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Sumário: Nunes da Rosa, no jornal Sinos d’Aldeia, de que foi fundador e director, publicou, 
em formato de folhetim, cinquenta fascículos de uma novela, As Casas Brancas. Apesar de o 
jornal ter continuado a publicar-se, por mais de um ano, a obra ficou incompleta. trata-se da 
história da desobediência de uma filha à autoridade paternal que a queria, compulsivamente, 
fazer internar em convento da então vila da Horta. A filha protagoniza uma espectacular fuga 
para o Pico, num pequeno barco que fizera, durante esse dia, quatro viagens no Canal para 
transportar vinho verdelho com destino à exportação para o Brasil, através do porto faialense. 
Como convém a uma boa intriga e ao papel decisivo do destino, em ambiente trágico, ocorre, 
ao longo da costa do Pico, uma tremenda tempestade que destrói a pequena embarcação, esca-
pando com vida, apenas duas náufragas, Maria tereza e a sua criada Balbina, encontradas na 
costa da baía de São Caetano, uma vez que a viagem se destinava às Lajes. o resto da história 
ficará para sempre desconhecido ou não!...

tomaz, M. (2010), the White Houses – An unfinished story by Nunes da 
Rosa. Boletim do Núcleo Cultural da Horta, 20: 157-174.

Summary: Nunes da Rosa published in Sinos d’Aldeia, a newspaper he founded and directed, 
fifty installments of a serial story which he called As Casas Brancas. He never finished the 
feuilleton, however, even though he continued to publish the paper for another year. As Casas 
Brancas is about a daughter’s act of disobedience. on the verge of being sent to a convent in 
Horta against her will, Maria tereza escapes from her father’s tyranny aboard a small boat 
sailing from Fayal to Pico. on that same day, the boat had crossed the channel four times 
taking Verdelho wine from Pico to the port in Fayal , where it would then be exported to Brazil. 
In a tragic turn of events, the boat, on its way to Lajes, is caught in a terrible storm. only Maria 
tereza and her maid Balbina survive the shipwreck. they are rescued on the shores of the bay 
of São Caetano. the end of the story will remain forever unknown or maybe not!...
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Cheguei a Lisboa, mas não a uma conclusão.

bErNardo soarEs, Livro do Desassossego.

1.  do iNtErEssE Em lEr NuNEs da rosa E da idEia dE dar a coNHEcEr 
a sua obra complEta (ou o mais complEta possívEl)

No número desta revista, relativo 
ao ano de 2010, apresentámos uma 
breve biografia de Nunes da Rosa, 
integrada num texto sobre o seu pen-
samento em relação à República, e 
procurámos transmitir a ideia de que 
há “muito Nunes da Rosa” por conhe- 
cer. É nesse sentido, em primeiro 
lugar, que aqui voltamos ao contista 
picaroto e à sua obra desconhecida, 
procurando, mais uma vez, contribuir 
para o desenvolvimento do espírito 
da açorianidade que, ao longo dos 
tempos, se foi formando, também, 
em grande parte, por obra e graça dos 
homens e mulheres de cultura, e de 
cultura literária, em especial. Já em 
1976, tomás da Rosa, em notável 
texto sobre a obra de Nunes da Rosa, 
publicado na terceira edição de Pas-
torais do Mosteiro, integrada em ho-

menagem prestada pelo Círculo de 
Amigos da Ilha do Pico, declarava ser 
importante dar a conhecer o autor de 
Gente das Ilhas:
“Pensamos que de Nunes da Rosa 
valeria a pena elaborar uma tábua bio-
bibliográfica, tanto quanto possível 
completa, acrescida de uma resenha 
bibliográfica sobre ele, que supomos 
não muito numerosa. E igualmente 
seria desejável que se estudasse mais 
a fundo a sua obra, apurando até que 
ponto a ficção regionalista, de que é 
nos Açores com Florêncio terra pio-
neiro de relevo, tem nele um criador 
original, e até que ponto o afecta a 
influência de outros contistas portu-
gueses.
Roberto de Mesquita e Florêncio 
terra estão lançados e conhecidos na 
esfera das Letras nacionais. Pode-
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Padre Nunes da Rosa.
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remos dizer o mesmo de Nunes da 
Rosa? o certo é que ele o merece, 
pelo reconhecido valor estético e 
humano dos seus contos.” (Este apelo 
do professor de Literatura, permitam-
-me que trate assim o meu professor 
de Português do Secundário no Liceu 
da Horta, é uma autêntica proposta de 
mestrado.)
Nunes da Rosa publicou dois livros 
de contos, Pastorais dos Mosteiros 
(1904) e Gente das Ilhas (1925). 
É curioso ter em atenção esta data 
de 1925 e relacioná-la com o dia 31 
de Dezembro de 1924, data do últi-
mo número do jornal Sinos d’Aldeia, 
dirigido pelo contista, porque facil-
mente se percebe a origem de alguns 
textos deste segundo livro, como se 
lê na introdução feita pelo próprio 
autor que informa a origem dos textos 
e, por isso, o eventual interesse em 
investigar e preparar a edição da obra 
completa de Nunes da Rosa:
“A quem espontaneamente recolheu, 
compôs e se dispôs a imprimir alguns 
dos meus contos dispersos em jornais 
e revistas, não pude recusar alguns 
originais inéditos, rebuscados nos 
meus papéis /…/”.
E várias foram as publicações em 
que colaborou, com especial destaque 
para as de sua direcção, como foram 
A Ordem ( de 1907 a 1909) e Sinos 
d’Aldeia ( de 1916 a 1924. Em 1988, 
Carlos Lobão editou, sob o título de 
Madrugada entre Ruínas, um volume 
contendo vários textos retirados de 

A Voz, de O Faialense e de O Telé-
grafo, de entre os quais se destacam 
alguns de carácter narrativo e histó-
rico.
tudo isto demonstra, claramente, que 
a obra do escritor não se confina 
àqueles dois conhecidos e publica-
dos livros de contos e a mereceram 
urgente reedição. Para além disso, 
há, por exemplo, um conjunto de 92 
Cartas da Nossa Terra (A Um Aço-
riano d’Além-Mar) publicado tanto 
em A Ordem, como no S. Jorge, “se-
manário imparcial dedicado aos inte-
resses do povo jorgense”, publicado 
nas Velas, assinadas com o pseudó-
nimo de João Azul. outros interes-
santes textos podem, facilmente, ser 
agrupados tematicamente, como se-
rão os de carácter religioso e outro 
conjunto daria um interessante livro 
de comentário crítico e irónico sobre 
a diversificada realidade insular e 
nacional e que se apresentava sob o 
título de A Nota da Semana. Estas 
notas têm, por vezes, um sabor espe-
cial que julgamos na melhor linha do 
jornalismo português, onde Eça de 
Queirós também tem bem nítido o seu 
nome e porque estamos interessados 
em divulgar, sempre que possível, a 
obra de Nunes da Rosa, aqui vai uma 
interessante nota da semana de 31 de 
Julho de 1919:
“o senado municipal deliberou a se-
guinte postura:
Considerando que as exigências do 
calor agravando as da moda estão 
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dando lugar a abusos que ameaçam 
a tranquilidade e o decoro público, 
d’oravante:
É proibido aos cidadãos do actual 
sexo neutro (ex-feminino) o uso de 
vestidos que fiquem a mais de 25 
centímetros tanto do vértice da cabe-
ça como da raiz dos pés, desde as 4 da 
manhã até às 10 de noite.
Foi um assombro. Indignaram-se as 
pessoas da moda. Houve meninas 
que se meteram em casa, com delí-
quios, protestando que vestidas é que 
não saíam à rua. Pais assomadiços 
floreavam as bengalas: que ao menos 
a Câmara reduzisse a postura a 50 
centímetros por cima e 75 por baixo. 
Agora cá 25!... Aquilo era uma vio-
lência!
Esboçava-se um conflito sério.
Um comerciante, porém, que é amigo 
da paz, declarou:
– os senhores não se precipitem, e 
tranquilizem as meninas. A postura 
municipal vai ser iludida. tenho em 
viagem um pedido de mil tangas, de 
pele de leopardo, de leão e de ma- 
caco. E a tanga não está proibida…
todos perceberam…
Suspenderam-se as hostilidades.
A tanga resolve, afinal, a questão.”

A leitura poderá ser linear, mas em 
fórmula da fábula poderá ter múl-
tiplas leituras, mesmo hoje, para as 
discussões supérfluas da nossa socie-
dade e para as fugas (para a frente e 

para os lados) tão abundantes no dia a 
dia da vida política e não só.
E para terminar esta já extensa ten-
tativa de justificar a necessidade de 
um melhor e mais completo conheci-
mento de Nunes da Rosa, aqui deixo 
à leitura dos interessados, este naco 
crítico e banhado de muita ironia 
sobre os antigos distritos dos Açores, 
que só há pouco tempo deixaram de 
ser ex-distritos, talvez, com outras 
actualizações, e distribuído por outros 
espaços geográficos, tenha o seu inte-
resse:

“São Miguel sacode a juba altiva de 
leão poderoso, protestando as suas 
legítimas aspirações autonómicas.
E o governo solícito:
– Dei-te a Escola de Pilotos, o Liceu 
Central, a Escola Normal, as regalias 
especiais do porto, tudo, e aqui tens 
mais cem contos de reis anuais para 
auxílio aos teus caprichos… Que 
quereis mais, filho meu?
o Faial, encolhe-se, patrioticamente, 
numa humildade servil, protesta a sua 
dedicação à metrópole…
E o governo altivo:
– Contenta-te com os teus politi- 
cantes, os teus agiotas, os teus explo-
radorzinhos banais, enche o porto de 
areia e morre nobremente faminto… 
pela Pátria!
Bate certo.”

Sinos d’Aldeia
de 30 de outubro de 1919.
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Se bate certo, naquela altura terá ba-
tido e a comparação e a reivindicação 
continuarão a ser uma das formas 
de cada grupo, de cada ilha, de cada 
região se afirmar no contexto político 
democrático em que vivemos e onde 

cada um deve – ou devia – defender 
o que representa e por onde foi eleito, 
acima de qualquer limitação político-
-partidária, por exemplo. Portanto, 
mutatis mutandis, a leitura servirá para 
o que os interessados entenderem…

2.  as casas BraNcas: uma NovEla iNcomplEta, como foi publicada 
E como foi dEsENvolvido o sEu ENrEdo folHEtiNEsco

Entre 11 de Dezembro de 1919 e 
10 de Junho de 1923, o jornal Sinos 
d’Aldeia publicou 50 números de 
“um folhetim original”, intitulado 
de As Casas Brancas, de autoria de 
Nunes da Rosa. Uma novela incom-
pleta, publicada na forma de folhe-
tim, muito em voga na época, sendo, 
todavia, de estranhar que o jornal 
tenha tido vida até 31 de Dezembro 
de 1924 e Nunes da Rosa não o tenha 
aproveitado para continuar a publica-
ção da novela. Parece haver notícia, 
não conseguimos encontrar qualquer 
prova escrita, de que teria levado o 
original para Lisboa, para eventual 
publicação, tendo o mesmo desapa-
recido.
Houve quem falasse em obra de 
“grande fôlego”, mas, por aquilo de 
que dispomos não nos é permitido 
garantir tal, em absoluto, pois a amos-
tra é insuficiente, quando comparada 
com os contos, por exemplo, embora 
sejam vários os elementos de quali-
dade literária que deixam alguma 

expectativa sobre o que teria sido tal 
obra se tivesse chegado completa até 
nós…
O folhetim original do Sinos de 
Aldeia, como vem assinalado no jor-
nal, desenvolve-se por sete capítulos, 
mais ou menos da mesma dimensão, 
entre 5 e 8 números, distribuídos sob 
os seguintes títulos, reveladores da 
intriga novelesca:

 I – A Deus e à Ventura
 II – Jorge de Salem
 III – Hóspedes Inesperados
 IV – os Náufragos
 V – Uma Pontinha do Véu
 VI – Uma Má Nova
 VII – o Rapto Misterioso

Num rápido resumo, diremos que é 
uma novela temporalmente localiza-
da em época anterior ao da chegada 
das pragas da vinha, pois o ano de 
1853 assinala o ponto final da gran-
de produção de verdelho e, no tercei-
ro capítulo, temos a notícia de uma 
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grande azáfama no Canal, devido ao 
transporte de vinho verdelho para a 
então ainda vila da Horta, ou seja, 
anterior a 04 de Julho de 1833, data 
de elevação a cidade:

“ora o mestre João Gonçalves, reco-
nhecendo que a companha estava 
extenuada das quatro viagens fei-
tas naquele dia e noite, do porto da 
Madalena para o da vila, ao ver que 
se lhe oferecia um frete pago em 
reluzentes moedas de ouro, que não 
exigia trabalho de carga e descarga, 
chamou a sua gente, deu-lhe quanto 
vinho quiseram beber e consultou-os 
se queriam ir às Lajes fazer um frete 
de duas dobras de ouro.”

Por este breve extracto, já podemos 
perceber que a novela terá o Canal, 
como parte do seu cenário. De facto, 
perante a intransigência de João de 
Quadros, fidalgo faialense, em levar 
a sua segunda filha para a clausura 
do convento de São João, tal como o 
fizera com a primeira, Maria tereza, 
era este o nome da menina, arqui- 
tecta um plano de fuga para o Pico, na 
cumplicidade de uma serva e de um 
servo, escravos negros, aproveitando 
a oportunidade que lhe era oferecida 
pelo grande movimento de barcos 
no Canal, no transporte do vinho, 
para exportação pelo porto da Horta. 
Assim sucedeu. Embarcaram, mas 
a inconstância do tempo, precipitou 

os acontecimentos e uma tremenda 
tempestade arrasta o barco para um 
naufrágio de que apenas se salvam as 
duas mulheres a bordo, a senhora e a 
escrava, depois de um acto heróico 
levado a cabo pelo escravo tomaz 
que conseguiu pôr a salvo as duas, 
no areal da Prainha do Galeão, pois 
a viagem tinha como destino as 
Lajes. Na Prainha são recuperadas da 
costa por um generoso benfeitor que 
lhes dá guarida e as protege enquanto 
pode, perante as ameaças que come-
çam a surgir, inclusivamente de João 
de Quadros que, conhecedor da notí-
cia do naufrágio, começa em cata de 
sua filha. As mulheres começam ou-
tra fuga, desta vez para as Bandei-
ras, daí a razão provável do nome da 
novela, As Casas Brancas, uma vez 
que existe uma localidade, na fregue-
sia, com esse mesmo nome, mas são 
apanhadas pelo fidalgo que se afasta 
para ir ao porto de São Mateus pre-
parar o barco de regresso ao Faial, 
quando se dá o inesperado e misterio-
so rapto das duas mulheres e depois… 
nada mais temos a resumir porque é o 
fim do texto conhecido desta (lamen-
tavelmente) perdida novela do autor 
de Gente das Ilhas.
Quanto ao nome da novela, tem sido 
corrente atribui-lo à existência de uma 
guarnição militar no local do mesmo 
nome, na freguesia das Bandeiras, 
numa zona próxima do aeroporto e 
entre o centro da freguesia e o lugar 
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do Cachorro, onde se estende uma 
larga baía, servida por um pequeno 
cais, ao lado das célebres e atracti-
vas bocas vulcânicas, por onde o mar 
respira em alta voz estrondosa, nos 
dias de invernia e a que se ligam algu- 
mas lendas e manifestações de reli-
giosidade. É certo que a Companhia 

das Bandeiras existia, bem como uma 
na Miragaia e também havia vários 
fortes na freguesia, nos lugares do 
Cachorro (Caxorro), da Formosinha 
e do Cais do Mourato, embora não 
surja com o nome de Casas Brancas, 
as ruínas que ainda são visíveis no 
local poderão indiciá-lo.

3.  ElEmENtos para um Estudo da época, com rEfErêNcias coNtExtua-
lizávEis quEr pEla rEalidadE Histórica quEr pEla vErosimilHaNça 
da ficção

Existem várias referências ao con-
texto histórico e geográfico das ilhas 
do Faial e do Pico que moldam a 
ficção e lhe dão a verosimilhança (ou 
historicidade) a explorar posterior-
mente, com o rigor do historiador, se 
nesta sugestão se encontrar interesse, 
sobretudo, no que respeita à ilha do 
Pico, para a qual não abundam os ele-
mentos para fazer a sua história dos 
tempos anteriores ao século XX.
Quando lemos o trecho, abaixo repro-
duzido, retemos imagens suficientes 
para construir o cenário histórico da-
queles tempos longínquos:

“o luar iluminava docemente o Pico 
e a vila adormecida, cintilando, tre-
mente, nas águas da baía, onde baloi-
çavam indolentes uma nau da Índia e 
um brigue que se aprestava com des-
tino ao Brasil e que estava a receber 
um carregamento de vinho.
/…/

o som familiar do sino do convento 
da Glória tocou cinco badaladas e 
logo no de S. João se repetiu o mes-
mo som, laminado e triste.”

Neste interessante naco de prosa, 
Nunes da Rosa dá-nos notícia directa 
ou indirecta de referências localizá-
veis historicamente: os conventos de 
São João e da Glória, devidamente 
documentada a sua existência desde 
o século XVI, o de São João, e o da 
Glória desde 1608. Qualquer um de-
les abundantemente frequentados por 
“professas, noviças, pupilas, fámulas 
e criadas” (cf. Marcelino Lima, Anais 
do Município da Horta, 1943).
Por outro lado, a presença de uma 
nau da Índia, de um brigue da rota do 
Brasil e o carregamento de abundante 
quantidade de vinho do Pico, no porto 
da ainda vila da Horta, são revela-
dores de uma época histórica local 
bem vincada no importante papel que 
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o porto da Horta desempenhou para 
a navegação transatlântica de então, 
para a comercialização do verdelho 
picaroto, quase à roda do mundo.
No respeitante ao Pico, a exiguidade 
textual chegada até nós não é muito 
rica em referências espaciais, mas os 
topónimos aparecem normalmente, 
de acordo com o desenrolar da intriga: 
Madalena, Areia Larga, São Mateus, 
Prainha do Sul (também designada 
por Prainha do Galeão ou por São 
Caetano), Lajes, Bandeiras.
A presença de negros escravos, mes-
mo ao serviço de um sangrador, como 
acontecia na Prainha do Sul, é vero-
símil e habitual na época. Este san-
grador, mestre Fortunato, para além 
de sangrador, era também barbeiro, o 
que vem muito naturalmente a propó-
sito, dentista e, claro, negociante.

“o negro, servo do sangrador, inter-
veio no sentido de impedir o ajuste, 
esforçando-se para que a serva da 
senhora Ana Maria fosse procurar a 
cadeirinha de aluguer que havia na 
localidade, acentuando a inconve- 
niência do serviço feito por gente que 
já vinha exausta duma longa cami-
nhada e o sentimento da confiança 
que deveriam merecer os homens do 
lugar.”

Apesar do autor empírico ser padre e 
ter escrito já no século XX, é de regis-
tar esta forma de tratamento do escra-

vo, a quem não atribui nome, embora 
os dois criados da personagem femi-
nina principal, Maria tereza, sejam, 
muitas vezes, identificados pelos res-
pectivos nomes de tomaz e Balbina. 
Quanto ao meio de transporte suge-
rido por Nunes da Rosa, parece-nos 
inverosímil, sendo esta opinião tam-
bém partilhada pelo historiador 
Ricardo Madruga da Costa, pois seria 
altamente penosa e improvável uma 
viagem, no transporte de uma cadei-
rinha, entre São Caetano e Bandeiras, 
e muito mais entre Lajes e Madalena. 
o criado do sangrador de São Cae-
tano refere essa enorme dificuldade 
e demasiado esforço, a propósito da 
situação em que se encontrariam os 
transportadores da cadeirinha quan-
do passavam na Prainha do Sul, de 
regresso de uma viagem às Lajes. 
o mais comum seria o transporte, para 
viagens tão longas, por mar. Até mea-
dos do século XX, as filarmónicas da 
Madalena iam por mar para participar 
nas festas de São Mateus. Assim, a 
cadeirinha seria o transporte das eli-
tes urbanas e isso podemos observar 
na Horta, quando a filha mais velha 
de João de Quadros vai à romaria, no 
alto de um monte sobranceiro à vila:

“Junto da pequenina Ermida dedi-
cada a Nossa Senhora da Boa Nova 
pelo capitão-mor Francisco Gil da 
Silveira e sua mulher D. Helena de 
Boím, no local onde, mais tarde, se 
ergueu o grandioso e lindo templo de 
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Nossa Senhora do Carmo, reunira-se 
uma enorme multidão, aristocrática 
e elegante, que subira a ladeira em 
cadeiras e palanquins, polvilhada de 
sol, cintilante de sedas e jóias, escol-
tada de lacaios e palafreneiros, em-
poada e brilhante no requebro das 
elegâncias supremas.
Durante a manhã, os devotos haviam 
ocorrido à Ermida a ouvir o verbo 
inflamado dum padre carmelitano 
que de passagem para o Brasil assi-
nalava os favores de Nossa Senhora, 
manifestados na generosa hospeda-
gem que encontrara em casa de Fran-
cisco Gil, instituindo a Irmandade do 
Escapulário, denominado então de 
Bentinho. De tarde, comemorava-se 
aquele facto, no cimo do outeiro, com 
a romaria a que concorriam as senho-
ras de sociedade e os versejadores e 
troveiros de melhor fama.
Jorge de Salem passava junto da ca-
deirinha de seda, carmesim e ouro, 
onde Maria das Dores se reclinava, 
quando esta, sorrindo-lhe, lhe dirigiu 
um mote, uma frase rendilhada, leve 
como um floco de espuma ou como 
uma pena de sovaco de pomba, e logo 
o moço flamengo descobrindo-se, 

numa elegante mesura, cumprimen-
tou afável e floreou, de lábio trémulo 
e olhar baixo, uma glosa madrigales-
ca, reverencial e implorativa.”

Para além da questão do transporte 
de cadeirinha e dos seus utentes, de 
alguns costumes e dos trajes da épo-
ca, aqui podemos datar, de forma bas-
tante aproximada, o tempo da novela, 
pois segundo lemos em Marcelino 
Lima, Anais do Município da Horta, 
o capitão-mor Francisco Gil da Sil-
veira e sua mulher Helena Boím fun-
daram a ermida de Nossa Senhora da 
Boa Nova em 1639, tendo mais tarde, 
sido criado, no mesmo local, o con-
vento do Carmo (1649), com a inten-
ção de dar guarida aos carmelitas que 
cruzavam o Atlântico, nas viagens 
de ida ou de regresso do Brasil. ora, 
daqui concluir-se-á, com segurança, 
que estamos numa época imediata 
à restauração da independência de 
Portugal (1640), após o domínio fili-
pino. Curiosamente, nas cerca de qua-
renta páginas conhecidas de As Casas 
Brancas não há qualquer referência 
a qualquer momento dessa situação 
política.

4.  da orgaNização Narrativa, do uso dE câNoNEs clássicos E dE algumas 
particularidadEs do discurso

Apesar do curto tamanho do texto 
– 14 643 palavras, 85 337 caracteres 
e 1 798 linhas, em versão informá-

tica –, alguns dos cânones clássicos 
da narrativa são usados, com mestria, 
por Nunes da Rosa, a começar pelo 
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primeiro de todos, o de dar início à 
história in medias res. Com efeito, no 
primeiro capítulo, assistimos à che-
gada do fidalgo a casa e ao anúncio 
da sua decisão em internar sua filha 
no convento, bem como à preparação 
da fuga desta, para depois, numa lon-
ga analepse (várias são as analepses 
ao longo da novela, para criar maior 
expectativa na história), se volver 
dois anos atrás, ao tempo da romaria 
e ao aparecimento do flamengo Jorge 
de Salem que é um dos motivos para 
a decisão drástica do pai em enclau-
surar a sua segunda filha, porque a 
primeira já estava há oito anos no 
convento de São João.
No terceiro capítulo é retomado o 
assunto da fuga, a saída do barco, já 
noite feita, e o surgimento de uma 
tremenda tempestade, outro lugar 
comum clássico e que vem adensar 
ainda mais o sofrimento das perso-
nagens.
Há um ambiente trágico evidente 
nesta novela, onde poderemos identi-
ficar alguma semelhança com a estru-
turação da tragédia clássica, como o 
desafio (hibris) feito por Maria tereza, 
desobedecendo às ordens do pai, fu-
gindo, de noite, para o Pico, para evitar 
ser metida, à força, num convento e, 
de acordo com as “leis da tragédia”, 
depois deste passo fica sujeita às for-
ças do destino (anagnórise) e os acon-
tecimentos passam a ser desfiados 
de forma a fugirem ao seu controle. 

É uma tragédia de opção, porque foi 
Maria tereza que tomou a decisão 
de não obedecer ao pai, mas depois 
o destino toma conta da vida dela e 
há uma sucessão de eventos bastante 
trágicos: a tempestade de que apenas 
se salvam, obviamente, a protago-
nista e a sua criada; as intrigas entre 
o seu generoso anfitrião e o sangra-
dor vingativo que resultam, depois de 
uma tremenda discussão, na morte de 
António Homem, em casa de quem 
Maria tereza fora acolhida, após o 
naufrágio; e, finalmente, o rapto mis-
terioso de Maria tereza, entre São 
Caetano e São Mateus, quando tenta-
va nova fuga para as Bandeiras. (Pelo 
momento da narrativa, é de suspeitar 
que este rapto viesse a ser favorável 
à vontade de Maria tereza…). outro 
elemento revelador do ambiente trá-
gico é a antecipação pressagiadora 
dada pelo próprio narrador, como se 
fosse a personagem do Coro, quan-
do se refere ao futuro próximo do 
homem que recebera em sua casa as 
duas náufragas:

“Mal sabia àquela hora o caritativo 
salvador da filha de João de Quadros 
que bem caro ia pagar a sua gene-
rosidade”. (A falta de texto não nos 
permite avançar muito mais a análise 
neste domínio.)

Em termos literários, os momentos 
da tempestade e da discussão entre o 
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anfitrião e o sangrador, são duas peças 
de superior qualidade da arte da es-
crita de Nunes da Rosa e reveladoras 
de um estilo bem conseguido, fluente, 
elegante e repleto de um rico e suges-
tivo realismo visualista, que caracte-
riza bem as narrativas do autor de 
Gente das Ilhas. Por isso, damos a ler 
a descrição do auge da tempestade:

“E de facto, quando o vento começou 
a sibilar nos brandais e a encrespar a 
superfície do mar, cavando-o de va-
gas alterosas e enfunando as velas do 
barco, que saltava como um corcel 
fogoso, mal dominado, já ninguém se 
entendia a bordo.
o mestre agarrado à cana do leme, 
com os pés especados às malgas de 
sotavento, dava sucessivas ordens 
contraditórias, os homens das escotas 
praguejavam, como possessos, lassos 
nas manobras, e um marinheiro de-
bruçado na amura de barlavento, 
cantava numa toada triste, interrom-
pendo-se para dirigir ao mar insulsas 
apóstrofes avinhadas.
Maria tereza, ladeada pelos seus ser-
vos, os nossos conhecidos Balbina 
e tomaz, que se esforçavam por lhe 
incutir ânimo, embalde pediu e supli-
cou ao mestre que tivesse cuidado, 
que se precavesse contra o risco que 
o desenvolver da tormenta tornava 
iminente.
– Não se assuste, minha ama, que isto 
é uma viagem de rosas! – arrastara o 

homem, muito embriagado, indife-
rente à salseirada que cobria a frágil 
embarcação. A terra do Pico negre-
java a sotavento, ouvindo-se o rumor 
da maresia na costa.
Uma súbita refega partiu cerce os 
brandais dos dois mastros, o barco 
deu um ló acompanhado de um coro 
de gritos e Maria tereza não teve 
consciência de mais nada, desconhe-
cendo pormenores do naufrágio e do 
seu próprio salvamento.
Balbina, porém, mais resoluta e cora-
josa, não perdera senão mais tarde a 
noção das coisas, fornecendo elemen-
tos para reconstrução do quadro final 
daquela infeliz viagem.
Uma refega pôs os dois panos em far-
rapos, adornando o barco que meteu 
uma enorme porção de água.
os cinco homens que tripulavam a 
embarcação, completamente embria-
gados, apostrofavam-se incoerente-
mente, numa confusão horrorosa, e 
tendo arriado as vergas, como não 
conseguissem peá-las aos mastros 
nem colher os restos das velas, solta-
ram-nas das adriças, abandonando-as 
ao mar.
E assim, em árvore seca, seguiu o 
barco, desde a Ponta do Espartel até 
à costa da Prainha do Sul, onde uma 
vaga encapelada rebentou sobre a 
borda de barlavento, arrebatando os 
quatro marinheiros que se conserva-
vam de pé, aferrados aos mastros, um 
dos quais era o próprio mestre que 
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no seu estado de inconsciência colo-
cara ao leme um rapazola avinhado, 
o qual ao ver a sorte dos companhei-
ros, abandonou o seu posto correndo, 
cambaleando, para a proa, não tornan- 
do a ser visto pelos únicos especta-
dores aterrados daquele quadro horrí-
vel, os negros tomaz e Balbina, que 
se conservavam deitados sobre o lei-
to, agarrados à sua ama desfalecida, 
aguardando que uma volta de mar os 
precipitasse no abismo ou arrojasse 
às restingas das rochas que divisavam 
próximas, iluminadas pelas espumas 
que branquejavam na treva sinistra.
Mas tomaz, resoluto, adoptou uma 
deliberação.
– Agarra-te aqui, disse a Balbina, me-
tendo-lhe nas mãos a extremidade de 
um cabo que estava amarrado às mal-
gas da popa. Segura-te bem e nada de 
perder a coragem. Vou pôr a nossa 
ama em terra e volto para te levar a ti. 
É demora de dez minutos.
o barco, raso de água, baloiçava à 
mercê das ondas, impelido pelo ven-
to, aproximando-se cada vez mais das 
restingas onde se quebravam com um 
fragor horrível as vagas alterosas.
tomaz, de joelhos, enleou, com um 
cabo, Maria tereza, que jazia sem 
sentidos, prendeu-a às suas costas 
como um fardo e arremessou-se ao 
mar – no santo nome de Deus seja! 
– e desapareceu na escuridão da su-
perfície agitada dos cachões esguede-
lhados.

Balbina petrificada, estendida no leito 
do barco, segurando-se ao cabo para 
que as ondas a não arrebatassem, sen-
tiu a garganta seca, impotente para 
gritar e querendo rezar só lhe ocor-
riam termos dispersos e incoercíveis.
Passado, em horroroso transe, um 
lapso de tempo, que a Balbina pare-
ceu interminável, irrompeu do mar, 
galgando a borda do barco, já quase  
nivelada com a água, uma figura 
escura que resfolgava de cansaço.
– tomaz? – chamou Balbina, com 
voz desfalecida. E a menina?
– A menina lá está em terra, à conta 
de Deus. Ficou caída, sem sentidos, 
mas o resto é com a Mãe Maria San-
tíssima, a quem a encomendei!
E começou a amarrar Balbina pela 
cintura, passando em seguida o cabo 
pelos seus próprios ombros, atando-o 
ao dorso:
– Agora a menina faça conta de si. 
Agarre-se bem à minha cabeça ou aos 
ombros, deixando-me livres os movi-
mentos dos braços e das pernas… 
Vou a terra e venho ver se a caixa da 
Menina ainda aí está.”

Por este extracto, ficamos com uma 
segura ideia da qualidade literária de 
Nunes da Rosa, da sua forma realista 
de apresentar os acontecimentos, quer 
o que diz respeito à própria tempes-
tade quer à intervenção heróica do 
negro tomaz. A escrita de Nunes da 
Rosa se não é vertiginosa, é rápida e 
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resoluta na sua intenção de mostrar 
o essencial das situações de forma 
suficiente e clara para as caracteri-
zar, sem cometer excessos, mas com 
elegância bastante de um conhecedor 
das virtudes e da arte da língua. A lin-
guagem usada é deveras expressiva e 
rica, dando às descrições sentidos que 
impressionam pelas imagens propor-
cionadas:

“o mestre agarrado à cana do leme, 
com os pés especados às malgas de 
sotavento, dava sucessivas ordens 
contraditórias, os homens das escotas 
praguejavam, como possessos, lassos 
nas manobras, e um marinheiro de-
bruçado na amura de barlavento, 
cantava numa toada triste, interrom-
pendo-se para dirigir ao mar insulsas 
apóstrofes avinhadas.”

o narrador dá conta da situação, como 
se estivesse em reportagem do acon-
tecimento, mas às vezes intromete-se, 
porque sabe o que cada um pensa e o 
que cada um sente naquele momento 
de grande aflição, ele revela-se omnis- 
ciente ao longo da novela, pois fre-
quentemente fala, coloquialmente, 
com o leitor a dar conhecimento do 
que lhe vai na alma e sobre o que 
acontece e acontecerá. Mas, no domí-
nio da escrita, é de destacar a adjecti-
vação, como verificamos neste pe-
queno trecho – agarrado, especados, 
contraditórias, possessos, lassos, de-
bruçado, triste, insulsas, avinhadas. 

Dir-se-á que Nunes da Rosa é um 
bom continuador de Eça de Queirós. 
Voltaremos à escolha das palavras, 
mais adiante, por agora, fixemo-nos 
na expressão: “/…/ um marinheiro 
/…/ cantava numa toada triste, inter-
rompendo-se para dirigir ao mar insul-
sas apóstrofes avinhadas”. Para além 
da selectiva escolha de vocabulário  
– insulsas apóstrofes avinhadas –, a 
colocação adjectival em simetria va-
loriza a expressividade significativa 
da hipálage e da prosopopeia. Muitos 
seriam os exemplos de adjectivação, 
como marca incontornável do estilo 
de Nunes da Rosa, a comentar, como 
este outro, referindo-se ao toque do 
sino do convento – o sino tangendo 
cariciosas horas canónicas /…/ com 
um som laminado e triste –, onde a 
disposição simétrica se faz sentir e a 
sinestesia também.
outra característica do estilo de 
Nunes da Rosa é a utilização fre- 
quente do discurso indirecto livre, 
caracterizador psicológico da perso-
nagem a quem diz respeito, e, neste 
caso, o modo como se liga à frase 
anterior e à frase posterior, ambas 
em discurso directo, estabelecendo 
harmoniosamente a continuidade do 
diálogo:

“– Não sei se sabe a que venho aqui?
Podia lá saber! o senhor António 
Manoel estimava muito ver o senhor 
mestre Fortunato na sua casa, mas 
não atinava…
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– Pois já lhe digo – fez o sangrador 
muito sério, relanceando os olhos 
cautelosamente pela casa.”

Igualmente, como não podia deixar 
de ser, há abundância de metáforas, 
algumas de grande expressividade 
significativa: “cachões esguedelha-
dos”.
Por outro lado, a narrativa está cheia, 
como já vimos, de analepses, o que 

não era frequente nos contos (Pasto-
rais dos Mosteiros e Gente das Ilhas), 
que suspendem o desenrolar da intri-
ga, mas vêm dar ajudas à compreen-
são da história. É a técnica do folhetim 
a funcionar para prender a atenção do 
leitor, tal como hoje vemos no pro-
cesso narrativa das novelescas séries 
televisivas, como forma de aumentar 
a expectativa do receptor e aumentar 
o interesse pelo desenrolar da intriga.

5. da riquEza vocabular E da ortografia

Nunes da Rosa, no conto “Pois Supos-
to”, in Gente das Ilhas, elaborou uma 
lista de vocábulos da personagem do 
americano para a compreensão da 
leitura do texto, dando a forma cor-
recta em inglês e em português. Em 
As Casas Brancas, será interessante, 
por outro lado, registar o vocabulário 
erudito ou popular usado e que, hoje, 
será pouco comum, em alguns casos.
Verificámos a existência de todas 
as palavras, mas as mesmas não são 
verificáveis em todos os dicionários 
disponíveis para o efeito e foram eles: 
Dicionário da Língua Portuguesa da 
Porto Editora, 8.ª ed., Porto, 1999; 
Dicionário da Língua Portuguesa 
Contemporânea, da Academia das 
Ciências de Lisboa, Lisboa, 2001; e 
Dicionário Houaiss da Língua Por-
tuguesa, Círculo de Leitores, Lisboa, 
2002.

Este registo, aqui apresentado de 
forma incompleta, permite-nos ajui-
zar do conhecimento linguístico do 
autor, do seu elevado nível cultural, 
do conhecimento de termos técnicos 
específicos de certa actividade, como 
é o caso relativo ao equipamento dos 
barcos, mas o mesmo se pode dizer 
relativamente ao vestuário ou outras 
peças e equipamentos da época, ou 
algum açorianismo, como na palavra 
discretear que aparece com o sentido 
de falar de formar inteligente, em-
bora também use o adjectivo discreto, 
com o sentido corrente: “hospedagem 
decente e discreta”.
Apresentamos alguns exemplos.
Relativamente ao barco e ao mar:
– Panejar, traquete, amura, ló, ver-
gas, mastros, velas, adriças, bran-
dais, mastros, escotas, sotavento, 
barlavento, restingas, terralzinho 
(terral, vento que sopra de terra).



172 Boletim do Núcleo Cultural da Horta

Vocábulos da época:
– Rabona, gaforina (cabelo grande, 
à maneira de Isabel Gafforini, can-
tora lírica italiana do início do século 
XIX), palanquim, palafreneiro, trova-
deiras, motes e glosas, mesura e me-
sureiros, alvissareiras, talim, rodeira 
(freira da roda), alguazil (oficial de 
justiça), etc.
outros vocábulos:
– Livores, caricioso, coma (tufo de 
flores), rescender, arterializar, áscua 
(brasa ardente), travor (travo), modi-
lha (moda), grimpar (refilar), arte-
soado (enfeitado), adrede (proposi-
tadamente), espinotear (dar pinotes, 
barafustar), pichel (tigela de vinho), 
repoltrear-se (sentar-se bem na poltro-
na), amesendar (refastelar-se à mesa, 
ser rico), azoinado (importunado), 
estomagado (ofendido, melindrado), 
cordura (qualidade de cordato), irri-

são (mofa), pitadear (tomar pitada de 
rapé, sorver pelo nariz), etc.
Quanto à ortografia, agora que está em 
foco e eu utilizo a forma discordan-
te, é de referir que muitas situações 
ocorridas no registo do jornal, Sinos 
d’Aldeia, se devem a uma evidente 
dificuldade gráfica de quem compu-
nha o texto no sistema de então, pois 
a variabilidade é tanta que a isso nos 
leva a crer. Por exemplo, nomes pró-
prios como tomaz, Fortunato, podem 
surgir assim ou em versão diferente, 
como tomas, tomás, Furtunato. As-
sim também acontece com a ausência 
sistemática dos acentos. Lembremo-
nos da forma de composição, letra a 
letra, em que a distracção era rainha, 
compreensivelmente e em que uma 
correcção não era garantia de melho-
ria absoluta.

6.  o quE falta: HipótEsEs para uma Narrativa fEcHada; HipótEsEs para 
uma Narrativa abErta

Espero que o leitor amável, se chegou 
até aqui, ou o que, porventura, agora 
começou, sinta vontade de ler o que 
resta da obra e, depois de ler, fique 
com um travo amargo causado pela 
falta de continuação da história, ten-
do em conta a qualidade da arte lite-
rária do autor.
Quem poderá ter raptado Maria 
tereza, entre São Caetano e São Ma-
teus, tanto mais que o pai a apanhara 
e se aprontava para seguir, de regres-

so ao Faial, a partir do porto de São 
Mateus? onde estava o negro cria-
do do sangrador que saíra de casa e 
não aparecera, fazia já algum tempo? 
E o escravo tomaz, salvador de 
Maria tereza, teria mesmo morrido? 
E Jorge de Salem não poderia estar 
envolvido no rapto da menina? E Por-
quê o nome, como já vimos, de As 
Casas Brancas? (A viagem nocturna 
de Maria tereza tinha como destino 
as Bandeiras.) Assim, poder-se-ia 
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fechar a novela, com a chegada às 
Bandeiras, verificar-se o milagre da 
compreensão paterna e tudo acabar 
em bem e viverem muito felizes, avis-
tando o Cachorro, lugar da Senhora 
dos Milagres, participando nas roma-
rias ao local e colhendo os frutos da 
boa vinha saborosa e das abundantes 
figueiras de mel feitas que ainda bem 
o eram na zona!
ou não! Cabendo agora só especular 
sobre como tudo poderia desenvol-

ver-se e ficar à porta de uma solução 
ou ficar em aberto, talvez deixando a 
imaginação calcorrear as vontades e 
os desejos que os leitores do folhetim 
exigiriam ao autor, como parece que 
é habitual nas telenovelas, com vários 
desfechos filmados e escolhido o que 
garante maior audiência.

Não sei se é legítima esta perspecti-
va (ou falta dela!). Vou chegando a 
Lisboa…

7. coNclusão: coNvém dizEr uma palavra ou duas…

Quis apresentar motivos suficientes 
para se continuar a ler e a descobrir 
Nunes da Rosa, não só por esta novela 
incompleta, pelos seus dois livros de 
contos, a pedirem urgente reedição, 
mas também pela obra, atrás referida, 
dispersa pelos jornais. (É intenção 
do signatário deste texto continuar a 
tarefa…) Divulgar a sua obra é im-
portante e pedagogicamente – já foi 
objecto de estudo no correspondente 
ao actual 3.º ciclo, mas em tempos 
bem idos – seria muito conveniente 
e adequado, pela dimensão física dos 
textos, pela dimensão humana dos 
contos e pela cuidada linguagem usa-
da e pelo valor literário geral. Não o 
vemos no Plano Regional de Leitura, 
até porque é preciso, em primeiro 
lugar conhecê-lo e, também em pri-
meiro lugar, reeditá-lo. E não vemos 
estas intenções, a existir por aí!

Nunes da Rosa, Dias de Melo, José 
Martins Garcia e Almeida Firmino 
formam a galeria dos maiores escri-
tores oriundos ou de naturalização 
da ilha do Pico. Por isso, mesmo que 
tenha alguma culpa no processo, la-
mento a completa (ou quase) ausên-
cia de conhecimento que se verifica 
nas escolas da ilha acerca destes auto-
res, embora Dias de Melo e Almeida 
Firmino tenham conhecido, de quan-
do em vez, alguma sorte diferente, até 
com resultados extraordinários, mas 
sempre como caso excepcional e não 
como praxis continuada. Já todos es-
tão integrados na toponímia das ruas 
concelhias da ilha e isso é merecida 
homenagem, mas a verdadeira home- 
nagem que se deve fazer a quem 
escreve é lê-lo e, para isso, é sempre 
preciso editá-los ou reeditá-los…
Esta é uma tarefa a cumprir.
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E a conclusão é: Cheguei a Lisboa, 
mas não a uma conclusão, como 
disse o outrado Bernardo Soares, por 
isso esta divulgação da novela incom-
pleta de Nunes da Rosa é apenas mais 
um pequeno passo para acrescentar 

alguma coisa ao conhecimento da sua 
obra literária.

(Notas: 1. Para agradecer as ajudas históricas 
facilitadoras de Ricardo Madruga da Costa.  
2. Para esclarecer que a escrita foi feita em 
ortografia não modificada.)




