposo, meu marido, meu 
querido Manuel!

Manuel: – E tu, Maria?
Maria (amuada): – Eu não.
Manuel (para Madalena): – Queres tu saber 

porque é aquele amuo? É que eu preciso de ir hoje 
a Lisboa…

Madalena: – A Lisboa… hoje?!
Manuel: – Sim; e não posso deixar de ir. Sabes 

que por fins desta minha pendência com os gover-
nadores, eu fiquei em dívida – quem sabe se da vida? 
Miguel de Moura e esses meus degenerados paren-
tes eram capazes de tudo! – mas o certo é que fiquei 
em muita dívida ao Arcebispo. Ele volta hoje aqui 
para o convento; e meu irmão, que vai com outros 
religiosos para o acompanharem, entende que eu 
também devo ir. Bem vês que não há remédio.

Madalena: – Logo hoje!… Este dia de hoje é o 
pior… se fosse amanhã, se fosse passado hoje… E 
quando estarás de volta?

Jorge: – Estamos aqui sem falta à boca da noite.
Madalena (fazendo por se resignar): – Paciência, 

ao menos valha -nos isso. Não me deixam aqui só 
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outra noite… Esta, esta noite, particularmente, não 
fico só…

Manuel: – Não, sossega, não; estou aqui ao 
anoitecer. E nunca mais saio de ao pé de ti. E não 
serão quinze dias; vinte, os que tu quiseres. […]

ato ii
cena x

Jorge, Madalena.

Madalena (falando ao bastidor): – Vai, ouves, 
Miranda? Vai e deixa -te lá estar até veres chegar o 
bergantim; e quando desembarcarem, vem -me dizer 
para eu ficar descansada. (Vem para a cena.) Não há 
vento, e o dia está lindo. Ao menos não tenho sustos 
com a viagem. Mas à volta… quem sabe? O tempo 
muda tão depressa…

Jorge: – Não, hoje não tem perigo.
Madalena: – Hoje… hoje! Pois hoje é o dia da 

minha vida que mais tenho receado… que ainda 
temo que não acabe sem muito grande desgraça… 
É um dia fatal para mim; faz hoje anos que… que 
casei a primeira vez, faz anos que se perdeu el -rei 
D. Sebastião, e faz anos também que… vi pela pri-
meira vez a Manuel de Sousa.

[…]  
Contexto

Na Memória ao Conservatório Real, texto com 
que Garrett apresenta a sua peça no Conservatório, 
o autor desenvolve argumentos a favor do carácter 
trágico do Frei Luís de Sousa, embora se recuse a 
chamar -lhe tragédia. Não o faz por razões relacio-
nadas com preceitos formais, que a peça teria de 
cumprir para pertencer completamente ao género 
trágico. Chama -lhe drama, embora se empenhe em 
diferenciá -la dos dramas comummente representa-
dos na sua época. No entanto, sobre o facto de a peça 
suscitar sentimentos de horror e piedade, objetivo 
das tragédias clássicas, não tem dúvidas e afirma: 
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«… a dor, a vergonha, os sustos de D. Madalena de 
Vilhena revolvem mais profundamente no coração 
todas as piedades…»; «…eu quis ver se era possível 
excitar fortemente o terror e a piedade…». 

Relacionação com outros textos

O medo de Madalena é, também, um medo 
supersticioso, fatalista. Outro livro de Almeida Gar-
rett, Viagens na Minha Terra, apresenta este mesmo 
tópico da superstição da sexta -feira. Leiamos:

«Nunca mais houve um dia de alegria no vale. 
A sexta -feira, porém, era o dia fatal e aziago. 
Frei Dinis já não vinha senão no fim da tarde e 
demorava -se pouco; mas tanto bastava. Suspirava-
-se por aquela hora e tremia -se dela. As notícias que 
consolavam e os terrores que matavam, o frade é 
que os trazia. O resto da semana levava -se a chorar e 
a esperar. E assim se tinham passado dois anos até à 
sexta -feira em que primeiro vimos juntos à porta da 
casa aquelas três criaturas…»

Educação literária – as questões

1. A partir da leitura destas cenas, escreva um 
texto expositivo sobre a dimensão trágica do Frei 
Luís de Sousa, em que desenvolva as seguintes linhas 
de leitura:

–  dimensão trágica da personagem de Madalena 
de Vilhena;

–  o seu medo supersticioso de ficar sozinha 
naquela sexta -feira como momento alto da 
tensão trágica acumulada desde início;

–  a consciência pecadora de Madalena como 
desafio de um destino trágico, de um castigo 
que se abate sobre todos;

–  a intensidade trágica do pressentimento da 
catástrofe que se avizinha.
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Educação literária – as respostas

1. Seguindo o modelo de sóbria intensidade das 
tragédias clássicas, Garrett não enfraquece a ação 
dividindo -a por muitas personagens; aliás, faz de 
uma delas, Madalena, o eixo da dimensão trágica 
da peça.

Madalena de Vilhena, com os seus constantes 
medo e insegurança, aqui mais uma vez manifesta-
dos, mantém acesa a dimensão trágica da peça. 

Nesta cena, exprime claramente a principal razão 
do seu estado psicológico e do seu comportamento: 
o medo de que o primeiro marido esteja vivo e 
regresse. Este medo é intensificado pela consciência 
culpada que aqui também confessa: a culpa de ter 
sentido despertar em si o amor por Manuel, quando 
ainda vivia casada com D. João. 

Este momento da ação é o intensificar de um 
clímax da dimensão trágica da peça, propício ao 
eclodir da catástrofe: nesta mesma sexta -feira, vivida 
em ânsias de susto e superstição, dia de memórias 
fatais, um Romeiro que surge vai ser a prova de que 
D. João de Portugal está vivo.

 Vítima trágica desta catástrofe, D. Madalena 
arrasta consigo a destruição de toda a família, 
perante o olhar dos leitores/espetadores tomados de 
horror e piedade à maneira trágica antiga.

��
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características do texto dramático

� Texto �
ato ii

É no palácio que fora de D. João de Portugal, 
em Almada; salão antigo, de gosto melancólico e 
pesado, com grandes retratos de família, muitos de 
corpo inteiro, bispos, donas, cavaleiros, monges; 
estão em lugar mais conspícuo16, no fundo, o de 
el -rei D. Sebastião, o de Camões e o de D. João 
de Portugal. Portas do lado direito para o exterior, 
do esquerdo para o interior, cobertas de reposteiros 
com as armas dos condes de Vimioso. São as anti-
gas da Casa de Bragança: uma aspa17 vermelha sobre 
campo de prata com cinco escudos do Reino, um 
no meio e os quatro nos quatro extremos da aspa, 
em cada braço e, entre dois escudos, uma cruz flo-
reteada18, tudo do modo que trazem atualmente os 
duques de Cadaval; sobre o escudo, coroa de conde. 
No fundo, um reposteiro muito maior e com as 
mesmas armas, cobre as portadas da tribuna, que 
deita sobre a capela da Senhora da Piedade, na igreja 
de São Paulo dos domínicos de Almada.

cena i

Maria, Telmo.

Maria (saindo pela porta da esquerda e trazendo 
pela mão a Telmo, que parece vir de pouca vontade): 

– Vinde, não façais bulha, que minha mãe ainda 
dorme. Aqui, aqui nesta sala é que quero conversar. 
E não teimes, Telmo, que fiz tenção, e acabou -se.

Telmo: – Menina!… […]  

16 conspícuo = visível, destacado.
17 aspa = figura em forma de X.
18 floreteada = com terminações pontiagudas.
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Contexto

A igreja de São Paulo fazia parte do convento 
dominicano fundado em 1569, em Almada. Atual-
mente funciona aí um seminário. Deste convento 
de São Paulo de Almada, saíram, a certa altura, os 
frades de São Domingos, indo habitar o Convento 
de São Domingos de Benfica, em Lisboa. 

A ação do ii e iii atos de Frei Luís de Sousa de 
Almeida Garrett passa -se precisamente no Palácio 
adjacente do convento e na igreja de São Paulo de 
Almada. 

Acerca do miradouro do recinto do convento, 
Frei Luís de Sousa (nome de Manuel de Sousa Cou-
tinho depois de professar) escreveu, na sua História 
de São Domingos: «o sítio é no mais alto do monte e 
pendurado sobre o mar […] senhor de hum tão for-
moso, e tão bem assombrado horizonte, que con-
fiadamente, e sem parecer encarecimento, podemos 
afirmar que não há outro tal em toda a redondeza 
da terra: o que fica bem de crer, pois se sabe que 
tem diante dos olhos por painel a cidade de Lisboa, 
estendida sobre a ribeira direita do Tejo, e que de 
nenhum outro ponto se pode ver e julgar sua gran-
deza toda junta, como deste».

Relacionação com outros textos

Entre a descrição do cenário contida na didas-
cália inicial deste ato, um salão onde pontificam 
retratos plenos de simbolismo, e o texto que a seguir 
se transcreve, há, para além de todas as diferenças 
formais (teatro/romance) e de estilo (romântico/
realista), um elo temático que tem a ver com a pre-
sença de retratos carregados de ameaça trágica. 

«A mesa fora posta numa saleta que Carlos qui-
sera, em tempo, revestir de colchas de cetim cor de 
pérola e botão -de -oiro. Mas não estava ainda arran-
jada; as paredes conservavam o seu papel verde-
-escuro; e Carlos pusera ali ultimamente o retrato de 
seu pai – uma tela banal, representando um moço 
pálido, de grandes olhos, com luvas de camurça e 
um chicote na mão. […] Depois [Maria] reparou 
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no retrato de Pedro da Maia: e interessou -se, ficou 
a contemplar aquela face descorada, que o tempo 
fizera lívida, e onde pareciam mais tristes os grandes 
olhos de árabe, negros e lânguidos.

– Quem é? – perguntou.
– É meu pai.
Ela examinou -o mais de perto, erguendo uma 

vela.»

In Os Maias, de Eça de Queirós 

Educação literária – as questões

1. Indique todas as marcas que nos fazem reco-
nhecer este breve excerto do Frei Luís de Sousa como 
um texto indubitavelmente pertencente ao género 
dramático.

Educação literária – as respostas

1. O texto está formalmente enquadrado pela 
indicação das partes próprias do género dramático: 
a divisão em atos e cenas. 

Neste caso, trata -se do início do segundo ato e de 
uma extensa didascália descritiva do cenário.

Precisamente, a mudança de ato correspondia à 
mudança de espaço da ação e consequente mudança 
de cenário. 

No texto dramático, a representação do espaço 
não é feita através de descrição inclusa na sequên-
cia textual como no texto narrativo, mas através de 
indicações graficamente diferenciadas, destinadas à 
encenação, que se chamam didascálias. 

Aqui, temos a indicação de elementos constituti-
vos do ambiente, do tom geral, da luz, dos adereços, 
da decoração, dos pontos de saída e entrada. Eram 
estes que, segundo Garrett, deveriam constituir o 
cenário. 

Os atos, por sua vez, organizam -se em cenas 
determinadas pela saída ou entrada de personagens 
e, aqui, temos, na cena i, a contracenação de duas 
personagens: Maria e Telmo. 
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As personagens dão -se a conhecer através da 
didascália e das falas que constituem o diálogo: 
palavras e pontuação. 

No texto dramático, não há narração nem des-
crição: apenas diálogo com o apoio das didascálias 
que, em palco, não são, evidentemente, ditas, mas 
representadas pelos cenários e pelo aspeto, movi-
mentação, expressão facial e gestos dos atores.

��
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linguagem e estilo

� Texto �
ato iii

Parte baixa do palácio de D. João de Portugal, 
comunicando, pela porta à esquerda do espetador, 
com a capela da Senhora da Piedade na Igreja de 
S. Paulo dos Domínicos d’Almada; é um casarão 
vasto sem ornato algum. Arrumadas às paredes, em 
diversos pontos, escadas, tocheiras, cruzes, ciriais19 
e outras alfaias e guisamentos20 de igreja de uso 
conhecido. A um lado, um esquife21 dos que usam 
as confrarias; do outro, uma grande cruz negra de 
tábua com o letreiro JNRJ22 e toalha pendente, 
como se usa nas cerimónias da Semana Santa. Mais 
para a cena, uma banca velha com dois ou três tam-
boretes: a um lado uma tocheira baixa com tocha 
acesa e já bastante gasta; sobre a mesa um castiçal de 
chumbo, de credência, baixo e com vela acesa tam-
bém, e um hábito completo de religioso domínico, 
túnica, escapulário, rosário, cinto, etc. No fundo, 
porta que dá para as oficinas e aposentos que ocu-
pam o resto dos baixos do palácio. É alta noite.

cena i

Manuel de Sousa, sentado num tamborete ao pé 
da mesa, o rosto inclinado sobre o peito, os braços caí-
dos e em completa prostração de espírito e corpo; num 
tamborete do outro lado, Jorge, meio encostado para a 
mesa, com as mãos postas e os olhos pregados no irmão.

Manuel: – Oh! minha filha, minha filha! (Silên-
cio longo) Desgraçada filha, que ficas órfã!… órfã 
de pai e de mãe… (pausa) e de família e de nome, 

19 ciriais = castiçais grandes.
20 alfaias e guisamentos = objetos e apetrechos.
21  esquife: estrado coberto de pano preto sobre o qual se colo-

cam os caixões.
22  JNRJ = iniciais da inscrição na cruz de Cristo, Jesus Naza-

reno Rei dos Judeus.
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que tudo perdeste hoje… (Levanta -se com violenta 
aflição.) A desgraçada nunca os teve. Oh! Jorge, que 
esta lembrança é que me mata, que me desespera! 
(Apertando a mão do irmão, que se levantou após dele e 
o está consolando do gesto.) É o castigo terrível do meu 
erro… se foi erro… crime sei que não foi. E sabe -o 
Deus, Jorge, e castigou -me assim, meu irmão.

Jorge: – Paciência, paciência: os Seus juízos são 
imperscrutáveis. (Acalma e faz sentar o irmão; tor-
nam a ficar ambos como estavam.)

Manuel: – Mas eu em que mereci ser feito o 
homem mais infeliz da terra, posto de alvo à irri-
são23 e ao discursar do vulgo24?… Manuel de Sousa 
Coutinho, o filho de Lopo de Sousa Coutinho, o 
filho de nosso pai, Jorge!

Jorge: –Tu chamas -te o homem mais infeliz da 
terra… Já te esqueceste que ainda está vivo aquele…

Manuel (caindo em si): – É verdade. (Pausa; e 
depois, como quem se desdiz) Mas não é, nem tanto; 
padeceu mais, padeceu mais longamente, e bebeu 
até às fezes o cálix das amarguras humanas… (Levan-
tando a voz) Mas fui eu que lho preparei… […]  

Contexto

Uma das razões que Manuel de Sousa Coutinho 
invoca para o seu sofrimento é o facto da sua situa-
ção ser recriminada socialmente, embora tenha che-
gado a ela na maior inocência. 

No contexto social da época, fins do século xvi, 
os critérios de aceitabilidade social eram muitíssimo 
restritos e era generalizada a visão sagrada do elo 
matrimonial. Ofender o carácter sagrado da moral 
familiar era mancha terrível na reputação social, que 
marginalizava todos os elementos da família. Tal era a 
situação vivida com vergonha e dor, principalmente 
por quem, não só tinha de si próprio a imagem de 
um chefe de família exemplar, como também era 
reconhecido socialmente como modelo moral.

23 irrisão = escárnio.
24 discursar do vulgo = falatório do povo.
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Relacionação com outros textos

O espetáculo do sofrimento psicológico de um 
homem, que este texto literariamente nos abre, não 
é de modo nenhum exemplo único na literatura 
portuguesa. 

Por exemplo, em Amor de Perdição, Camilo Cas-
telo Branco compõe quadro semelhante da perso-
nagem de Simão: 

«Queria o marítimo falar -lhe palavras consolado-
ras, mas pensava consigo: 

–  O que há de dizer -se a um homem que sofre 
assim? – E parava junto dele algumas vezes, como 
para desviar -lhe o espírito daquele mirante. 

–  Eu não me suicido! – exclamou abruptamente 
Simão Botelho. Se a sua generosidade, senhor 
capitão, se interessa em que eu viva, pode dormir 
descansado a sua noite, que eu não me suicido. 

–  Mas mereço -lhe eu a condescendência de des-
cer comigo à câmara? 

– Irei; mas eu lá sofro mais, senhor.»

Educação literária – as questões

1. Almeida Garrett tem o génio teatral; é exímio 
na capacidade de dar ao discurso a expressividade 
e a naturalidade psicológica adequadas ao carácter 
das personagens e à natureza temática das situações 
por elas vividas.

1.1 Transcreva e comente os modos discursi-
vos, o vocabulário e os recursos expressivos com os 
quais a personagem verbaliza, com verosimilhança e 
intensidade, a sua dor de homem impositivamente 
afastado da mulher que ama e de pai dolorosamente 
atingido pelo sofrimento da filha.

2. Garrett serve -se da linguagem, especialmente 
do vocabulário e de certas expressões discursivas, 
para dar cor histórica às falas das personagens.

2.1 Transcreva palavras e expressões, não usuais 
atualmente e que comprovam a afirmação anterior.
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Educação literária – as respostas

1.1 Do ponto de vista sentimental, estas falas de 
Manuel de Sousa são atravessadas por emoções que 
vão da angústia, ao desespero, ao sentir -se injusti-
çado, vítima de um destino cruel. 

No que respeita ao discurso, este conjunto de 
emoções é traduzido por:

–  grande número de repetições («minha filha, 
minha filha»; «órfã! …órfã»); 

–  frases curtas («A desgraçada nunca os teve.»); 
frases exclamativas («… que me mata, que me 
desespera!»); frases suspensas («que tudo per-
deste hoje…»); frases entrecortadas («erro… se 
foi erro… crime»), reforçadas por interjeições 
(«Oh!») e pausas, interrupções, silêncios (Silên-
cio longo; Pausa). 

Este trabalho discursivo é a forma literária de 
representar um estado emocional tão intenso, que 
não só desorganiza a lógica do discurso, como, por 
vezes, não encontra palavras à altura de se exprimir.

Quanto ao vocabulário, ele é semanticamente in-
tenso e insistente na área do sofrimento: «desgra ça  da»; 
«mata»; «desespera»; «castigo»; «terrível»; «crime».

Os recursos expressivos que contribuem para a 
construção literária da tonalidade intensa do sofri-
mento são: a anáfora, repetindo a mesma expressão 
no início dos segmentos frásicos («filha»/«filha»/ 
«filha»); a apóstrofe, invocação insistente da filha; a 
enumeração («de pai e mãe… e de família e de nome»). 

Todos estes recursos – discursivos, vocabulares e 
expressivos – são trabalhados com grande arte por 
Garrett e dão, a este momento da sua peça, como 
aliás a toda ela, o tom verbal adequado à índole da 
sua temática.

2.1 A cor histórica é dada à linguagem através de 
palavras e expressões como estas:

–  «posto de alvo à irrisão e discursar do vulgo»; 
«padeceu mais longamente»; «bebeu até às 
fezes o cálix das amarguras humanas».

��



 





OSCLÁSSICOS
Ler

Hoje

Volumes publicados:
 1 . Luís de camões – poesia lírica e épica
2 . Poesia trovadoresca
3 . amor de perdição – Camilo castelo branco
4 . OS MAIAS – EÇA DE QUEIRÓS
5 . FREI LUÍS DE SOUSA – ALMEIDA GARRETT  

5

www.leya.com www.texto.pt

ISBN 978-972-47-5405-5

es – poesia lírica e épica
doresca

dição – Camilo castelo branco
ÇA DE QUEIRÓS
SOUSA – ALMEIDA GARRETT

9 7 8 9 7 2 4 7 5 4 0 5 5


	Páginas iniciais
	Índice
	Contextualização histórico-literária
	Frei Luís de Sousa
	Educação literária



