
 

1896  José António Francisco Xavier de Sá Coutinho nasce em Ponte de Lima, a 19 de abril de 1896. 

Era filho de José de Sá Coutinho da Costa de Sousa de Macedo Sotomaior Barreto, 2.º Conde de Aurora e de sua Mulher D. Maria 

Angelina da Natividade Pereira da Silva de Sousa e Meneses (Bertiandos). Fica órfão de pai aos seis meses e de mãe aos 13 anos, 

passando a sua educação para a responsabilidade do seu tio materno e padrinho, o Conde de Bertiandos. 

Frequenta a escola primária em Geraz do Lima, onde cresceu entre a gente do povo e posteriormente prossegue os estudos no Co-

légio de Espírito Santo, em Braga. 

 

1912   Com apenas 16 anos ingressa na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, onde funda, uns anos 

mais tarde, em 1921, o jornal monárquico do centro do País, designado por “O Pregão Real”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conde d’Aurora com a sua mãe com aproximadamente 5 meses 

Fonte: Arquivo da Casa de Nossa Senhora da Aurora 

 

 

Conde d’Aurora com 12 anos 

Fonte: Arquivo da Casa de Nossa Senhora da Aurora 

Conde d’Aurora com a sua mãe  

Fonte: Arquivo da Casa de Nossa Senhora da Aurora 

COUTINHO, Maria do Rosário de Sá – Dr. José de Sá Coutinho. In Figuras Limianas. Ponte de Lima, 2008. ISBN 978-8846-15-2. p. 348 

Conde d’Aurora com 5 anos 

Fonte: Arquivo da Casa de Nossa Senhora da Aurora 



1916   Casa com D. Maria da Graça de Abreu Castelo Branco, filha dos Condes de Fornos de Algodres, em Coimbra, 

com quem teve nove filhos – sete filhas e dois filhos-.  

 

1919    Tenta implantar a monarquia em Ponte de Lima, hasteando a bandeira azul e branca nos Paços do Concelho, e 

vê-se obrigado a refugiar-se na Argentina onde permaneceu até 1923. 

De regresso a Portugal dedica-se à administração das suas propriedades e à conclusão do curso de Direito, que tinha sido inter-

rompido. 
 

1935   É galardoado com o prémio Eça de Queiroz pelo seu romance “O Pinto”. 
 

1936   É nomeado Juiz do Primeiro Tribunal do Porto, cargo que ocupa durante mais de trinta anos. 

Durante a guerra espanhola participa ativamente no comboio de ajuda humanitária enviado aos nacionalistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conde d’Aurora e D. Maria da Graça de Abreu Castelo Branco 

Fonte: Arquivo da Casa de Nossa Senhora da Aurora 
Conde d’Aurora com aproximadamente 40 anos 

Fonte: Arquivo da Casa de Nossa Senhora da Aurora 

Conde e Condessa d’Aurora  

Fonte: Arquivo da Casa de Nossa Senhora da Aurora 
Conde d’Aurora com cerca de 25 anos 

Fonte: Arquivo da Casa de Nossa Senhora da Aurora 

 

 

 

COUTINHO, Maria do Rosário de Sá – Dr. José de Sá Coutinho. In Figuras Limianas. Ponte de Lima, 2008. ISBN 978-8846-15-2. p. 348 



1969  Morre, em Ponte de Lima, na sua Casa de Nossa Senhora da Aurora, a 3 de maio, com quarenta e nove 

netos e seis bisnetos. 
 

 

Partiu o Conde d’Aurora. Silenciosamente, choremos para dentro. Meditemos. Saiu da 

nossa beira um homem que não era deste século nem de século nenhum, porque era um 

defensor de valores eternos. De repente! A gente não contava!”  

Aurora! Aurora!... In jornal Diário do Norte, 22 de maio de 1969 

 

 

 

COUTINHO, Maria do Rosário de Sá – Dr. José de Sá Coutinho. In Figuras Limianas. Ponte de Lima, 2008. ISBN 978-8846-15-2. p. 348 

MARTINS, José, Cândido de Oliveira - O Brasil do Conde d’Aurora. In LIMIANA – Revista de Informação, Cultura e Turismo n.º 39, 2014 

Fundou o Sindicato Agrícola de Ponte de Lima e foi o principal impulsionador da 

fundação da Sociedade Agrícola de Ponte de Lima, hoje Adega Cooperativa. 

Manteve ligações com personalidades de relevo, nacionais e internacionais, dando 

a conhecer as belezas da vila e da região que tanto amava.  

Anfitrião incansável, disponibilizava a Casa de Nossa Senhora da Aurora para 

frequentes tertúlias entre amigos. 

Distinguiu-se como magistrado e escritor, etnógrafo e roteirista, profundo defen-

sor dos interesses regionais e apaixonado divulgador da sua amada terra minhota 

de Ponte de Lima.  

Era reconhecidamente um homem culto e de horizontes cosmopolitas. 

Colaborou proficuamente na imprensa regional, principalmente na Gazeta das Al-

deias e no Diário do Norte. 

Deixou uma obra considerável, literária e etnográfica, bem como um vasto arqui-

vo fotográfico das ruas do Porto e dos costumes da Ribeira Lima.  
Dr. José de Sá Coutinho - Conde d’Aurora - num quadro a óleo, do pintor António Sampaio 

Fonte: Arquivo de Nossa Senhora da Aurora 

Integrou um grupo de personalidades ilustres apelidado de “Os Amigos do Rio Lima” que protagonizou a génese de uma nova 

cultura em Ponte de Lima. 



 

 

Nesta Primavera limiana, ácida e perfumada como uma maçã esperiega, graduados 

já seus verdes, do mais profundo azul negro ao débil tenro glauco; quando as colinas 

se engrinaldam de tojo florido no xadrez irregular do seu costumeiro tradicional; e 

os pinheiros lançam rebentos novos de erectas flores castanhas (...) vai correr mundo 

… o tributo ao Conde d’Aurora. 
 

Conde d’Aurora, In Roteiro da Ribeira- Lima, 1996, p. 7 

Conde d’Aurora com aproximadamente 60 anos 

Fonte: Arquivo da Casa de Nossa Senhora da Aurora 

 

 



Alto, muito alto, magro, cabelos despenteados e es-

branquiçados, um sorriso franco em todo o rosto, e 

os olhos, sim, os olhos como os dum pescador: enco-

vados e perfurantes, habituados a descobrir o mar e 

o sopro das montanhas, a perscrutar os homens e as 

suas ínfimas reacções. Sempre que me encontrei com 

ele, em Viana do Castelo, Ponte do Lima, ou na sua 

casa de Geraz, sempre me pareceu mais um lavrador 

que o ilustre decano dos juízes dos Tribunais de 

Trabalho. Ele próprio se confessa «Juiz – debruado 

de lavrador». O chapéu amarrotado, o sobretudo 

enorme ou o casaco desapertado, a despretensão em 

todo a vestir dizem do homem do povo, amigo como 

ninguém do seu povo. 

Homem franco, aristocrata e democrata, estilista do 
melhor quilate, senhor do meu maior respeito e ad-
miração. 

 Ricardo de Saavedra, in Flama, n.º 842, 24 de Abril de 1964, págs. 6 e 25.  

 

 

 

O HOMEM 
O Conde d’  Aurora foi um aristocrata no melhor sentido da expressão, tendo servido nobre e desinteressadamente, durante 

décadas, gentes da sua terra, as instituições a que pertenceu, os princípios em que se formou, a tradição que recolheu do pas-

sado, a família que projetou no futuro. Homem de várias nuances foi acima de tudo um patriota.  

In O Conde d’Aurora: edição comemorativa do centenário do nascimento de José de Sá Coutinho, 3.º Conde d’Aurora, 1997 

Eu era criança e já ouvia falar do Conde d’Aurora.  

Sabia que ele era um Fidalgo de Ponte de Lima, possuidor de uma extraordinária finura de trato e de um coração de oiro, 

com numerosíssima família.  

Amigo devotado da Agricultura e dos Agricultores, era profundamente personalista e tradicionalista e tinha como valores 

máximos seguir a Deus, a Pátria e a Família. 

Era profundamente cristão.  
Rui Brandão Leite Braga - CONDE D?AURORA—Escritor Limiano. In O Anunciador das Feiras Novas, n.º VII, 1990 

Conde d’Aurora  

Fonte: https://www.pontedelimacultural.pt/Blog.asp?t=paginas&pid=1393&mpid=1348 



Pai extraordinário, de uma dignidade que se torna complicado revelar a terceiros, revelar ao mundo (...). Comecei a ter 

consciência da inteligência e da estatura do meu pai, desde cedo, que me educou de uma forma muito própria com firmeza, 

dureza e amor, com vista a preparar-me como homem educado, sensível, diligente e católico. 

 Manuel Aurora, In LIMIANA – Revista de Informação, Cultura e Turismo n.º 39, 2014 

 

 

 

 

O HOMEM 

 

 

Era um homem à frente do seu Tempo. 

Cresci a ouvir as histórias que sobre ele se contam, da sua gene-

rosidade, do seu sentido de justiça e os valores que soube transmi-

tir(...). 
 

Rosário de Sá Coutinho, In Esparos, Raros e Inéditos do Conde d’Aurora, 2007 

 

Homem viajado e com influentes contactos foi um 

“elogiado anfitrião”, recebeu ilustres figuras de 

intelectuais, escritores, artistas, como Luís For-

jaz Trigueiros, Pedro Homem de Mello, Sebas-

tião da Gama, Sophia de Mello Breyner, Ruben 

A., Margot Fontaine, entre outros, na sua Casa 

de Nossa Senhora da Aurora, em Ponte de Li-

ma.  

 

José Cândido de Oliveira Martins - O Brasil do Conde d’Aurora.  

In LIMIANA – Revista de Informação, Cultura e Turismo n.º 39, 2014 

 

Conde d’Aurora e uma neta 

Fonte: LIMIANA – Revista de Informação, Cultura e Turismo n.º 39, 2014 

Conde d’Aurora (à direita) e o jornalista e escritor brasileiro José Condé (à esquerda) 

Fonte: In LIMIANA – Revista de Informação, Cultura e Turismo n.º 39, 2014 

 

 

Festa na Casa de Nossa Senhora da Aurora com Maria Antónia de Sá Coutinho, 

Margot Fonteyn e o Conde d'Aurora, em 1952. 

Fonte: http://lugardoreal.com/imaxe/festa-na-casa-de-nossa-senhora-daurora-5 

O cavaleiro João Branco Núncio e o Conde d’Aurora  

Fonte: In LIMIANA – Revista de Informação, Cultura e Turismo n.º 39, 2014 

S. A. R. D. Duarte., Duque de Bragança (ao centro), o Conde d’Aurora (à direita) e o 

Dr. Filinto de Morais (à esquerda) em visita à mata da Casa, em 1955. 

Fonte: In LIMIANA – Revista de Informação, Cultura e Turismo n.º 39, 2014 



 

 

 

A OBRA 

A bibliografia do Conde d’Aurora é vasta e admirável, quer no campo da ficção, quer no da etnografia e do roteirismo. 

A par de uma obra de excecional valor, conhecem-se-lhe vários trabalhos reunidos em separatas de conferências, em teses de 

congressos, de colaboração especializada em livros e revistas, versando temas regionalistas de usos e costumes limianos, 

atentos aos problemas da lavoura e à preservação das tradições ancestrais. 

Deixou ainda dispersos, muitos artigos e crónicas, escritos de forma brilhante, ágil e elegante, com textos de intervenção, 

evocações da vida laboral ou festiva da região, memórias e saudades que consagram o amor pela sua terra de eleição, em 

descrições de lirismo e bucolismo da paisagem circulante. 
António Manuel Couto Viana, in Esparsos, Raros e Inédito do Conde d’Aurora, 2007 

 

A diversidade de objectos de estudo a que se dedicou, permitiu-lhe tocar vários ramos da etnografia, abordando antigos cos-

tumes, usos e tradições, crenças e saberes perdidos no tempo, elementos da arquitectura, tecnologia tradicional, economia 

agrícola, utensílios e artesanato, comportamentos e hábitos sociais.  

Rui Brandão Leite Braga - CONDE D?AURORA—Escritor Limiano. In O Anunciador das Feiras Novas, n.º VII, 1990 

Capas de obras da autoria do Conde d’Aurora  

Fonte: Imagem cedida por Amândio de Sousa Vieira 

Pelas preocupações que sempre soube exprimir, entre avisos e premonições, (...)a sua obra, ainda 

hoje tão actual, constitui uma fonte inesgotável de inspiração e um motivo de orgulho para todos 

os limianos. Lê-la e discuti-la é a melhor homenagem que podemos prestar ao Conde d’Aurora. 
José Velho Dantas - O Conde d’Aurora e a preservação do património. In In O Anunciador das Feiras Novas, n.º XXVI, 2009 

Conde d’Aurora  

Fonte: Imagem cedida por Amândio de Sousa Vieira 



 

 

 

A OBRA 

O escritor que tantas páginas consagrou à Ribeira Lima e ao Porto tinha um respeito sagrado pela individualidade cultural 

do povo português. Etnógrafo avisado, era também viajante impenitente: via, olhava à sua volta, captava ínfimos traços de 

identidade na alma do povo, tal como ela se reflete nos costumes, no fazer, no estar e no ser. 

O Conde d’Aurora roteirista encanta ainda hoje os seus leitores (...). A par de informação histórica joeirada nas fontes histó-

ricas mais autorizadas, sabe encontrar a dose de sal mais apropriada aos pratos que vai servindo ao longo das páginas do 

Roteiro: uma curiosidade de que ninguém guardara na memória senão ele, um acontecimento pitoresco, um episódio grotesco, 

uma nota poética, uma digressão mais ou menos rectilínea ; aqui um cruzeiro, com história, ali uma pedra que levou sumiço, 

agora um ângulo inesperado de qualquer rua, depois um fio de ironia: sempre e sempre o cavaqueador mais fino e mais ele-

gante que esta região teve um dia. 

Artur Anselmo - Perfil Literário de um Grande Português : o Conde d’ Aurora. In LIMIANA – Revista de Informação, Cultura e Turismo n.º 39, 2014  

Roteiro da Ribeira Lima 

1929, Edição de autor. 

Percurso pelas duas margens do rio Lima, passando por Viana do Castelo, Ponte de Lima, Ponte da 

Barca e Arcos de Valdevez, onde o autor descreve as paisagens, os solares, os monumentos, os mira-

douros, as vilas e cidades da Ribeira Lima. Inclui um mapa de Ponte de Lima e desenhos de José Luís 

Brandão de Carvalho. 

Livro de Contos  

1942 

Contos exemplarmente redigidos e estruturados, explorando ambientes tanto urbanos como rurais, 

num misto de deriva cosmopolita e de fidelidade aos valores genuínos do Portugal profundo, que o 

distinto magistrado e escritor muito bem conhecia.  

Brasil Ida e Volta 

1955, Liv. Simões Lopes, Porto 

Obra escrita no seguimento da viagem do autor ao Brasil, a fim de participar no Congresso Internacio-

nal de Escritores realizado em São Paulo, com passagens pelas cidades de Rio de Janeiro, São Paulo, 

Ouro Preto onde descreve, não apenas as paisagens e monumentos, como as personalidades com quem 

privou e encontrou durante a sua estadia. 



 

 

A OBRA 

 

A Feira de Ponte 

Esta obra retrata um conjunto histórico de fotografias da feira de Ponte de Lima, tiradas pelo 

autor ao longo dos anos, reunidas em livro editado pelo Município de Ponte de Lima em 2005 

e reeditado em 2012. Ao conjunto de fotografias foi adicionado o belíssimo texto do Conde 

d’Aurora com o mesmo título, que havia sido publicado em 1959 em apêndice à terceira edição 

do Roteiro da Ribeira Lima. 

Itinerário Romântico do Porto  

1962 

Livro dedicado à descrição de casas, palácios, ruas, jardins, capelas, igrejas, cafés e outros aspetos 

do Porto, sendo extraordinário o detalhe e minúcia da descrição das casas dos séculos passados, 

nomeadamente dos séculos XVI, XVII e XVIII, algumas em ruínas outras até já desaparecidas, 

com explicação detalhada do que haviam sido e a quem pertenciam. São igualmente descritos 

fontanários antigos e modernos, armas e brasões, varandas e escadarias, os clubes e as livrarias, 

havendo ainda uma extensa enumeração de nomes célebres da história local. 

 

 

A OBRA 

 

  

A Feira de Ponte  

2005, Município de Ponte de Lima 

Esta obra retrata um conjunto histórico de fotografias da feira de Ponte de Lima, tiradas 

pelo autor ao longo dos anos, reunidas em livro editado pelo Município de Ponte de Lima 

em 2005 e reeditado em 2012. Ao conjunto de fotografias foi adicionado o belíssimo texto 

do Conde d’Aurora com o mesmo título, que havia sido publicado em 1959 em apêndice à 

terceira edição do Roteiro da Ribeira Lima.  

Esparsos, Raros e Inéditos do Conde de Aurora 

2007, ADRIL, Ponte de Lima 

Obra que reúne um conjunto alargado de textos dispersos por diversas publicações periódi-

cas locais, regionais e nacionais, bem como textos e inéditos, versando temas como a defesa 

do ambiente, a preservação do património ou as tradições locais, entre outros abordados pelo 

autor. 

https://www.pontedelimacultural.pt/upload/L-14.jpg


 

 

 

A SUA TERRA 

… tudo quanto aprendi, o devo ao povo de Bertiandos, aos Fornelos e aos Vilas Poucas, aos Nacos e aos Lopes – aquele 

povo que me deu amor à terra. E  fui o menino de Bertiandos.  

Conde d’Aurora, In Introdução a «Conde de Bertiandos»  - Panegírio por Alcides Martins Pereira, Ponte de Lima, 1968 

Às gerações  futuras legou o amor à nossa 

terra, à linda Ribeira Lima, o respeito pelos 

costumes e tradições e uma vivência de acor-

do com os princípios morais inabaláveis. 

Uma herança bem mais espiritual do que ma-

terial e que não é só nossa, dos seus descen-

dentes mais directos, mas de todos os limia-

nos. 
Rosário de Sá Coutinho, In Esparsos, Raros e Inéditos do Conde d’Aurora, 2007 

 

Paisagem da Ribeira Lima na década de 50 

Fonte: http://lugardoreal.com/fotomemoria?page=4&tag=arquivo-do-conde-daurora 

 

Igreja Matriz na década de 50 

Fonte: http://lugardoreal.com/fotomemoria?page=4&tag=arquivo-do-conde-daurora 

O Conde d’Aurora respirava as fainas do campo, as romarias, o folclore, as touradas. E com que emoção e entusiasmo se refe-

ria à Feira de Ponte de Lima, o “dia santo cívico”, com que argúcia e pormenor elaborava uma espécie de descrição topográ-

fica da feira, que era também uma topografia de afectos, com a sua organização, seus componentes  e participantes, referindo 

tudo o que lhe emprestava um carácter castiço, que lhe dava sabor e policromia. 
 

  

José Velho Dantas - O Conde d’Aurora e a preservação do património. In In O Anunciador das Feiras Novas, n.º XXVI, 2009  

 

Festa na Casa de Nossa Senhora da Aurora com Margot Fonteyn 

Fonte: http://lugardoreal.com/imaxe/festa-na-casa-de-nossa-senhora-daurora 



 

 

 

A SUA TERRA 

A obra do Conde d’Aurora reflete, inegavelmente a sua experiência vivencial, deixando transparecer o que a vida lhe deu de 

mais sagrado – o povo, a paisagem e a arte da sua terra. Cito o que dele afirma o grande ensaísta brasileiro Gilberto 

Freyre: mestre do provincialismo, na alta e ancestral aceção do termo; magro, anguloso e romântico, cheio de mocidade e li-

rismo.  

Rui Brandão Leite Braga - CONDE D?AURORA—Escritor Limiano. In O Anunciador das Feiras Novas, n.º VII, 1990 

Monografia do Concelho de Ponte de Lima 

1946, Litografia Nacional, Porto. 

Nesta obra o autor percorre o concelho descrevendo lugares, paisagens, património e perso-

nagens, no tom de quem se confessa um apaixonado pela sua terra. Obra com desenhos de Jo-

sé Luís Brandão de Carvalho, fotografias de Alberto Carlos Correia da Silva e dois mapas 

desdobráveis. 

Estátua em homenagem ao Conde d’Aurora, 

situada no Largo de S. João, esculpida em 

1996, por Manuel Rocha, natural de Viana do 

Castelo. 

Sophia de Mello Breyner Andresen marcou 

presença neste tributo, em 1996, a 7 de dezem-

bro, voltando à Casa de Nossa Senhora da Au-

rora, onde tantas vezes conviveu com o Conde 

d’Aurora. 

 

Ponte de Lima reconhece a grandeza deste distinto limiano perpetuando a sua memória 

num monumento em sua homenagem e agradecendo a sua tamanha dedicação à Ribeira Li-

ma.  

 

Monumento em tributo ao Conde d’Aurora 

Fonte: Arquivo de Amândio Sousa Vieira 

 

Sophia de Mello Breyner Andresen com o Embaixador João de Sá Coutinho 

Fonte: Arquivo de Amândio Sousa Vieira 



 

 

 

APELO 

 

Aos artistas, aos homens bons de Portugal, aos que mandam – eu venho hoje fazer um 

apelo. (…) 

Que o homem necessita de beleza em seu redor! 

Apelo. 
Conde D’Aurora, Natal de 1929, In Esparsos, Raros e Inéditos 

 

O património, a paisagem e o ambiente eram para o Conde d’Aurora valores a preservar, nunca deixando uma 

oportunidade de criticar aquilo que considerava estar mal, promovendo os valores em que acreditava firme-

mente. 

Senhor de um apurado sentido estético - “Que o homem necessita de beleza em seu redor”  - os atentados à paisa-

gem feriam a sua “alma emotiva de latino neo-romântico”. 

No Natal de 1929 escrevinhou um “Apelo”  insurgindo-se contra a forma como “barbaramente, criminosamente, 

vai sendo dia a dia destruído o mais rico património de Portugal - a única riqueza que nos resta, a nós minhotos - a pai-

sagem sem igual da nossa terra”. 

Rosário de Sá Coutinho, In Esparsos, Raros e Inéditos do Conde de Aurora, 2007 

A feira de Ponte de Lima 

Fonte: Conde d’Aurora. In A feira de Ponte, 2005 

 

Manuscrito do Conde d’Aurora 

Fonte: Esparsos, Raros e Inéditos do Conde d’Aurora, com um prefácio de sua neta sobre a Ruralidade do Vale do Lima, 2007 
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