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3. Resumo da obra
    Em 1843, antes da estreia de Frei Luís de Sousa, Garrett leu, em conferência, 

a “Memória ao Conservatório Real”, texto onde o autor apresenta a obra e todas as 
características que lhe são inerentes, de onde se retira este excerto:

«Com uma ação que se passa entre pai, mãe e filha, um frade, um escudeiro 
velho e um peregrino que apenas entra em duas ou três cenas – tudo gente honesta 
e temente a Deus –, sem um mau para contraste, sem um tirano que se mate ou 
mate alguém, pelo menos no último ato, como eram as tragédias dantes – sem uma 
dança macabra de assassínios, de adultérios e de incestos, tripudiada ao som das 
blasfémias e das maldições, como hoje se quer fazer o drama, eu quis ver se era 
possível excitar fortemente o terror e a piedade ao cadáver das nossas plateias, 
gastas e caquéticas pelo uso contínuo de estimulantes violentos, galvanizá-lo com 
só estes dois metais de lei.». 

Observa no quadro seguinte o evoluir da ação de cada ato.

Ato I Ato II Ato III

Palácio de Manuel de Sousa 
Coutinho.

Madalena, sozinha, revela os 
seus temores e pressentimen-
tos.

Madalena e Telmo dialogam e 
fornecem informações sobre os 
acontecimentos do passado.

Pressente-se um clima de 
fatalidade iminente.

Os governadores espanhóis 
decidem ocupar o palácio de 
Manuel de Sousa Coutinho. 

Manuel de Sousa resolve 
incendiar o seu palácio.

Fuga das personagens.

Destruição do retrato de Manuel 
de Sousa.

Mudança da família para o 
palácio de D. João de Portugal.

Palácio de D. João de Portugal.

Maria recorda a noite do 
incêndio.

Maria revela a Telmo o interesse 
pelo retrato de D. João de 
Portugal.

Manuel de Sousa manifesta a 
intenção de ir a Lisboa e Maria 
pretende acompanhá-lo.

Madalena expressa a sua 
inquietação e o seu desassos-
sego.

Acentuam-se os pressentimen-
tos de Madalena quanto ao 
facto de ser sexta-feira.

Madalena está com frei Jorge, 
quando chega o Romeiro com 
uma mensagem para ela.

Reconhecimento do Romeiro 
como D. João de Portugal.

Parte baixa do palácio de 
D. João de Portugal.

Manuel de Sousa Coutinho, 
assumindo a sua culpa, 
manifesta a decisão de entrar 
na vida conventual.

Telmo reconhece o Romeiro 
como D. João de Portugal. 

O Romeiro, arrependido, mostra 
a intenção de remediar o mal 
causado pela sua chegada.

Madalena tenta, em vão, 
convencer Manuel de Sousa a 
evitar a separação.

Madalena resigna-se a entrar 
para o convento.

Morte de Maria.

Tomada do hábito por Manuel e 
Madalena.

Aniquilamento da família.
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3.  Resumo da obra

3.1. Assunto do drama, ato a ato

Ato I 
Ambiente agradável, mas marcado pela instabilidade emocional 

das personagens.

Quem é a personagem que dá início à ação?

É Madalena, que relê uma passagem de Os Lusíadas relativa aos amores de 
D. Pedro e D. Inês de Castro: «Naquele engano d’ alma ledo e cego que a fortuna não 
deixa durar muito…». Confessa os seus temores e a sua ansiedade, cheia de pres-
sentimentos e inseguranças, num discurso pautado por um vocabulário agoirento e 
hesitante: «… este medo, estes contínuos terrores (…) Oh! que amor, que felici-
dade… que desgraça a minha!».

Preocupa-a que o seu marido desconfie da inquietação da sua alma.

Algo perturba esta personagem. O que será?

Madalena, que está casada com Manuel de Sousa Coutinho há 14 anos, dialoga com 
Telmo e recorda os tempos de outrora em que era casada com D. João de Portugal, que 
partiu para a Batalha de Alcácer Quibir, desaparecendo sem deixar rasto. Mas Telmo, que 
tem a função de coro (ver nota da pág. 18) continua a provocar o desespero em Mada-
lena, citando uma frase da última carta enviada pelo primeiro marido dela: «“Vivo ou 
morto, Madalena, hei de ver-vos pelo menos ainda uma vez neste mundo”.».

Qual a importância da crença de Telmo nesta promessa feita por D. João?

É a crença na veracidade desta promessa feita por D. João de Portugal que per-
mite caracterizar Telmo como um sebastianista. Porquê? Porque, passados 21 anos, 
Telmo acredita no regresso do seu adorado e respeitado amo e é esta íntima fé que 
enche a casa de negros presságios. 

Quem é Maria?

Filha de Madalena e de Manuel de Sousa Coutinho, Maria nasceu de um «crime», de 
um sentimento que nunca deveria ter existido. Porque, ainda casada com D. João, Madalena 
amou Manuel assim que o viu. Por isso é que Telmo, que acredita que o primeiro 
marido de Madalena está vivo, tem dificuldade em ver Maria como filha legítima, 
lamentando a sorte que teve, considerando-a digna de «nascer em melhor estado». 

Maria é uma criança de 13 anos, frágil, inteligente e astuta. A doença e a fatali-
dade perseguem-na (o número 13 é o número do azar, na superstição popular). 

Mas, sempre que Maria manifesta a crença no possível regresso de D. Sebastião de Alcá-
cer Quibir, a reação dos pais é tal que fica intrigada e perplexa. Pudera! Seria uma fatalidade.

Os sonhos de Maria são pressagiadores da ameaça que perturba o seu sono e, por 
ter fé nas crenças populares, colhe flores, as «papoulas», para as colocar debaixo do 
«cabeçal» e poder dormir tranquila.
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 Quadro-síntese das personagens

Quem são O que receiam Traços 
caracterizadores O fim trágico

Sentimentos 
dominantes 

no 
desenlace

Madalena de Vilhena
– presumível viúva de 
D. João de Portugal;
– casada, em segundas 
núpcias, com Manuel 
de Sousa;
– mãe de Maria, fruto do 
segundo casamento. 

– o possível regresso de 
D. João de Portugal;
– a separação do 
marido;
– a ilegitimidade da 
filha;
– o agravamento da 
saúde de Maria.

– emotividade;
– sensibilidade;
– medo;
– angústia;
– insegurança;
– culpa;
– supersticiosa;
– apaixonada.

– forçada a separar-se 
de Manuel de Sousa;
– ingressa na vida 
religiosa;
– morre socialmente.

– solidão;
– sofrimento.

Manuel de Sousa 
Coutinho
– segundo marido de 
Madalena;
– pai de Maria;
– irmão de Frei Jorge.

– o possível regresso de 
D. João de Portugal 
(receio não revelado);
– o agravamento da 
saúde de Maria.

– racionalidade;
– sensatez;
– coragem;
– determinação;
– integridade; 
– patriotismo;
– cultura. 

– separa-se de Madalena, 
para ingressarem ambos 
na vida religiosa;
– morre socialmente.

– impotência;
– solidão;
– sofrimento.

Maria de Noronha
– filha de Madalena 
de Vilhena e de 
Manuel de Sousa.

– um terrível aconteci-
mento no seio da sua 
família;
– a sua possível 
separação dos pais.

– inteligência;
– intuição;
– perspicácia;
– coragem;
– fragilidade física;
– nacionalismo;
– sebastianismo.

– sofre a vergonha da 
ilegitimidade;
– morre fisicamente, na 
presença dos pais.

– vergonha;
– desgosto;
– solidão;
– revolta;
– sofrimento.

Telmo Pais
– escudeiro fiel de 
D. João, no passado;
– leal servidor de 
Madalena e da sua 
família, no presente.

– o agravamento da 
saúde de Maria;
– a desonra de Maria.

–  dedicação e 
fidelidade;
– amor a Maria;
– sebastianismo.

– vive o dilema de 
escolher entre a lealdade 
a D. João e o amor a 
Maria;
– assiste à destruição da 
família.

– sofrimento;  
– abandono.

Frei Jorge
– irmão de Manuel de 
Sousa Coutinho;
– frade domínico.

– o despontar de uma 
situação funesta na 
família.

– sensatez;
– firmeza;
– racionalidade;
– equilíbrio.

– assiste à destruição da 
família; 
– aconselha o casal a 
professar como meio de 
consolo e de redenção.

– sofrimento.

D. João de Portugal
– primeiro marido de 
Madalena, desapare-
cido na batalha de 
Alcácer Quibir.

– a destruição da família 
de Madalena.
– o sofrimento da 
mulher que ainda ama.

– nobreza de caráter;
– austeridade;
– integridade;
– humanidade. 

– ao regressar, após 21 
anos de cativeiro, 
encontra Madalena 
casada com Manuel; 
– vê a destruição da 
família de Madalena, 
que, em vão, tenta evitar.

– abandono;
– solidão;
– anonimato.
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4.  Análise da obra

4.2. A dimensão trágica

4.2.1. Características da ação trágica

Classificação de Frei Luís de Sousa quanto ao género

Na “Memória ao Conservatório Real” de Lisboa, lida por Almeida Garrett, aquando 
da primeira apresentação de Frei Luís de Sousa, o autor reflete sobre diversos aspe-
tos da génese e elaboração da peça e expõe as suas características. Neste sentido, 
referiu que se contentou para a sua obra «com o título modesto de drama» e classi-
ficou-a como uma «composição de forma e índole nova», é «uma verdadeira tragé-
dia» porque «pela índole há de ficar pertencendo sempre ao antigo género trágico».

Conclui-se, assim, que Frei Luís de Sousa é um drama quanto à forma e uma 
tragédia quanto ao conteúdo.

Como se explica esta designação da obra?

De acordo com a classificação de Frei Luís de Sousa pelo próprio autor, a peça 
apresenta características que a aproximam quer do drama romântico (ver página 
36) quer da tragédia clássica (ver página 23).

Principais características trágicas da obra
◆ número reduzido de personagens;
◆ personagens de elevado estatuto social e moral;
◆ ação única e que converge para o desenlace trágico;
◆  concentração temporal (progressão temporal, até culminar na madrugada da 

morte ou separação da família);
◆  concentração espacial (progressão espacial, terminando na Igreja de S. Paulo 

dos Domínicos);
◆ vestígios do coro da tragédia clássica, nas personagens Telmo e frei Jorge;
◆ presença de momentos e indícios trágicos.

O que são indícios trágicos?

Os indícios trágicos são sinais da fatalidade que se avizinha ou pressente. Os 
indícios ou presságios podem surgir sob a forma de acontecimentos, comportamen-
tos, comentários, alusões ou informações que nem sempre são entendidos pelas 
personagens como sinais de tragicidade.

Ao longo da ação de Frei Luís de Sousa, há várias situações e elementos que 
contribuem para a criação de um ambiente de medo e de suspeita e que funcionam 
como uma espécie de preparação para o desenlace trágico. 
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