
 

Recordar António Vieira Lisboa 

o homem, a obra o tempo 

oeta do Lima e do viridente Minho, António Vieira Lisboa fez da pena um tributo escrito à 

histórica vila alto-minhota que lhe não firmou o berço por circunstancialidade do destino. 

Ponte de Lima – terra de ligação genealógica adiante tornada reduto de afetos e fonte 

natural de inspiração – serviu efetivamente de mote a versos lisonjeiros e edificantes da 

inebriante paisagem que eternizou em textos escorreitos e vivos, de leitura imagética e rigorosidade 

formal.1  Para lá do traço bucólico que lhe marcou o lirismo, Vieira Lisboa soube também 

representar com mestria o universo feminino em toda a sua sensualidade e beleza, consagrando à 

mulher uma preponderância temática visível na maioria dos títulos composta numa década de 

intensa fruição literária.  

Autor do seu tempo, conquanto distanciado das correntes estético-literárias da época,2 o homem 

que intervalou a escrita com o exercício da magistratura deixou um importante legado bibliográfico 

– pese embora a aparente displicência em torno do seu estudo crítico – que justa e merecidamente 

se evoca para assinalação dos 50 anos de uma morte antecipada em dia de celebração antonina.  

Além da homenagem a mais uma notável figura que compõe o inestimável património cultural 

poético de Ponte de Lima, fica o retrato de um ser humano popularmente reverenciado pela 

benevolência dos gestos, pela compassividade do caráter e pela retidão do comportamento, a 

despeito de não ter logrado debelar a profunda solitude que lhe consumiria a remanescente vida. 

 

D o período de infância do mancebo pouco se conhece, depreendendo-se porventura que as primeiras letras 

tenham sido instruídas numa escola do Estado da Índia, cujo ensino fora reformado no final de oitocentos de 

molde a permitir aos alunos “[a sabedoria] de orientação clássica”13 exigida para a prossecução “com êxito dos 

estudos superiores na Europa”.14  
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A capital da metrópole na década de 20 do século passado  

(autoria de Roque Gameiro) 

(Fonte: https://www.pinterest.pt/pin/454582156124412346/) 

Fortaleza de Luanda em oitocentos  

(Fonte: http://fgamorim.blogspot.pt/2009/03/) 

1907  Quis o compromisso de carreira assumido pelo progenitor de António da Silva Gouveia Vieira Lisboa, 

na longínqua província ultramarina de Angola, que o futuro poeta e homem da magistratura nascesse 

distante da terra de origem da prestigiada família paterna. Efetivamente, as funções exercidas pelo pai, António Au-

gusto, no Banco Nacional Ultramarino (BNU)3 – instituição criada em 1864 para fomento económico dos territórios de 

além-mar4 – firmam-lhe o berço na cálida, mas incipiente cidade de Luanda,5 na madrugada de 20 de julho.  

Em 1909 – um ano após o fatídico regicídio que enegrece a história nacional, qualquer que seja o partidarismo ou o 

ângulo de análise6 – processa-se a transferência do pai de António Vieira Lisboa para a filial de Nova Goa,7 capital do 

Estado Português da Índia, destino que, a despeito das dificuldades em competir com o portentoso império britânico, 

granjeia – sobretudo no derradeiro fôlego da monarquia – uma situação financeira favorável,8 caracterizada pela esta-

bilidade orçamental e pelo controlo do despesismo.9 O cargo de gerente da sucursal goana – impulsora do progressi-

vo desenvolvimento socioeconómico daquela província oriental10 – confere maior prestígio ao progenitor que uns me-

ses antes da mobilidade – a 6 de maio de 1908 – batiza o primogénito na Igreja de Nossa Senhora dos Anjos em Lis-

boa, sob o olhar e o apadrinhamento de António Maria Vieira Lisboa,11 distinto juiz desembargador do Tribunal da Re-

lação da capital da metrópole, e da esposa deste, Margarida de Lima Vieira Lisboa.12 
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A pesar de distanciados da frente de batalha, os Vieira Lisboa assistiriam também a alguns problemas de ordem 

funcional e de gestão ultramarina – decorrentes dos esforços belicistas e da concentração governativa na esfera 

militar – que começam a solucionar-se em 1917 por meio de um regime de descentralização aplicado às diversas 

possessões portuguesas, caso do Estado da Índia.15 Nesse ano, o pequeno António, a parcos meses de perfazer 10 

de idade, sofre a dura perda da mãe – Beatriz da Silva Gouveia Lisboa – ceifada prematuramente por uma 

neurastenia.16 A notícia, veiculada pelo semanário ponte-limense Cardeal Saraiva, em acompanhamento constante da 

trajetória dos vários elementos da prestigiada família, acrescenta um elemento de tragicidade à inusitada morte – a 

segunda gravidez da progenitora que funestamente se interrompe – e revela a consternadora orfandade da criança.17  

 

A s obrigações de carreira do progenitor, associadas certamente ao desejo de proporcionar ao filho uma instrução 

condigna, ditam a inscrição do pequeno no Colégio de Ermesinde, conceituado instituto particular de ensino do 

distrito do Porto, de cariz católico, criado em 1912 por despacho do então presidente da república, Manuel de 

Arriaga.21 A ascendência culta e ilustrada permite-lhe destoar da maioria dos seus compatrícios, flagelada por um 

expressivo analfabetismo que grassa a quase totalidade do país. E é na recém-fundada Faculdade de Estudos Sociais 

e de Direito da capital que António Vieira Lisboa se matricula,22 porventura influenciado pelo exercício de magistratura 

do ilustre padrinho de batismo – António Maria Vieira Lisboa – que, em 1924,23 morre com 67 de idade.  
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Manuel de Oliveira Gomes da Costa (1863-1929) 

Retrato patente no Museu da Presidência da República 

(Fonte: http://www.museu.presidencia.pt/presidentes_bio.php?id=101) 

Antigo edifício da Faculdade de Direito de Lisboa onde o poeta cursou 

(Fonte: http://restosdecoleccao.blogspot.com/2015/10/faculdade-de-direito-de-lisboa.html) 

Lisboa no início do século XX (autoria de Roque Gameiro) 

(Fonte: http://aps-ruasdelisboacomhistria.blogspot.pt/2015/05/) 

“Cais da Ribeira”, Porto, 1935, Dórdio Gomes, óleo sobre tela 

(Fonte: http://expresso.sapo.pt/cultura/2017-03-05-Porto-com-sentido#gs.auRK2_8) 

A capital portuguesa na década de 20  

retratada por Roque Gameiro 

(Fonte: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Roque_Gameiro_(Lisboa_Velha,_n.%C2%

BA_71)_Casa_no_Largo_do_Menino_Deus.jpg) 

António Maria Vieira Lisboa (1857-1924) 

(Fonte: Figuras Limianas. Ponte de Lima: Município, 2008) 

O  tempo de academia do jovem estudante coincide com um ambiente de convulsão generalizada que se agudiza 

diante do colapso da primeira experiência democrática desgastada pela Grande Guerra,24 pela inoperância do 

Estado, pela instabilidade partidária, pelo reacender da questão religiosa,25 pela depauperação socioeconómica da na-

ção, entre outros fatores de descrédito e de insurreição que culminam no movimento nacional de 28 de maio de 1926, 

sob a liderança do general Gomes da Costa, e na consequente instauração de uma ditadura militar destinada a 

“purificar a República dos erros e carências que a estavam a macular”.26 No entanto, o desígnio dos novos protagonis-

tas políticos falha na tentativa de mudança prolongando-se e, acentuando-se até, a instabilidade característica do der-

rubado regime.27 Sucedem-se manifestações e sublevações em diferentes pontos do país, desavenças no seio da re-

cém-instaurada solução governativa e uma profunda crise financeira que, de entre outras ações controversas, se pro-

cura resolver por meio do encerramento de um conjunto de instituições de ensino – designadamente a Faculdade de 

Direito de Lisboa – decisão que incendeia o universo estudantil dando origem a uma série de greves das três universi-

dades portuguesas, paulatinamente estagnadas do ponto de vista pedagógico, científico ou administrativo e restringi-

das no plano organizacional.28 

A  privação da figura materna tenta ser colmatada com novo enlace matrimonial já em tempo de paz. A 15 de julho 

de 1920, na Igreja de Santa Marta, em Lisboa, António Augusto Vieira Lisboa desposa a prima Maria Antonieta 

Vieira Lisboa18 – filha do proeminente magistrado António Maria Vieira Lisboa, à época juiz conselheiro do Supremo 

Tribunal de Justiça de Lisboa – elogiada na imprensa local pela “esmerada educação, (…) trato atraente, afável e insi-

nuante”19 e pela “inteligencia viva que, a par dos belos dotes físicos que a exornam”, se afiguram mais do que sufici-

entes para “fazer a felicidade do lar conjugal”.20 O mesmo discurso lisonjeiro é aplicado ao noivo, António Augusto Vi-

eira Lisboa, testemunho reiterado da influência daquela geração de notáveis.  

http://www.museu.presidencia.pt/presidentes_bio.php?id=101
http://aps-ruasdelisboacomhistria.blogspot.pt/2015/05/
http://expresso.sapo.pt/cultura/2017-03-05-Porto-com-sentido#gs.auRK2_8
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A  1 de agosto de 1929, o jovem de 22 anos conclui o curso e, no verão seguinte, congratula-se com as distinções 

atribuídas ao pai, António Augusto Vieira Lisboa, agraciado pelo Papa Pio XI com a cruz Pro Ecclesia et 

Pontifice29 – honraria eclesiástica concedida a indivíduos por valiosos serviços em prol da Igreja – e honorificado pelo 

governo português com a cruz da Ordem de Cristo30 por importantes préstimos em benefício da nação.  

 

 

N o período que a História demarca como o início do Estado Novo – regime ditatorial sob a égide de António de 

Oliveira Salazar – Vieira Lisboa recebe, com a regularidade possível, a visita do pai – “considerado gerente da 

filial do Banco Nacional Ultramarino”44 de Nova Goa, que se faz acompanhar dos “galantes filhinhos”,45 João e 

Beatriz,46 e da esposa – assiste ao falecimento do nonagenário avô, António Silva Gouveia – “antigo senador da 

República e importante capitalista”47 –. A 9 de junho de 1934, entrega na Ordem dos Advogados – instituição de auto-

organização e autorregulação da classe profissional criada pelo Decreto n.º 12 334, de 18/9/192648 – o necessário 

pedido de inscrição para exercício de carreira, documento que comprova a frequência de estágio – por um período de 

18 meses – no escritório de Luís Cunha Nogueira, localizado na Calçada dos Quartéis, em Ponte de Lima,49 

conquanto se desconheça o desempenho futuro de Vieira Lisboa na advocacia.  
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António Vieira Lisboa 

(Fonte: Câmara Municipal de Ponte de Lima) 
Inscrição de António Vieira Lisboa na Ordem dos Advogados 

(Documento cedido pelo Senhor Bastonário da Ordem dos Advogados, Dr. Guilherme Figueiredo) 

A ntónio Vieira Lisboa assume os pelouros das “obras, secretaria, finanças e expostos”,38 mas a passagem pelo 

executivo revela-se desventurosa porquanto pautada por dissidências ideológicas – que atiçam o já efervescente 

clima de instabilidade política – e por conflitualidades várias que fazem perigar a almejada estabilidade governativa. O 

incipiente autarca – de permeio instituído “subdelegado do Procurador da República na comarca de Ponte de Lima”39 

– acaba em acumulação de funções, agregando a administração do concelho à presidência da Câmara Municipal,40 

que cedo interrompe por discordância num debate orçamental em que propõe o desvio de metade do subsídio atribuí-

do à estância do Monte da Madalena para outras entidades locais – a Senhora da Boa Morte e a Associação dos 

Bombeiros Voluntários41 –, sugestão amplamente rejeitada pelos membros do executivo ancorados na antiguidade e 

tradição do princípio e no facto de a Madalena constituir “propriedade municipal”.42 Afastado da política por renúncia 

sustentada em “(…) incómodos de saúde e de outros afazeres de interesse próprio (…)”,43 António Vieira Lisboa fica 

restringido às funções diretivas na Assembleia Limarense e assiste à fragilidade dos elementos responsáveis pela 

gestão camarária incapazes de levar a termo os mandatos para que são delegados.  

A  escassez informativa em relação ao período pós-académico do jovem licenciado na vila dos seus antepassa-

dos vai sendo intervalada por notícias, veiculadas com mais ou menos frequência no semanário Cardeal Sarai-

va, atinentes a cargos exercidos por António Vieira Lisboa. É através desse canal escrito que sabemos da sua elei-

ção para presidente da direção da Assembleia Limarense,31 casa de recreio local fundada a 1 de dezembro de 1868 

para entretenimento dos associados, frequentemente brindados com tertúlias e demais atividades de lazer.32 Mas é 

a nomeação para a frente da Comissão Administrativa da Câmara Municipal,33 por resignação do anterior executivo, 

que merece maior destaque na imprensa local pela importância da função atribuída na senda de outros familiares 

seus, imbuídos de um imperturbável ideário republicano que as transmutações políticas e partidárias parecem não 

afrouxar. Disso mesmo nos dá conta António Vieira Lisboa quando na cerimónia de aceitação da sua primeira, e úni-

ca, experiência de governação local – solenidade ocorrida a 12 de janeiro de 1931 sob o olhar atento do Governa-

dor Civil do distrito e de várias personalidades ilustres – evoca a figura de Alfredo Calisto Vieira Lisboa,34 fervoroso 

militante, também ele à frente dos destinos do município ponte-limense nos conturbados anos de 1919/1920.35 Um 

discurso onde o novo presidente da Comissão Administrativa se confessa “estruturalmente republicano”36 e de onde 

se extrai a declarada devoção a Ponte de Lima, terra que, não sendo sua, carrega a história da distinta linhagem, 

razão bastante para “[lhe querer] do coração”.37  
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E ntretanto, a 9 de agosto de 1934, desposa a prima Maria Guilhermina Vieira Lisboa,50 filha do saudoso António 

Maria Vieira Lisboa, numa cerimónia religiosa que decorre na capela da Casa da Garrida51. Presidido pelo pároco 

da freguesia de Arcozelo, Padre José Alves Rosa,52 o pomposo casamento – noticiado numa coluna do jornal Cardeal 

Saraiva – inclui “(…) um delicioso copo de agua fornecido pela Confeitaria Brazileira, de Viana do Castelo, durante o 

qual se [trocam] os mais afetuosos brindes em que se [focam], com toda a sinceridade, as excelentes qualidades dos 

simpáticos e distintos nubentes (…)”.53 Não obstante os votos de “um lar repleto das mais risonhas venturas”,54 

gentilmente manifestados pela redação do reputado periódico, o enlace de António com Maria Guilhermina revela-se 

improfícuo.  

Nos anos seguintes Vieira Lisboa alcança cargos de prestígio, mormente o de sócio benemérito da Associação de 

Socorros Mútuos dos Artistas de Ponte de Lima55 – instituição de cariz benemérito estabelecida por alvará régio de 2 

de abril de 190856 – e o de presidente da direção da Real Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

Ponte de Lima – função para a qual é eleito, em assembleia-geral, com um total de 81 votos, e em cujo exercício se 

mantém por dois anos (1936-38).57 Apreciado pela corporação que dirige, António Vieira Lisboa é entretanto 

surpreendido com a deslocação de vários elementos diretivos, do corpo ativo e da Banda dos Artistas à imponente 

residência para assinalação do seu 30.º aniversário, numa “visita de cumprimentos”58 que o semanário Cardeal 

Saraiva divulga na edição de 29 de julho de 1937.  

A  notoriedade de que goza na terra de acolhimento – berço dos seus antepassados – vai-lhe valendo sucessivas 

nomeações para o desempenho de cargos diversos, seja na assembleia-geral da Associação de Socorros 

Mútuos, seja na associação de beneficência, Asilo dos Velhos, onde integra os novos corpos gerentes.62 Uma posição 

de relevo que justifica a participação, juntamente com outras personalidades da cultura local, no tributo a António 

Feijó, cujo monumento se inaugura a 1 de junho de 1938 numa festa que, se não constitui “a consagração nacional e 

grandiosa do país ao glorioso e nosso poeta (…), [é] contudo a homenagem sincera e unânime, calorosa e notável 

dos seus conterrâneos congregados desde os edis do seu município à mais humilde gente da vila e das aldeias”.63 No 

cumprimento escrupuloso da solenidade, António Vieira Lisboa, na qualidade de “digno presidente da Associação dos 

Bombeiros Voluntários”,64 deposita “junto do busto de Feijó um interessante ramo de flores, adornado com fitas das 

cores nacionais”,65 naquele que constituiria porventura o seu derradeiro ato oficial à frente dos destinos da 

corporação, cuja direção abandona pouco tempo depois.66  
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N a fase de comprometimento com a unidade operacional ponte-limense, António Vieira Lisboa, num gesto de 

filantropia e de preocupação social, faz um donativo de 100$00 ao Asilo de Infância Desvalida de D. Maria Pia – 

instituição “duramente atingida pelas dificuldades da hora presente”,59 cuja manutenção depende da generosidade da 

ilustre figura e de tantas outras que, segundo indicação da imprensa local, distribuem ajuda pecuniária e em géneros. 

No mesmo período redige, numa viagem a Lisboa, o poema Volta – título intimista que parece anunciar o fim do 

matrimónio e o regresso inevitável ao solteirismo –, compõe os textos Breviário d’amôr e Coração golpeado – escritos 

que integrarão adiante a sua obra de estreia60 – e recebe, uns meses antes, a nomeação para o exercício interino de 

delegado do Ministério Público na histórica vila alto-minhota.61 

O poeta ao centro da imagem (Arquivo pessoal Domingos de Morais) 

(Fonte: AFONSO, António - Versos estranhos de António Vieira Lisboa: edição evocativa dos 50 anos do seu falecimento. Ponte de Lima: Município, 2018) 

Inauguração do monumento de tributo a António Feijó a 1 de junho de 1938. António Vieira 

Lisboa participa na solenidade na qualidade de presidente da Associação dos Bombeiros 

Voluntários de Ponte de Lima  

(Arquivo de Amândio de Sousa Vieira) 

Quartel dos Bombeiros Voluntários de Ponte de Lima 

(Fonte: Amândio de Sousa Vieira) 

António Vieira Lisboa com grupo de amigos 

(Fonte: Amândio de Sousa Vieira) 

A imponente Casa da Garrida serve de morada a António Vieira Lisboa 

(Fonte: Amândio de Sousa Vieira) 

Capa do livro “Versos Estranhos” de António Vieira Lisboa 

(Fonte: Biblioteca Municipal de Ponte de Lima) 

Algumas impressões sobre o livro “Versos Estranhos”  

(Fonte: Biblioteca Municipal de Ponte de Lima) 

 

A  década seguinte distingue-se pela consagração às letras de que resulta a composição quase ininterrupta de poe-

mas e obras. Reeleito presidente da assembleia-geral da Associação de Socorros Mútuos de Ponte de Lima67 

uns meses volvidos sobre o eclodir da Segunda Guerra Mundial—conflito desencadeado pela Alemanha sob a alega-

ção de “não poder viver na camisa de forças a que o Tratado de Versalhes a sujeitara com as baionetas encostadas 

ao peito”68 - António Vieira Lisboa publica Versos Estranhos – título autobiográfico lançado em 1940, sob a chancela 

da Portugália Editora,69 que recolhe o entusiasmo da crítica. 



 

Recordar António Vieira Lisboa 

o homem, a obra o tempo 

 

N a senda de uma escrita singular e de um estilo próprio – marca subjacente a todo o bom literato – Vieira Lisboa 

assume-se, à partida, um poeta diferente, alguém que retrata “a vida que sente, nos seus gozos e lanhos”,70 

especialmente o amor aqui cantado “à sua maneira, com forte veemência sexual, sem, contudo, ferir o pudor alheio”.71 

Uma estreia “auspiciosa”72 manifestamente alheada da esteticidade coeva – porquanto desviada da poesia herdeira 

de Pessoa, Sá-Carneiro e Almada Negreiros, cujos textos se inserem nos princípios propugnados pela revista Orpheu, 

e distanciada da Presença, folha de arte e crítica de 1927 que se “instaura como (…) veículo de consagração do 

modernismo português”73 impulsionado pelas figuras de Régio e Torga –, mas porventura aproximada do 

neorromantismo de Teófilo Carneiro,74 cuja composição avulsa se vê dominada pelo lirismo amoroso e pelo bucolismo 

regionalista.75 A influência temática estende-se ao segundo trabalho criativo de António Vieira Lisboa – Poemas de 

amor e dúvida – título original de 1941 que volta a explorar os versos corpóreos, sensuais e voluptuosos em 

sensivelmente 30 poemas centrados no amor e no universo feminino – mote inspirador reiterado na obra Mulheres 

que sai do prelo em 1943, a despeito de alguma informação bibliográfica indicar o ano anterior para data de 

lançamento do projeto editorial. O livro – terceiro no somatório literário – representa a consagração do autor como um 

“artista (…) que poderá atingir as maiores alturas”,76 reconhecimento justificado pela qualidade do lirismo, pela 

“sensibilidade rica e profunda (…) com que experiencia todos os aspetos emocionais da vida”,77 pela “intensidade 

dramática de que reveste comezinhos factos da existência cotidiana”78 e pela “força de repercussão íntima que as 

palavras exprimem”.79 O documento, escrutinado na secção de Artes e Letras do diário O Primeiro de Janeiro, recolhe 

a lisonja do colunista – rendido a “versos muito belos [e] verdadeiramente evocadores”80 – que, no entanto, alerta para 

a subjugação do poeta à “tirania da rima”81 – sentida em determinadas composições – como se o escritor tivesse tido 

“uma falha no [seu] impulso criador”.82 De entre os trabalhos patenteados em Mulheres de Vieira Lisboa, sobressai 

também a série de quatro Elegias onde o sentimento de perda, a morte inexorável e a dor preponderam, casos de 

Marília – texto votado à esposa de um amigo, João Martins Mendes,83 ceifada prematuramente em 1941 – e de 

Florbela Espanca – poetisa que “amou «doida estonteadoramente»!? / pediu «à vida mais do que ela dava»… / matou

-a o sonho inesperadamente”.84 

A inda no quadro das análises versadas no terceiro título de António Vieira Lisboa merece particular apontamento 

as referências a um amor retraído por Bertha de Bettencourt,85 jovem que o autor conhecera na capital86 e a 

quem reserva em Mulheres um longo poema – intenso, profundo e doloroso – que poderá confirmar o desapego do 

recém-lançado escritor a um casamento improdutivo.  

O  período que se segue é frutífero em novas produções líricas. A um ritmo de quase um título por ano – pese 

embora a desconformidade com datas pontuais de edição – António Vieira Lisboa apresenta Chão de amor 

(1943) – livro “inspirado” que canta “não só o Lima, mas o luar [do rio], o banho nas suas límpidas águas, os montes 

circundantes, os silenciosos caminhos, [e] a sua velha quinta (…)”87 –, Teu corpo, minha alma (1944), Testamento 

sentimental (1945) e Bess (1946), estes três últimos sem entrada no mercado.88 De permeio, o poeta vê-se afastado 

da sua condição de membro da Associação de Socorros Mútuos dos Artistas de Ponte de Lima – alegadamente por 

incumprimento na regularização de quotas,89 circunstância extensível a mais de cinquenta elementos do organismo – 

e dá por terminado o consórcio que firmara com a prima Maria Guilhermina Vieira Lisboa.90 
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Capa do livro “Poemas de Amor e  Dúvida “  

de António Vieira Lisboa 

(Fonte: Biblioteca Municipal de Ponte de Lima) 

António Vieira Lisboa à esquerda da fotografia (Arquivo pessoal de Domingos Morais) 

(Fonte: AFONSO, António - Versos estranhos de António Vieira Lisboa: edição evocativa dos 50 anos do seu falecimento. Ponte de Lima: Município, 2018) 

António Vieira Lisboa (Arquivo pessoal de Domingos Morais) 

(Fonte: AFONSO, António - Versos estranhos de António Vieira Lisboa: edição evocativa dos 50 anos do seu falecimento) 

Capa do livro “Mulheres” de  António Vieira Lisboa 

(Fonte: Biblioteca Municipal de Ponte de Lima) 

“Chão de amor” de António Vieira Lisboa  

(Fonte: AFONSO, António - Versos estranhos de António Vieira Lisboa: edição evocativa dos 50 anos do seu falecimento) 

Capa do livro “Testamento Sentimental”  

de  António Vieira Lisboa 

(Fonte: Biblioteca Municipal de Ponte de Lima) 
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ponível na Internet:< https://digitalis-dsp.uc.pt/jspui/bitstream/10316.2/32224/1/24-%20estados%20autorit%C3%A1rios.pdf?ln=pt-pt> 

N a fase subsequente à composição já aludida dos três títulos que não chegam ao mercado editorial António Vieira 

Lisboa vai escrevendo e coligindo versos que, em 1949, dão forma à sua derradeira produção literária – Ao longo 

do rio azul – obra “tipicamente regionalista”,91 impulsora do “limianismo como expressão estética”92 e notável pela 

“densidade psicológica”93 dos textos e pelo “bucolismo com que refletem a ambiência”.94 O livro que, dúvidas 

houvesse, consagra em definitivo a escrita poética vieirista, é consensualmente louvado pela crítica regional que, na 

figura de Júlio de Lemos, destaca a “expressão flagrante da poesia limiana”,95 consubstanciada “nos descritivos ao 

vivo da vida do rio e do seu influxo na requintada sensibilidade do autor”.96 Uma opinião perfilhada pelo colunista 

Alcides M. Pereira, cuja análise transversal do legado de António Vieira Lisboa sublinha o pendor autobiográfico dos 

seus escritos poéticos, a “expressão psicológica, íntima e imanente”97 do seu versejar, o tratamento singular e 

profundo da alma feminina e a “busca na natureza [da] ansiada quietude que a experiência pessoal lhe não 

[concede]”.98 

 

D urante esta fase o autor deixará transparecer em alguns textos a solidão que atravessa e o progressivo 

definhamento de amizades, ora por distanciamento, ora pela crueldade de uma hora que prematuramente se 

antecipa. Uma das inusitadas ocorrências consubstancia-se no falecimento de Teófilo Carneiro – a 3 de agosto de 

1949 – circunstância que justifica a elaboração de um poema de louvor a “um companheiro mais que lá se vai…”,101 a 

“um amigo de menos que contamos”,102 publicado no semanário Cardeal Saraiva no mês subsequente à morte do 

proeminente militante republicano, jurista e poeta. Os anos que se seguem são de aparente acalmia literária, apenas 

interrompida pela composição do opúsculo Ilusão: fado – folheto de quatro estrofes em que o autor parece preferir a 

falseada esperança de um amor acabado, mesmo que sustentado no fingimento de uma mentira “por caridade”,103 à 

dolorosa certeza do fim capaz de amargar um coração sofrido – e pela criação avulsa de poemas, e demais textos, 

que vai lançando no periódico de sempre – o renomado Cardeal Saraiva. Pelo grau de ineditismo, por um lado, e pela 

importância do acontecimento, por outro, merece-nos particular apontamento a análise crítica do soneto Outonal, de 

Teófilo Carneiro,104 por ocasião do primeiro aniversário do escritor ponte-limense – rara revelação em prosa de Vieira 

Lisboa – e o trabalho poético consagrado a José Norton de Matos,105 falecido a 2 de janeiro de 1955 depois de uma 

vida em benefício da nação, em defesa do republicanismo democrático contra a ditadura salazarista e a favor da 

salvaguarda das colónias ultramarinas. Textos que suspendem novo interregno criativo e que constituem justas 

homenagens a importantes figuras das letras e da cultura locais, sobretudo o trabalho versado no distinto militar e 

político português – “homem cujo facho ainda resta”106 e que, pelo legado deixado, a história tratará de confiar um 

juízo favorável.107 

Capa do livro “Ilusão: fado” de António Vieira Lisboa 

(Fonte: Biblioteca Municipal de Ponte de Lima) 

Soneto de António Vieira Lisboa em homenagem a José Norton de Matos 

(Fonte: AFONSO, António - Versos estranhos de António Vieira Lisboa: edição evocativa dos 50 anos do seu falecimento) 

In Jornal Cardeal Saraiva  de 13 de janeiro de 1966 

Análise de António Vieira Lisboa ao poema “Outonal” de Teófilo Carneiro 

(Fonte: AFONSO, António - Versos estranhos de António Vieira Lisboa: edição evocativa dos 50 anos do seu falecimento) 

In Jornal Cardeal Saraiva  de 03 de agosto de 1952 

Capa do livro “Ao longo do rio azul” de António Vieira Lisboa 

(Fonte: Biblioteca Municipal de Ponte de Lima) 

Análise de Alcides Martins Pereira à obra poética de  Teófilo Carneiro em contraponto 

com a de António Vieira Lisboa 

(Fonte: AFONSO, António - Versos estranhos de António Vieira Lisboa: edição evocativa dos 50 anos do seu falecimento) 

In Jornal Aurora do Lima de 09 de março de 1951 

Recensão crítica de Júlio de Lemos ao livro “Ao longo do rio azul” 

(Fonte: AFONSO, António - Versos estranhos de António Vieira Lisboa: edição evocativa dos 50 anos do seu falecimento) 

In Jornal Cardeal Saraiva  de 07 de julho de 1949 

P ara lá da apresentação de novo trabalho lírico, António Vieira Lisboa parece disposto a reconstituir família.  

Volvido à Garrida após a decretação do divórcio – a primeira esposa regressara, por seu turno, ao lar materno em 

Faldejães99 – o poeta passa a viver maritalmente com a jovem Maria Libânia Manjua (n. 1930), com quem terá sete fi-

lhos, nascendo a primogénita em 1949.100  
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N o derradeiro período de vida, António Vieira Lisboa conserva a escrita esporádica, que alterna a celebração da 

paisagem ponte-limense – mormente do Lima inspirador de poetas – com a referência a momentos festivos – 

designadamente a Natividade e também a época pascal – e a menção a episódios conjunturais sintomáticos da 

efervescência político-ideológica do seu tempo – caso dos trabalhos centrados na liberdade e na guerra colonial, que 

traduzem manifestações isoladas no somatório literário de Vieira Lisboa, cuja produção quase exclusivamente poética 

não espelha as mudanças históricas de um século fustigado por dois conflitos mundiais, pelas revoluções socialistas 

na Rússia, China e Cuba e pela eclosão da guerra fria. 

E fetivamente, em matéria de exceção temática, há a sublinhar o artigo consagrado ao papel de ilustres figuras 

ponte-limenses na defesa da nação, em momentos de especial fragilidade, de que realçamos a parte relativa a 

Frei Francisco de São Luís – comummente conhecido como Cardeal Saraiva – que, por amor à pátria, representou “o 

povo na Revolução do Minho de 1808 contra as tropas invasoras francesas”,130 redigiu as bases da primeira 

constituição portuguesa de 1822 e lutou, a expensas da própria liberdade, pela defesa e salvaguarda do país. António 

Vieira Lisboa voltará a evocar o monge beneditino em 1966 – volvidos dois anos sobre o artigo apologético de alguns 

notáveis do património cultural local – para lamentar a aparente indiferença das autoridades competentes diante de 

uma das personalidades mais completas de Ponte de Lima – “um grande do século”131 pela importante abrangência 

da sua ação –, exortando à edificação de uma estátua de tributo para cujo projeto contribui com 100$00.132 

N a mesma linha interventiva e próxima da atualidade coeva, Vieira Lisboa refere-se à guerra colonial portuguesa – 

“o mais longo conflito militar em que [a nação se vê envolvida] desde as guerras da Restauração, iniciadas em 

1640 e concluídas em 1668”133 – redigindo em 1966 o poema O feito do soldado em que retrata o infortúnio de 

milhares de jovens obrigados a rumar além-fronteiras para “(…) [desprendidos darem] a doce vida pela terra dos avós 

(…)”,134 mas que, na maioria dos casos, voltam da experiência bélica “[heróis ignorados dentro de caixões]”.135 

Idêntico cenário surge descrito na composição lírica O menino, título do mesmo ano que explora a dor de um 

progenitor ao assistir impotente à partida do(s) filho(s) para a frente de batalha – “para a morte”136 – circunstância 

dilacerante considerando que “para a vida [fora(m) criado(s)]”.137 Um lamento sentido, reflexo do drama humano da 

guerra colonial, que não volta a ser mote da escrita de António Vieira Lisboa, cujos últimos textos em verso lançados 

em julho de 1967 – Barco à vela e Botou os olhos ao chão, pôs-se a chorar a mais eu138 – recuperam o lirismo 

amoroso e os traços abertamente regionalistas do autor, ignorando-se se estes, e demais trabalhos dispersos, 

figurariam num volume em preparação – unificado sob o título Poemas da alma139 – documento que, mesmo 

postumamente, não chega ao prelo. 

P ara lá do legado literário de Vieira Lisboa, parcamente explorado pela crítica portuguesa, são escassas as 

informações atinentes a outros aspetos da vida do malogrado poeta. Sabe-se, por raros apontamentos 

biográficos que lhe são devotados, do seu pioneirismo na adoção de novas práticas agrícolas nas várias propriedades 

de que é detentor – com especial evidência para a introdução na freguesia da Ribeira da “sementeira do milho à linha 

com recurso a um semeador de duas linhas”140 –, bem como na experimentação de diferentes culturas141 – de que se 

destaca o plantio do “amendoim e da soja”142 – procedimentos de enorme utilidade numa zona essencialmente rural, 

marcada por uma produção de cariz artesanal e familiar,143 que representam um fundamental estímulo para o 

desenvolvimento da agricultura local. Da mesma forma, surgem pontuais referências ao relevante desempenho de 

Vieira Lisboa na produção e fabrico do azeite,144 ingrediente de secular importância na história alimentar portuguesa e 

elemento de aplicabilidade diversa – desde a lubrificação de máquinas a “remédio para muitos males do corpo”145 – 

que parece ser alavancado pelo diligente e versátil autor.  
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Poema de António Vieira Lisboa redigido em Ponte de Lima no mês de dezembro 

(Fonte: AFONSO, António - Versos estranhos de António Vieira Lisboa: edição evocativa dos 50 anos do seu falecimento) 

In Jornal Cardeal Saraiva de10 de janeiro de1967 

Poema de António Vieira Lisboa redigido durante a época pascal 

(Fonte: AFONSO, António - Versos estranhos de António Vieira Lisboa: edição evocativa dos 50 anos do seu falecimento) 

In Jornal Cardeal Saraiva de 01 de abril de1966 

Poema de António Vieira Lisboa dedicado aos jovens soldados 

(Fonte: AFONSO, António - Versos estranhos de António Vieira Lisboa: edição evocativa dos 50 anos do seu falecimento) 

In Jornal Cardeal Saraiva de 11 de março de1966 

Poema de António Vieira Lisboa dedicado aos jovens soldados 

(Fonte: AFONSO, António - Versos estranhos de António Vieira Lisboa: edição evocativa dos 50 anos do seu falecimento) 

In Jornal Cardeal Saraiva de 25 de março de1966 
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H omem de afetos e de uma generosidade amplamente reconhecida, também os gestos de bondade de António 

Vieira Lisboa perpetuam-se na memória coletiva de um povo habituado a vê-lo estender a mão a compatrícios 

desvalidos que enchiam as escadas da Casa da Garrida à espera de auxílio.124 E se a filantropia lhe era declarada, 

também o jeito igual, e amável, com que tratava todos aqueles com quem privava,125 independentemente da 

ascendência ou prestígio sociais, não passava despercebido. Não obstante a entrega de si aos outros, sentia a 

solidão, numa combinação inquieta de “alegria-e-tristeza de ser só”,126 que procurava debelar com a inebriante 

paisagem da terra que amava, mas onde começara a sentir-se “quási estranho”127 à passagem do tempo e de alguns 

percalços pessoais. Sobretudo a fase de dissolução matrimonial, em que o autor se confessara “alheio em toda a 

parte”128 e “estranho na família como filho espúrio”,129 é reveladora das agruras de um distanciamento que não logrou 

contornar, mas que já sentira antes por efeito do rareamento de amizades.  

E m linha com o ostracismo já apontado, o desaparecimento do “poeta do amor (…) e do corpo”,134 expressão 

cunhada por Luís Dantas, não tem “o impacto social (…) expectável”,135 escusando-se a Câmara Municipal, à 

qual António Vieira Lisboa presidira em 1931, de registar em ata o funesto acontecimento ou de aprovar um voto de 

pesar136 pela morte prematura de uma personalidade eminente da cultura local. Pese embora o embaraço político, o 

Cardeal Saraiva publica na edição imediata ao anúncio de falecimento, uma peça lisonjeira onde se sublinha “a 

gentileza do trato, cultura e bondade”137 do autor, a notável carreira lírica e de colaboração jornalística e os cargos 

públicos exercidos, não esquecendo a evocação de alguns detalhes do funeral em que o féretro do escritor é 

transportado “em carro dos bombeiros locais”,138 seguido por “dezenas de automóveis, para o jazigo de família”139 no 

cemitério de Ponte de Lima. 

 

António Vieira Lisboa morre a 13 de junho de 1968 

(Fonte: Amândio de Sousa Vieira) 

E ntretanto acometido de uma patologia oncológica, Vieira Lisboa decide desposar a companheira de largos anos – 

Maria Libânia Manjua – numa cerimónia “sem convenção nupcial, mas sob o regime de separação de bens”130 

que decorre a 31 de maio de 1968 no Hospital da Santa Casa da Misericórdia de Ponte de Lima.131 Pouco tempo 

volvido, em dia de celebração antonina, 13 de junho, falece o escritor – com uns parcos 61 de idade – ceifado por um 

cancro.132 Quatro anos antes, a 7 de agosto, morria o progenitor, António Augusto Vieira Lisboa, distinto funcionário 

superior do Banco Nacional Ultramarino.133 

A generosidade de António Vieira Lisboa é um dos traços de personalidade mais amplamente reverenciados 

(Fonte: Amândio de Sousa Vieira) 

Hospital da Santa Casa da Misericórdia de Ponte de Lima 

(Fonte: Amândio de Sousa Vieira) 

Capela e Casa da Garrida 

(Fonte: (Fonte: AFONSO, António - Versos estranhos de António Vieira Lisboa: edição evocativa dos 50 anos do seu falecimento) 

In Arquivo Municipal de Ponte de Lima - desenho do Arq. Álvaro Cameiro 

Fotografia da capela e Casa da Garrida - atual edifício da Universidade Fernando Pessoa  

(Fonte: Biblioteca Municipal de Ponte de Lima) 

D e ressaltar que, por efeito do desaparecimento de António Vieira Lisboa, a singular e setecentista Casa da Garri-

da é adquirida aos herdeiros do poeta que termina com a recuperação do imóvel pelo Município de Ponte de Li-

ma e a posterior cedência do edifício, em regime de comodato, para ali “ser administrado o ensino superior e ativida-

des conexas”,140 de momento sob a direção da Universidade Fernando Pessoa.141 

Decorridos 50 anos sobre a morte de uma das figuras que melhor impulsou o “limianismo como expressão estética da 

Ribeira Lima”,142 procuramos reavivar o legado e a memória de um filho da terra merecedor dos mais justos e continu-

ados tributos.  
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