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Traços Biográficos

Tarquínio de Sousa Vieira nasceu na rua da Esperança, em Ponte de Lima, no dia 28 de novem-
bro de 1894.
Era filho de Secundino de Sousa Vieira e de Antónia Gertrudes, proprietários de uma oficina de 
sapataria que recebeu a medalha de Mérito Industrial, concedida por D. Manuel II, em 1908.

O seu percurso escolar decorreu entre Ponte de Lima, Lisboa e Braga. Em Ponte de Lima fre-
quentou o Liceu Municipal; em Lisboa foi aluno do Liceu Pedro Nunes e em Braga estudou no 
Liceu Central Sá da Bandeira.
Revelou, desde cedo, aptidões para as artes.
Rumou para Lisboa em 1916 onde frequentou, no Conservatório, a Escola da Arte de Represen-
tar. Ingressou, também nas Faculdades de Letras e de Direito.
Foi considerado um dos maiores vultos da arte teatral do Alto Minho.
Iniciou a sua carreira profissional no Teatro da Trindade, em Lisboa, em 1920, com a peça Boneca 
Misteriosa, tendo participado em mais de cem peças de teatro, número impressionante que evi-
dencia a projeção que o ator atingiu no mundo do teatro, em Portugal.
Fez parte de, aproximadamente, trinta Companhias, onde trabalhou com muitos atores, uns 
mais emblemáticos, outros menos conhecidos pelo público e pela popularidade.

Retrato da família Sousa Vieira
Fonte: Amândio de Sousa Vieira

Anúncio da Sapataria do pai de Tarquínio Vieira
Fonte: Jornal Cardeal Saraiva

Tarquínio Vieira num casamento da família
(3.º do lado direito)
Fonte: Amândio de Sousa Vieira

Tarquínio Vieira na Romaria da Boa Morte,
com seu sobrinho João
Fonte: Amândio de Sousa Vieira

Leque de atores e atrizes com quem trabalhou Tarquínio Vieira 
Fonte: José Sousa Vieira, In http://limianismo.blogspot.pt/
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Contracenou com diversas personalidades incontornáveis como Palmira Bastos e ainda com a 
atual e reconhecida atriz Eunice Muñoz.
Interpretou comédia e drama, distinguindo-se pela sua atuação em numerosas peças teatrais. 
Ao longo do seu percurso profissional fez teatro e cinema atuando em diversos palcos, desde 
Portugal ao Brasil. Atuou em Ponte de Lima no Teatro Diogo Bernardes em 1926, ao lado da con-
ceituada atriz Palmira Bastos, representando as peças O Rosário e Vida e Doçura. Regressou 
em 1928 com A Severa, Amor de Perdição e a A Noite de Casino. Voltou novamente em 1930 
tendo apresentando O Processo de Mary Dugan e A Ameaça.
Anos mais tarde, no Teatro Diogo Bernardes, foi, também, exibido em duas sessões o filme 
Bocage que contou com a participação deste distinto limiano.
Faleceu em Lisboa com 65 anos, a 14 de Agosto de 1960, após doença prolongada que o impediu 
de continuar o seu louvável percurso no mundo artístico.
Embora não tenha ficado famoso, o seu nome não foi completamente esquecido. Ainda na atu-
alidade um dos mais reconhecidos atores portugueses, de seu nome Ruy de Carvalho, se refere 
ao ator como sendo uma das suas primitivas memórias cénicas, que contribuíram para a sua en-
trada no mundo teatral.
Por sua vez, o INATEL organizou em Lisboa uma exposição documental alusiva ao Teatro, que 
incluía diversos assuntos relacionados com esta arte, na qual incorporou fotografias deste no-
tável ator limiano.
A Câmara Municipal de Ponte de Lima atribuiu, também, o nome de Tarquínio Vieira a uma rua 
da vila perpetuando a sua memória.

Folheto do Teatro Diogo Bernardes, anunciando em 
1937 a projeção do filme Bocage, com a participa-
ção do ator Tarquínio Vieira
Fonte: Coleção particular de Ovídio de Sousa Vieira

Divulgação das sessões de exibição do filme Bocage no Teatro Diogo Ber-
nardes, com a participação do ator Tarquínio Vieira
Fonte: Jornal Cardeal Saraiva, de 1 de abril de 1937

Rua Tarquínio Vieira, em Ponte de Lima
Fonte: FERNANDES, José P. (2007), In Revista de Informação, Cultura 
e Turismo Limiana, p. 31

Artigo sobre o falecimento de Tarquínio Vieira
Fonte: Jornal O Lima, 20 de agosto de 1960
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O ator limiano Tarquínio Vieira revelou possuir uma personalidade distinta.
Tinha muitos amigos e admiradores, não só pela simpatia do seu convívio social como também 
pelo seu caráter impoluto.
Era uma pessoa “Honesta, culta e inteligente”2.

Homem simples e trabalhador, possuía um enorme sentimento artístico com uma verdadeira in-
clinação para a representação.
Foi caraterizado pelo primor do seu talento, entregando-se com paixão ao teatro, vivendo com 
independência e altivez.
Dotado de uma elegância na sua figura, que aliava ao brilho do seu espírito ao ato de representar, 
deslumbrou plateias.
Executou um trabalho sério e consciencioso. Sempre correto e elegante.
A humildade do ator é enaltecida através da carta que escreve em 23 de maio de 1934 e manda 
publicar no Jornal Cardeal Saraiva de 28 de maio do mesmo ano, considerando que a atribuição 
do seu nome a um grupo dramático limiano não fosse o mais sensato. Justificava a sua opinião, 
acrescentando o facto de existirem outros atores  merecedores de tal homenagem.

2Augusto de Castro e Sousa, In Cardeal Saraiva, de 26 de agosto de 1960

Carta de Tarquínio Vieira
Fonte: Jornal Cardeal Saraiva de 28 de maio de 1934
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Tarquínio Vieira representou pela primeira vez, possivelmente em 1908, ainda no tempo de es-
tudante, orientado pelo Dr. Luís da Cunha Nogueira que “pacientemente ensaiava no 1.º período 
escolar os estudantes – e que bom ensaiador! – para as récitas do 1.º de Dezembro”. Mais tarde, 
na época de frequência do Liceu Central Sá de Miranda, em Braga, entre 1914 e 1916, “eviden-
ciou-se (...) em virtude do belo desempenho no papel que lhe foi confiado. Foram grandes as 
apreciações feitas ao trabalho desempenhado pelo ator nos jornais locais e no jornal “O Primei-
ro de Janeiro”1. 
Posteriormente, em outubro de 1916 entrou no Conservatório de Lisboa, na Escola da Arte de 
Representar tendo como colegas mais conhecidos os atores Vasco Santana e Laura Costa.
Ao iniciar o ano de 1918 abandona o curso, já no 2.º dos 3 anos do mesmo, para ter a sua primei-
ra experiência em ambiente profissional: vai representar a personagem Luís António na peça 
O Conde Barão que a Companhia Aura Abranches-Chaby Pinheiro leva, em estreia, no Teatro 
Politeama, de Lisboa, durante o período de 30 de janeiro a 05 de maio de 1918, embora esta atu-
ação não integre os registos teatrais do ator.
Após esta estreia, a vida teatral ficou para segundo plano, e durante dois anos dedicou-se aos 
estudos. Tudo indica que, nesta fase, frequentou os cursos de letras e de direito e exerceu a car-
reira de professor do ensino livre.
Em 1920 integrou o elenco da peça A Boneca Misteriosa no Teatro da Trindade, em Lisboa, 
levada à cena pela Companhia da Sociedade Teatral Limitada, associando a sua estreia profis-
sional a esta peça.
No Teatro do Ginásio, em Lisboa, no ano de 1921 participou na peça O Célebre Pina, da responsa-
bilidade da Companhia de Alves Cunha.
Atuou na mesma época no Porto, através da Companhia de Maria Matos-Mendonça, no Teatro 
Sá da Bandeira e, possivelmente, esteve presente na inauguração do Teatro de Vila Nova de 
Cerveira.

1Informação retirada do blogue “Da minha sebenta: Limianismo, corrente cultural e afetiva sobre Ponte de Lima 
e o Vale do Lima”, de José Sousa Vieira, In http://limianismo.blogspot.pt/

Registo biográfico do ator
Fonte: José P. Fernandes, In Revista de Informação, Cultura e Turismo Limiana
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Em 1922, de abril a outubro, viajou com Maria Matos em digressão pelo Brasil.
No Teatro de S. Carlos, em Lisboa, no ano de 1923 e na Companhia Palmira de Bastos, atuou nas 
peças A Chama e A Dama das Camélias.
No mesmo ano foi contratado pela Companhia Rey Colaço-Robles Monteiro, na qual permane-
ceu durante dois anos, até 1925, e onde foi reconhecido profissionalmente, começando a ganhar 
alguma projeção.
Ainda em 1925, por convite do colega Gil Ferreira, da Companhia de Amélia Rey Colaço, prosse-
guiu para o Teatro do Ginásio, em Lisboa, após a sua reconstrução, cuja reinauguração ocorreu a 
27 de novembro com a peça intitulada Guerra ao Vinho.
Ainda no mesmo ano e com a Companhia Palmira Bastos-Gil Ferreira realizou os seus primeiros 
espetáculos profissionais em Ponte de Lima, no Teatro Diogo Bernardes. Participou em duas 
peças: a 8 de julho em O Rosário e a 9 de julho em Vida e Doçura.
No início do ano de 1927 entrou na peça Mulher..., realizada no Teatro S. Carlos, em Lisboa, atra-
vés da Companhia Palmira Bastos-Clemente Pinto.
Ingressou, em fevereiro do mesmo ano, na Companhia Nascimento Fernandes, instalada no 
Teatro Politeama, de Lisboa. Neste espetáculo representou a peça O Turco do Kalhariz (opereta 
sem música) e contracenou com a atriz Conchita Ulia, famosa cantante espanhola formando um 
dueto de amor “primorosamente realizado”. Nesta Companhia fez parte do elenco de cinco peças 
diferentes.
Em novembro de 1927 voltou ao Teatro do Ginásio, em Lisboa, com a Companhia Palmira Bas-
tos-Alexandre de Azevedo.

Uma cena de O Rosário com Tarquínio Vieira e Palmira Bastos
Fonte: José Sousa Vieira, In http://limianismo.blogspot.pt/

Na Companhia do Ginásio Tarquínio Vieira com Palmira Bastos, Reinaldo Ferreira e Alexandre de Azevedo. 
O ator limiano é o segundo do lado esquerdo.
Fonte: José Sousa Vieira, In http://limianismo.blogspot.pt/
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Trabalhou com esta direção até janeiro de 1929, e com ela regressou a Ponte de Lima em novem-
bro de 1928. No Teatro Diogo Bernardes representou três peças: em 28 de novembro elencou a 
peça A Severa; no dia 29 Amor de Perdição, e no dia 30 A Noite de Casino.

Em fevereiro de 1929 ingressou na Companhia Ester Leão-Alexandre de Azevedo, inicialmente no 
Teatro Apolo, em Lisboa, depois no Nacional.
Ainda no mesmo ano fez nova digressão ao Sá da Bandeira, no Porto e posteriormente regressou 
ao Teatro Apolo.
Em maio de 1929, no Teatro Politeama, contracenou com Maria Matos, Aura Abranches, Raul de 
Carvalho, entre outros atores.
Em junho de 1930 regressou a Ponte de Lima com a Companhia Ester Leão-Alexandre de Azeve-
do e apresentou as peças O Processo de Mary Dugan e A Ameaça, no dia 7 e 8 no Teatro Diogo 
Bernardes. Foi a sua última visita profissional à sua terra natal.
No final do mesmo ano integrou uma nova companhia, sedeada no Teatro do Ginásio, sob a res-
ponsabilidade de Palmira Bastos e onde, em 22 de janeiro de 1931 foi apresentada a peça A Dama 
do Sud.
Em março de 1931, entrou para o elenco da Companhia Adelina-Aura Abranches e, nela, cooperou 
na interpretação da peça intitulada P.S.P..
Ainda no mesmo mês ingressou na Companhia Artistas Socializados, no Teatro do Ginásio, em 
Lisboa, como protagonista na peça A Vida de Cristo.

As 3 peças representadas no Teatro Diogo Bernardes em 1928
Fonte: Coleção particular de Ovídio de Sousa Vieira

O elenco da peça A Dama do Sud, com Tarquínio Vieira
Fonte: José Sousa Vieira, In http://limianismo.blogspot.pt/

As 2 peças representadas no Teatro Diogo Bernardes 
em 1930
Fonte: Coleção particular de Ovídio de Sousa Vieira
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Posteriormente, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, incorporou o elenco da oratória Santo Antó-
nio, organizado pelo Grémio dos Artistas Teatrais e em benefício dos atores desempregados.
De seguida, no Teatro Politeama, integrou A Missa do Galo, da autoria de Amadeu do Vale.
Em 1932 ruma a Vila Nova de Ourém, onde permaneceu durante algum tempo, a ensaiar um 
grupo dramático local.
No mesmo ano entrou para o grupo dos Profissionais de Teatro Associados que, no Teatro Maria 
Vitória, em Lisboa, levam à cena a opereta Fonte Santa, a farsa musicada O Grande Salvador e 
a revista Feijão Frade. Neste grupo iniciou-se, nas lides teatrais, a fadista Hermínia Silva.
Em 1933 inclui a Companhia de Ilda Stichini, instalada no Teatro de S. Carlos, em Lisboa.
De 9 de dezembro de 1933 a 10 de janeiro de 1934, sob a responsabilidade da Companhia Rey 
Colaço-Robles Monteiro, representou no Teatro Nacional, em Lisboa, sendo um dos principais in-
térpretes da peça Aquela noite!.
Seguidamente foi para o Teatro do Ginásio, em Lisboa, sob a alçada da Companhia de Comédia e 
Farsa Musicada, organizada por iniciativa de Gil Ferreira e atuou na peça Chalet das Aflições.
Foi um dos atores que, ainda na sua fase experimental, declamaram teatro na Emissora Nacio-
nal, originando a sua participação em teatro radiofónico entre 1934 e 1935.

Na mesma época, representou diversas peças no Teatro do Ginásio, em Lisboa, ao serviço da 
Companhia Lucília Simões-Erico Braga. Foi um dos atores que integrou o elenco da peça Deus lhe 
pague..., de Joracy Camargo, que Procópio Ferreira trouxe a Lisboa.
Colaborou, ainda, em 1935, com outros grupos, nos Teatros de S. Luiz e Apolo, de Lisboa.
Em 1936, no Teatro Variedades, foi um dos elementos que atuou na peça João Ninguém, com 
Mirita Casimiro.

Cartaz da peça Deus lhe pague...
Fonte: José Sousa Vieira, In http://limianismo.blogspot.pt

Peça Deus lhe pague..., com Tarquínio Vieira
Fonte: José Sousa Vieira, In http://limianismo.blogspot.pt/

Tarquínio Vieira na Emissora Nacional
Fonte: José Sousa Vieira, In http://limianismo.blogspot.pt/
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Participou, ainda, no filme Bocage, de Leitão de Barros, e cooperou com a Companhia do Teatro 
da Trindade, de Lisboa, onde estavam Palmira Bastos, Erico Braga, Ribeirinho e um conjunto de 
artistas de grande talento.
Permaneceu nesta Companhia até 1938, ano em que, elencou a peça Os Garotos no Teatro Maria 
Vitória.
Ainda em 1938, interrompeu a sua atividade profissional devido a problemas de saúde que o le-
varam ao internamento, com necessidade de intervenção cirúrgica, no Hospital de Arroios.
Após a sua recuperação ingressou nos Artistas Unidos, do Teatro Politeama em Lisboa, com Bru-
nilde Júdice e Nascimento Fernandes, e representou A Rosa de Alfama.
Os anos de 1939 e 1940 tornaram-se complicados para o ator que se dedicou a vários projetos que 
não foram exequíveis, e participou em digressões que não atraíram o público.
Foram tempos difíceis impulsionados pela Grande Guerra, que forçaram o encerramento de 
muitos espetáculos.
Posteriormente, de 1940 a 1941, entrou para a Companhia do Teatro Avenida, em Lisboa.
Em 1941, foi contratado para participar no espetáculo que Josephine Baker trouxe a Portugal, no-
meadamente no Teatro da Trindade, em Lisboa e no Teatro Sá da Bandeira, na cidade do Porto.
Ainda em 1941 participou na fugaz comédia-farsa A Casa da Sorte, no Teatro Variedades, em 
Lisboa, com Lucília Simões, António Silva, Costinha, Laura Alves, entre outros atores.
No início de 1942 integrou o elenco da Companhia Francisco Ribeiro (Ribeirinho).
Em 1943, aparece na Companhia Erico Braga-Ribeirinho, reforçada com novos atores sobressain-
do a atriz Laura Alves.
Nos finais de 1943 passou a ser um dos elementos da Companhia do Apolo, onde está Ribeirinho, 
Madalena Sotto e Hortense Luz. No entanto, saiu do elenco em plena exibição da peça para in-
corporar a Companhia Portuguesa de Comédias, através da Empresa António de Macedo.
Ainda nesse mesmo ano participou, no Teatro Variedades, em Lisboa, na peça Testa de Ponte, 
integrando um grupo de atores de onde se destacam Erico Braga, Raul de Carvalho, Alfredo Ruas, 
Maria Helena, Eunice Muñoz.
Depois, com Madalena Sotto e Alves da Cunha, seguiu para o Teatro Avenida de Lisboa, e entrou 
na peça Liberdade Provisória.
De seguida, ingressou na Companhia do Teatro Maria Vitória, onde sobressaíam Mirita Casimiro 
e Vasco Santana.

O elenco da peça Testa de Ponte, do Teatro Variedades: 
Tarquínio Vieira é o segundo do canto inferior direito
Fonte: José Sousa Vieira, In http://limianismo.blogspot.pt/

Tarquínio Vieira (1º à esq.) no filme Bocage
Fonte: José Sousa Vieira
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Terminou o seu contrato com esta companhia em março de 1945 e, imediatamente passou para 
a Companhia de Maria Matos, onde encontrou Eunice Muñoz e Erico Braga.
Em 1946, entrou para a Companhia Os Cómicos Populares, radicados no Teatro Apolo, de Lisboa 
e contracenou com Maria Matos, Costinha e Eunice Muñoz.
Nesse mesmo ano deu-se a estreia do filme O Cais do Sodré, de Alejandro Perla, e Tarquínio 
Vieira foi um dos atores que integrou o elenco.
Entre 19 de junho e 27 de setembro participou na digressão da Companhia do Teatro do Povo, di-
rigida por Alberto Ghira.
Em outubro foi anunciado como pertencendo à companhia que foi trabalhar no Teatro Varieda-
des, ao lado de Vasco Santana, mas a doença não o permitiu.

Regressou aos palcos em dezembro, no Teatro Avenida, com Irene Isidro e António Silva.
Posteriormente, já em 1947, com Costinha e Luísa Durão.
Entre junho e setembro de 1947 regressou ao Teatro do Povo, e fez possivelmente, as últimas 
aparições em palco.
Em março de 1948 a doença afastou-o de cena. Já não conseguiu efetuar a digressão do Teatro 
do Povo.
Um ano depois, a imprensa referia que “o Actor Tarquínio Vieira não ingressa no elenco deste ano 
do Teatro do Povo em vista do seu estado de saúde não lho permitir.”

Tarquínio Vieira, ao centro, no filme Cais do Sodré, do realizador Alexandre Perla
Fonte: José Sousa Vieira, In http://limianismo.blogspot.pt/

Tarquínio Vieira com Maria Matos e Costinha
Fonte: José Sousa Vieira, In Figuras Limianas, p. 347

Tarquínio Vieira com Vasco Santana e Mirita Casimiro, numa caricatura da autoria de 
Américo Amarelhe
Fonte: José Sousa Vieira, In http://limianismo.blogspot.pt/
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Tarquínio Vieira impõe-se no palco pela naturalidade da sua arte, pela correção da sua maneira 
de dizer, pela sua forma como se entrega nas personagens.
Tarquínio marca hoje um nome esplendoroso na arte teatral, à qual tem dado o melhor do seu ta-
lento consciente, metódico e estudioso.

(Mário Gonçalves Viana, In Elucidário Regionalista de Ponte de Lima, p. 80).

Tarquínio Vieira foi seguramente um dos maiores vultos da arte teatral nascidos no Alto Minho.
É um artista que se sabe integrar no personagem que cria, e senti-lo como se impõe, numa alta 
intuição artística ligando-a à minúcia exacta dos detalhes que sempre definem os indivíduos.
Augusto Castro e Sousa chegou a recordar o actor Tarquínio Vieira numa das suas passagens por 
Ponte de Lima. Dizia ele: “Ali, naquele velhinho palco do Teatro Diogo Bernardes, assistimos, des-
lumbrados, ao triunfo do nosso conterrâneo Tarquínio Vieira, na peça dramática O Rosário, con-
tracenando com a eminente Palmira Bastos”.
(...) Pertence ao escol dos limianos, devendo emparceirar com os maiores vultos do Limianismo, 
na enorme galeria que formam as figuras ilustres da nossa terra. Um actor que, como disse Au-
gusto de Castro Sousa, foi “o único que conhecemos na história de Ponte de Lima”.

(Carlos Gomes, In O Anunciador das Feiras Novas, 1997, p. 79 - 83).

Tarquínio foi, ou poderia ter sido um dos maiores artistas contemporâneos.
(Augusto de Castro e Sousa, In Cardeal Saraiva, de 26 de agosto de 1960).

Tarquínio Vieira
Fonte: Jornal Cardeal Saraiva de 26 de agosto de 1960

Ode ao Sol, poema de Teófilo Carneiro, dedicado ao ator.

Tarquínio Vieira
Fonte: José Sousa Vieira, In http://limianismo.blogspot.pt


