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D. António Barroso 
Um homem de Barcelos voltado para Remelhe

Por Monsenhor Abílio Cardoso
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Mons. Abílio Cardoso,
Prior de Barcelos

Impossível não o ver. Todos 
os dias ali tenho de passar quan-
do vou celebrar. A estátua de D. 
António Barroso, situada em lugar 
digno da cidade de Barcelos, em 
frente dos paços do concelho e 
bem junto da Igreja Matriz, revela-
-nos um homem de elevada es-
tatura, figura que se impõe hoje, 
como, certamente, se impôs no 
passado.

Em frente da sede do poder 
político autárquico, ele projeta-se 
no horizonte e convida a olhar 
para longe. Para a sua aldeia natal, 
Remelhe, ou para a sua diocese 
do Porto, que teve de abandonar 
devido a prepotências do poder 
republicano?

Foi em 2005 que, pela primei-
ra vez, me foi pedida uma pala-
vra de acolhimento na romagem 
ao túmulo de D. António Barro-

so, que se celebra todos os anos 
no primeiro domingo de Setem-
bro, em memória da sua morte 
(31/08/1918). Espero que os de-
votos, amigos e admiradores de 
D. António Barroso, organizados 
em associações, cresçam em nú-
mero de ano para ano. E a todos 
exorto a desenvolverem a chama 
da devoção a um homem de uma 
integridade de carácter sempre 
necessária, hoje mais que nunca. 
Devoção que se promove não ao 
Homem mas à Causa que serviu, a 
da Liberdade perante a prepotên-
cia, defendida aquela, até ao exílio, 
por um dos mais dignos represen-
tantes de uma Igreja perseguida.

Ansiava-se pelo reconheci-
mento de uma graça extraordi-
nária que elevasse o Venerável D. 
António Barroso à categoria de 
Beato ou Bem-aventurado, po-
dendo, assim, ser oficialmente cul-
tuado. E o centenário da morte 
passou sem que tal acontecesse. 
A oração de intercessão vai fazen-
do o seu caminho nos admirado-
res da gesta heróica de D. António 
Barroso. Sem pressas – as grandes 
Causas têm um ritmo lento, por-
que exigem solidez e esta precisa 
de tempo – a expectativa man-
tém-se. 

E, acreditamos todos, um dia 
falaremos de D. António Barro-
so como o santo de Remelhe ou 
Santo António Barroso, bispo mis-
sionário, que não se calou quando 
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o exilaram da sua diocese. Bem 
podem dizer os admiradores que 
a sua fé e amor à Igreja e à Pátria 
ameaçada foi o melhor testemu-
nho que nos legou. 

Precisamos todos, nós em es-
pecial, barcelenses, de falar e de 
dar a conhecer esta figura nascida 
nas nossas terras e esta persona-
lidade ímpar forjada nos campos 
de Remelhe. Precisamos, sobre-
tudo, de imitar a sua verticalidade 
de carácter, o seu amor à causa 
dos pobres, que gerou instituições 
de serviço ainda hoje ativas, o seu 
cultivo da presença do Divino na 
sua vida, que alimentava na oração 
e na Palavra anunciada e meditada.

D. António Barroso, o «san-
to» bispo missionário de Barcelos 
merece bem a atenção dos pode-
res públicos no sentido de pro-
mover o conhecimento da vida e 
ação deste homem que, reconhe-
cido como único no seu modo de 
viver e agir no contexto do seu 
tempo, permanece na memória 
de cristãos e não cristãos. Porque 
homem de ação em tantas partes 
do mundo, ele bem merece que a 
sua vida seja conhecida pelo mun-
do fora. A estátua que, por subs-
crição pública, foi erigida em Bar-
celos não pode ficar no silêncio 
da pedra. Ela deve despertar em 
todos a Palavra que faz estreme-
cer o silêncio cobarde diante de 
injustiças e prepotências.

  Barcelos, 25 de Maio de 2022
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A correspondência de D. António Barroso
com Barbosa du Bocage… (1ª Parte)

Por Margarida Pogarell,     
professora e escritora

Barbosa du Bocage - o pai 
da zoologia moderna em 
Portugal

Reforçado pelos reveses da 
vida, irá dedicá-la à liberdade, à 
ciência e à política, distinguindo-
-se como professor e estadista. 
Foi ministro do Ultramar, dos Ne-
gócios Externos, Par do Reino e 
zoólogo de renome.

Dos seus trabalhos científicos, 
contam-se dezenas de artigos e 
duas obras são tidas como fun-
damentais para cada um dos seus 
campos, dentro da zoologia: Orni-
thologie d’Angola (1877) e Herpéto-
logie d’Angola et du Congo (1895).

Uma obra anunciada…

No remetente, está impresso 
Museu de Lisboa, Secção de Zoo-
logia, Direcção. No dia 5 de No-
vembro de 1886, o autor da missi-
va escreve, fluidamente, como que 
à pressa, mas a letra, decidida, é le-
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José Vicente Barbosa du Bocage,
primo do irreverente poeta de Setúbal. 

gível e a mensagem clara. Barbosa 
du Bocage, o director da secção 
de Zoologia, do Museu de Lisboa, 
recebe uma remessa de exempla-
res, através da Sociedade de Geo-
grafia, mal identificada, mas acaba 
por descobrir a sua proveniência: 
S. Salvador do Congo. Dirige-se 
agora ao chefe da missão, o padre 
António Barroso, para lhe agrade-
cer o “valioso” envio. Barbosa du 
Bocage aproveita para lhe fazer 
um pedido e incentivar o jovem 
missionário, para que continue a 
“promover este estabelecimento 
com os espécimes zoológicos”, 
prometendo “dar-lhe todas as in-
dicações e auxílio” que desejasse. 
Solicita-lhe, ainda que lhe “envie 
répteis e batráquios dessa região”, 
por estar a ocupar-se precisamen-
te da “missão dos répteis africa-
nos”. Anuncia-lhe, ainda, a publica-
ção de “um 2.º volume da muita 
fauna africana, o qual tratará dos 
répteis e batráquios”. 

Vemos, aqui, anunciada a géne-
se do famoso e aturado atlas de 
anfíbios e répteis de Angola, Her-
pétologie d’Angola et du Congo, será 
publicado, em francês, em 1895. 
Terão de passar 124 anos, para 
que, em 2019, um novo atlas des-
tas espécies veja a luz do dia.

José Vicente Barbosa
du Bocage

Nasceu no Funchal, no dia 2 
de Maio de 1823, no seio de uma 
família declaradamente liberal. O 
pai, João José Barbosa du Bocage, 
era primo do irreverente poeta 
de Setúbal. A mãe, Josefa Tere-
sa Ferreira Pestana, era irmã do 
indomável general José Ferreira 
Pestana, que ocupou, entre outros 
cargos, o de lente da Universida-
de de Coimbra e também o de 

Ministro do Ultramar.  Acérrimo 
liberal, o general chegou mesmo 
a ser condenado à morte. Com 
a pena comutada, parte degre-
dado, para Angola, conseguindo, 
de lá, evadir-se para o Brasil. Esta 
complexa ascendência familiar liga 
Barbosa du Bocage à política e à 
investigação científica.

Tem a infância vincada pelas vi-
rulentas reviravoltas políticas. Es-
teve encarcerado na cadeia do 
Funchal, com a mãe que acaba por 
fugir com os dois filhos pequenos, 
para o Brasil. No Rio de Janeiro, 
vê morrer o irmão. 

Mais tarde, a família regressa 
à Madeira. José matricula-se em 
Matemática e Medicina, na Uni-
versidade de Coimbra. Participa 
ativamente na revolta da Patuleia, 
em 1846, e mantém acesa a cha-
ma familiar da luta pelos ideais 
liberais. Após uma breve incursão 
na medicina, descobre que são o 
ensino e o estudo das ciências 
naturais que lhe inflamam a alma. 

Em 1849, aos vinte e seis anos, 
é nomeado lente substituto da 
cadeira de Zoologia na Escola 
Politécnica de Lisboa. Em 1851, 
casa com Teresa Morato Roma, 
filha do conselheiro e director do 
Tesouro Público, Carlos Morato 
Roma. No mesmo ano, assume 
a Cátedra de Zoologia. Marca-
rá, indelevelmente, o ensino de 
zoologia, por mais de 30 anos.

Barbosa du Bocage revela um 
espírito científico, apaixonado e 
inovador. Cria novas práticas de 
investigação e de produção cientí-
fica, num tempo em que esta ativi-
dade, em Portugal, era rudimentar, 
quase inexistente. A rapinagem 
de Junot, durante as invasões 
francesas de 1808, depauperou e 
dispersou as coleções existentes. 
Muitos exemplares e documen-

tos valiosos haviam desaparecido 
do Museu Real d’Ajuda, levados 
para o Muséum d’Histoire Natu-
relle, de Paris, sob a escolta do 
naturalista francês E. Geoffrey 
Saint-Hilaire. 

Em 1834, na sede da Academia 
Real das Ciências, que supervi-
sionava também o Real Jardim 
Botânico, sobrevivia um pequeno 
museu, constituído por diversas 
colecções zoológicas, ameaçadas 
por severa carência. Em 1839, a 
situação financeira, insustentá-
vel, levou à deterioração dos es-
pécimes. Para termos uma ideia 
do descalabro de conservar um 
único espécime de grande porte, 
neste exemplo, o cavalo de mon-
tar de rei D. Pedro IV, requeria 72 
mil réis. Esta seria uma soma cerca 
de sete vezes superior à dotação 
mensal do Museu! Em 1842, os 
membros da Academia das Ciên-
cias chegam mesmo a suprimir o 
lugar de director do Museu.

A valorização da educação

Em meados do séc. XIX, finda 
a luta fratricida entre D. Miguel e
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Sala de África, em 1908. 

Fachada principal do edifício, que fora o espaço de Noviciado da Companhia de Jesus, com a sua igreja ao centro onde se
acolheu o Real Colégio dos Nobres, torna-se, em 1837, a sede da Escola Politécnica de Lisboa.

D. Pedro, numa tentativa de man-
ter o passo com o norte da Europa, 
os Liberais investiam na reforma 
do ensino técnico, proclamavam a 
transformação da sociedade por-
tuguesa e a sustentabilidade do 
país, valorizando, para isso, a área 
da educação, subdesenvolvida e 
desarticulada. Considerada estra-
tégia de alto relevo, aposta-se na 
modernização e na luta contra 
o analfabetismo-científico, tendo 
como modelo orientador a École 
Polytechnique, de Paris, no ensino 
preparatório científico dos alu-
nos para acederem às Escolas do 
Exército e Naval. 

Em 1837, por decreto dos mi-
nistérios da Guerra e da Marinha, 
é suprimida a Academia Real de 
Marinha. No mesmo passo, é cria-
da a Escola Politécnica de Lisboa, 
que passa a ocupar, juntamente 
com a Escola do Exército, o edifí-
cio antigo do Noviciado da Com-
panhia de Jesus, agora vago, no sí-
tio da Cotovia. 

Dada a profunda insipiência 
do ensino científico de nível pré-
-universitário em Portugal, foi 
permitido a alunos de instituições 

não-militares, que pretendiam 
prosseguir estudos nas áreas da 
medicina, farmácia ou veterinária, 
também pudessem frequentar a 
Escola Politécnica. 

Pouco industrializado, exangue 
pelas guerras, pela perda do Bra-
sil e a falta crónica de recursos, 
a situação depauperada do país 
agudiza-se. Apesar de ter vastas 
possessões no território africa-
no, farto de recursos naturais por 
explorar, Portugal, dificilmente, 
financiava incursões ou ocupa-
ções científicas. Os mecenas, por 
falta de recursos ou de tradição 
de mecenato, eram raros. Quem 
desejasse dedicar-se a estudos 
científicos continuados e remu-
nerados, procurava uma posição 
ancorada numa instituição de en-
sino.  A Escola Politécnica enfrenta 
graves problemas, entre eles, o da 
inexistência de material de apoio 
ao ensino e à investigação. 

A ausência de um gabinete de 
zoologia e de um jardim botânico, 
que acompanhasse e ilustrasse as 
exposições teóricas das cadeiras 
de Zoologia e de Botânica, amea-
çava com a desactualização peda-

gógica. Era imprescindível formar 
colecções zoológicas e um jardim 
botânico próprios. Em 1843, esta 
prioridade acaba, abruptamente. 
Um incêndio, de causas desco-
nhecidas, consome a Escola Po-
litécnica. Salva a maior parte dos 
instrumentos, colecções e livros, a 
prioridade é, agora, a reconstru-
ção do edifício.

Os próximos vinte anos da 
instituição serão marcados pela 
incerteza. 
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Após o incêndio de 1843, a fachada do edifício da Escola Politécnica foi modifica-
da. Em 1863, após a reconstrução, a igreja deu lugar ao átrio principal da Escola, 
construindo-se uma larga escadaria em pedra, que dava acesso à entrada, e um 
frontão suportado por duas colunas. O telhado foi nivelado.

Um novo Museu

A partir de 1854, é proposta, 
sem sucesso, a transferência das 
colecções do Museu Academia 
das Ciências para a Escola Politéc-
nica. Em 1858, a lei de 9 de Março 
permite não só a transferência, 
como desbloqueia uma verba adi-
cional, no valor de 969$000 réis, 
anuais. A administração das co-
lecções zoológicas, é atribuída a 
Barbosa du Bocage. Estava livre o 
caminho para reestruturar o novo 
Museu de História Natural. O de-
signado diretor científico e cura-
dor da Secção de Zoologia toma a 
peito estudar, rever, catalogar, eti-
quetar e aumentar as colecções 
existentes, desenvolvendo e mo-
dernizando o estudo de espécies 
zoológicas da fauna de Portugal. 
Barbosa du Bocage, realiza, assim, 
um sonho: transformar, finalmen-
te, o Museu de História Natural 
da Escola Politécnica num espaço 
fundamentado, apto para acompa-
nhar a cátedra de zoologia.

No início de 1863, entre zangas 
e egos ofendidos, o novo edifício 
garante, finalmente, a autonomia 
reivindicada pelos professores du-
rante décadas. Em última análise, 
o incêndio que ameaçara extin-
guir a Escola Politécnica, trouxe o 
almejado melhoramento.

Sócio da Academia Real das 
Ciências, desde 1853, Barbosa 
du Bocage torna-se seu vice-
-presidente, em 1875. Este ano 
é também um ponto charneira 
na política colonial portuguesa: é 
fundada a Sociedade de Geografia 
de Lisboa. O presidente é Luciano 
Cordeiro e Barbosa du Bocage 
é o vice-presidente. A Sociedade 
alerta para a defesa dos interesses 
nacionais no Continente Africano, 
o novo El Dorado. O imaginário 

das vivências de Stanley, na peu-
gada de Livingstone, acordara os 
sonhos e anseios de aventureiros, 
exploradores e, perigosamente, o 
apetite devorador de países po-
derosos, em rivalidade pela rique-
za prometida pelo desconhecido 
Continente Africano. Os euro-
peus promovem expedições cien-
tíficas para explorar Angola, por 
sua própria iniciativa ou em nome 
de várias instituições. A partir de 
1853,  Welwitsch, explorador e 
botânico, leva a cabo quase uma 
década de extenuantes explo-
rações e recolhas. As colecções 
deste austríaco foram doadas ao 
Museu Britânico e mais tarde par-
tilhadas com Portugal. Viagens de 
exploração financiadas pelo go-
verno português continuam a ser 
uma miragem no horizonte. Final-
mente, em 1866, Barbosa du Bo-
cage faz a primeira listagem dos 
anfíbios e répteis de Angola, depo-
sitados no Museu de História Na-
tural de Lisboa: “Lista dos répteis 
das possessões portuguesas d’ Africa 
occidental que existem no Museu 

de Lisboa, 1866”. Esta investiga-
ção está assenta nos espécimes 
recolhidos por José de Anchieta 
e Pinheiro Baião. Das 19 espécies 
de anfíbios documentadas, 8 eram 
desconhecidas da Ciência e é Bo-
cage que as descreve.

É, em 1877, ano em que Bar-
bosa du Bocage assume, durante 
cinco anos, a presidência da So-
ciedade de Geografia de Lisboa, 
que, finalmente, através desta So-
ciedade, é organizada, a primeira 
expedição a África, envolvendo o 
capitão do exército, Serpa Pinto, 
e os oficiais da armada, Herme-
negildo Capelo e Roberto Ivens. 
Portugal, vai tarde. Apenas a cora-
gem e altruísmo, imbuídos de um 
devotado sentido patriótico e de 
sacrifício, irão conseguir preser-
var algum estatuto, para evitar a 
derrocada de Portugal.

Em 1878, Barbosa du Bocage 
filia-se no Partido Regenerador. 
Pouco depois é eleito deputado 
e, três anos depois, Par do Reino. 

Continua no próximo número
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Por Manuel Vilas Boas

Senhor Deus, que olhais o mundo, fruto das vossas mãos
e do vosso saber infinito,
reparai, com intensidade, para o ódio fratricida
que envolve dois países imensos, em riqueza e beleza,
e que se destroem mutuamente.
Olhai para Abel que, desde os tempos bíblicos,
sofreu a perversão do seu irmão Caim,
personificação do mal que a todos atinge.
 
Vede as ruas de Kiev, ornadas de jardins multicolores,
transformadas em rios de sangue, 
de corpos estilhaçados por bombas assassinas,
de habitações reduzidas a cinzas,
de bunkers entulhados de gente
foragida à morte certa, 
pela inclemência dos mísseis, 
dramaticamente, certeiros.

Eu próprio testemunhei, em anos idos, o esplendor de
monumentos e templos de cúpulas douradas, agora, tantos deles, destruídos.
Contemplei a imensidão dos campos, vestidos de girassóis, 
a flor nacional da Ucrânia, valor pesado na balança comercial.
É neste país, de longa história no concerto das nações, que mulheres, carregando crianças ao colo 
ou arrastando-as pela mão,  são compelidas à fuga para países desconhecidos, 
deixando, para trás, maridos e filhos entregues a uma guerra que não quiseram, 
mas em que têm de entrar em nome da integridade e defesa da pátria. 
A Ucrânia, culta e amante das artes e do saber, é agora uma amálgama de gente que percorre estra-
das minadas, a quebrar sonhos e a apagar horizontes. Para trás, ficam velhos, fracos, consumidos pela 
idade e pela doença, amortalhados na história das suas vidas. 
O lixo da guerra amontoa-se, à toa, nas ruas, num emaranhado retorcido em que blindados jazem, 
negros de morte. esventrados, por entre escombros de prédios sem alma, sem os seus habitantes, 
sem a harmonia da pátria.
Por quê, Senhor, este universo de terror onde desaparecem crianças inocentes, mulheres de olhos 
de mar, violadas na sua dignidade?
Por quê, Senhor, no tempo em que festejamos a Primavera da Tua Ressurreição e o acesso à glória 
dos céus, permitis que Caim continue a guerrear o seu irmão Abel?
Traz-nos, outra vez, Senhor, o ramo de oliveira à barca da Aliança em que brilhe, permanente, o arco-
-íris de um tempo de paz.
Atendei, Senhor, por fim, as preces da preocupação infinda do papa Francisco que tanto quer que se 
elimine do mundo esta barbárie de guerra, este monstro de fúria contra a humanidade. Amen.

Oração pelo fim da guerra na Ucrânia
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CONTA DO «GRUPO DE AMIGOS DE D. ANTóNIO BARROSO», na Caixa Geral de Depósitos, Oeiras, para 
apoio à Causa da Canonização e despesas do Boletim:

NIB: 003505420001108153073      IBAN: PT50003505420001108153073  BIC: CGDIPTPL

Conheça o

Venerável D. António Barroso
www.domantoniobarroso.pt

leia

TRIBUNA DO LEITOR

CONTAS EM DIA

A última relação de contas (até 15 de Novembro de 2021), está disponível no Boletim N.º 34, III Série. De 16 de Novembro 
de 2021 até 31 de Maio de 2022, efectuaram-se as seguintes despesas: Escola Tipográfica das Missões (Boletim n.º 34): 591,46€; 
Escola Tipográfica das Missões (Boletim n.º 35): 587,68 €; Consumíveis e correio: 115,00 €; Site D. António Barroso: 65,38 €; 
TOTAL: 1359,52 €.

No mesmo período, recebemos os seguintes donativos para apoio à Causa da Canonização e despesas do Boletim: Dra. Marie 
Laure Emilie Beatrice Quina: 150,00 €; Dra. Maria Adelaide Azevedo Meireles: 30,00; Dra. Lúcia Araújo Sousa: 50, 00 €; Dr. João 
da Cruz Gomes: 40,00 € ; Sr. José Lourenço Pereira: 50,00 €; Maria dos Anjos Carvalho: 20,00 € ; Dr. Carlos Amílcar Dias: 40.00€;
Dr. João Gamboa: 100,00; Dr. José Manuel Meira Matos e Dra. Maria Clara Beleza Ferraz: 30,00 €; Dr. José Baptista Ferreira: 
100,00 €; D.ª Maria Ermelinda Osório: 60,00 €; Maria Celeste Pinto: 20,00 €; D.ra Adelaide Meireles: 30.00 €; Dr. António José 
Gonçalves Barroso. TOTAL: 720,00 €.

Urgente, Nova Páscoa!

No tempo em que não sabias
Que os homens se matam
Ias encontrar em casa da avó
O pão de ló
Amarelinho e as amêndoas
Os primos para a brincadeira
As amêndoas eram doces
Vivias a alegria inocente feliz
Era Páscoa!

“Paz nesta casa e a todos os que nela habitam”!
Os pingos de água benta
Enchiam a casa de
Boas Festas e Aleluias!

Agora, que sabes
Que os homens matam outros homens
Juncam a terra de cadáveres
Fazem estremecer o silêncio da noite
Com o terror das bombas
Agora, que sabes
Que são destruídas as famílias
As casas e as vidas

Mensagem de Páscoa em 
tempo de Guerra, por Luís Sá

Apagados os sonhos
O sorriso das crianças, a alegria inocente feliz
Agora, que as amêndoas
São muito amargas
E não há lugar para Aleluias!
É urgente!
A libertação da morte
Causada pelo ódio e pelo desprezo da vida
É urgente, que
Não haja sangue na ombreira das portas
Nem anjos exterminadores
a mando
De misteriosos senhores
Que não haja mar vermelho de sangue
Nem bezerro de ouro
Nem tábuas da lei às avessas

É urgente!
Amor novo
Vida nova
Passagem - libertação da não-humanidade
Ressurreição de nova humanidade
Páscoa de Vida!
Homem Livre do ódio da espada e do sangue
É urgente!
Passagem da morte à vida
Homem novo! Páscoa Nova!

Páscoa de 2022


