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DOSSIÊ:
MANUEL TEIXEIRA 
GOMES



MANUEL TEIXEIRA GOMES (1860-1941) 
nasceu em Vila Nova de Portimão e faleceu 
em  Bougie durante a ocupação francesa. 

Criado numa atmosfera árabe que ainda se 
respirava no Algarve, foi no Mediterrâneo 
que se exilou voluntariamente após a 
renúncia ao cargo de Presidente da República 
(1925). Passou grande parte desses dezasseis 
anos na Tunísia e na Argélia, após uma breve 
passagem por Marrocos.

Estudou em Coimbra, mas liberdade e 
academismo não conjugavam. Por imposição 
paterna tornou-se comerciante. Escreveu 4 
livros antes de se comprometer ativamente 
com a República (diplomata em Londres 
e Presidente da República). Largou tudo 
em dezembro de 1925 e partiu para o 
Mediterrâneo, anónimo e solitário. Dominado 
pela “febre epistolar” escreveu mais 6 livros, 
aderiu à Seara Nova, manteve-se sempre em 
contacto com os intelectuais que resistiam 
ao Estado Novo.
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Manuel Teixeira Gomes, 
estudante em Coimbra
(1870-1877)

Carlos Osório



Figura 1 - Vista de Coimbra a partir da margem esquerda do rio Mondego, c. 1870. Autor e 
fonte desconhecidos. Coleção pessoal do autor.

Manuel Teixeira Gomes, o último presidente da 1.ª República e autor de 
uma obra literária fascinante e continuamente revisitada, nascido em Vila 
Nova de Portimão no ano de 1860, tem sido objeto de múltiplos estudos 
que incidem normalmente sobre a sua obra literária, indissociável da sua 
vida pública e privada. Neste artigo, pretendemos dar mais um pequeno 
contributo para enriquecer a vasta bibliografia já publicada, centrando o 
nosso foco na fase académica de 1870 a 1877, que corresponde à sua vi-
vência estudantil, ao longo de sete anos na cidade de Coimbra, partindo de 
novas evidências documentais e de releituras da sua “obra autoficcionada”.
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A “fase coimbrã”, aludida em várias cartas, levou-nos a aprofundar o pou-
co que se conhece acerca dos “imaginários ou verídicos tormentos pedagógi-
cos” por que passou Teixeira Gomes no Seminário Maior, e dando a conhecer 
pormenores desses sete anos que “haviam sido de puro martírio” e os “piores 
da sua existência”, na Alma Mater dos estudos universitários portugueses.

Estas razões conduziram-nos a uma (re)leitura mais atenta do capítulo 
“Coimbra”, inserto na obra Regressos1, escrita em Bejaia, em maio de 1932, 
que nos avivou o interesse por percorrer com mais pormenor os passos da 
adolescência do autor na cidade dos estudantes e a revisitação que lhe fez, 
cerca de vinte anos depois, em 1895. Sempre nos pareceu que, num período 
tão importante da fase de travejamento da sua personalidade, haveria mais 
para saber e dar a conhecer.

Admitimos naturalmente que as suas páginas ficcionadas, memorialis-
tas e epistolares despertam sobretudo o interesse, pela elevação literária e 
elegância da língua, mas também por se poder beber nelas uma cosmopo-
lita cultura de viajante, diplomata, negociante e colecionador de Arte, que 
abundantemente transbordam de toda a sua obra publicada. Admitimos 
igualmente que as leituras biografistas do conjunto da sua obra podem so-
frer de um desvio da verdade biográfica na medida em que se compreende 
não apenas a liberdade e o jogo literário do autor, como também a possibi-
lidade de confabulação.

De Vila Nova de Portimão a Coimbra

Manuel Teixeira Gomes nasceu em Vila Nova de Portimão em 27 de maio 
de 1860, no seio de uma família abastada no negócio da exportação dos fru-
tos secos. Temos como definitivo que Teixeira Gomes frequentou a instrução 
primária numa das várias escolas privadas de Vila Nova de Portimão: o Co-
légio de S. Luís Gonzaga2. Este estabelecimento terá desenvolvido a sua ativi-
dade com a designação de “Aula de S. Luís Gonzaga”, pela mão do Pe. Baptista 
Pereira, que o identifica através da sigla ASLG que os alunos ostentavam no

1 Gomes, Manuel Teixeira (1935). Regressos. Lisboa: Seara Nova, 173-192.
2 A frequência deste Colégio é referida por Ventura (2010, 107) e por Quaresma (2016, 37), 
embora a sua criação como “Aula” seja de 1872, quando Teixeira Gomes já se encontrava a 
estudar no Seminário de Coimbra.



Figura 2 - Montagem feita pelo autor do artigo a partir de uma fotografia de estúdio de 
Teixeira Gomes com cerca de 12 anos e de um postal (Papelaria Borges) do Seminário 
Maior de Coimbra.

bonnet do uniforme escolar3. Devemos referir que este colégio, cuja localiza-
ção desconhecemos, era bastante prestigiado, na medida em que a distribui-
ção dos prémios aos melhores alunos no final do ano de 1874 ocorreu na sala 
do Montepio Artístico, na presença das melhores pessoas da vila e arredores, 
num momento solenizado com a presença de Bulhão Pato, convidado espe-
cial, que proferiu um vigoroso e avançado discurso4.

Completados os primeiros estudos, Teixeira Gomes foi mandado pelo pai, 

3 Correio do Meio Dia, n.º 9, 19.07.1874, 3.
4 Correio do Meio Dia, n.º 24, 01.11.1874, 1.
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José Libânio Gomes, para o Seminário de Coimbra5, “frequentado pelos fi-
lhos da melhor gente do reino”, como refere o próprio escritor. Para Nunes,

Os pais, uma família burguesa com bons meios de fortuna e bem-con-
ceituados na sua terra, quiseram dar ao pequeno Manuel uma educação 
religiosa nos clássicos moldes da austeridade conventual, ainda que dese-
jassem fazer dele mais tarde cidadão de carreira liberal: um médico, um 
bacharel, conforme as suas preferências ou vocação.”6 Podia ter ido para 
Lisboa, para o elitista colégio jesuíta de Campolide (1858-1910)?7 Sim, 
mas porque não foi? Por vontade paterna, naturalmente. O Seminário de 
Coimbra “estava então muito na moda, e era frequentado pelos filhos da 
melhor gente do Reino cujo espírito intransigentemente reacionário não 
preferia Campolide8.

Em 1870, para chegar a Coimbra saindo de Vila Nova de Portimão, 
eram necessários cerca de quatro dias de difícil viagem, sendo apenas me-
tade da distância percorrida de comboio. Por terra era impensável, já que os 
assaltos aos viajantes eram frequentes e os caminhos estavam num estado 
deplorável. A ferrovia e as navegações marítimas e fluviais eram a solução 
mais segura e de maior conforto. Nas palavras do escritor,

5 Vd. Quaresma, José Alberto (2016). Biografia de Manuel Teixeira Gomes, Lisboa: INCM, 
39. O autor indica, “Seminário dos Olivais”, cuja existência ou designação não se encontra 
documentada.
6 Nunes, Joaquim (1976). Da Vida e da Obra de Manuel Teixeira Gomes, Lisboa: s. ed., 15.
7 Romeiras, Francisco Malta (2014). Das Ciências Naturais à Genética: A divulgação cientí-
fica na revista Brotéria (1902-2002) e o ensino científico da Companhia de Jesus nos séculos 
XIX e XX em Portugal. [Tese de Doutoramento], Universidade de Lisboa, pp. 100-144. “O 
“Colégio de Campolide” fomentava a criação de “academias” científicas, indo de encontro 
às disposições da Ratio Studiorum. Estas academias, constituídas pelos melhores alunos de 
diversos anos, ofereciam aulas especiais aos seus membros, onde se discutiam assuntos cien-
tíficos atuais e de particular importância. Por vezes, estas academias organizavam sessões 
solenes e eram apresentadas várias comunicações científicas para todos os alunos do colégio 
e suas famílias. Privilegiava-se nestas sessões uma abordagem experimental dos assuntos, 
em detrimento de um estudo meramente teórico. A primeira sessão científica em Campoli-
de deu-se em 1873 e foram escolhidos 4 alunos para apresentar algumas experiências sobre 
as propriedades da luz.”
8 Gomes (1935, 173).



A linha férrea mal chegava a Beja, onde se tomava a dolorosa diligência de 
Mértola que, por seu turno, transbordava os viajantes num vaporzinho ma-
nhoso sobre o qual se descia o Guadiana até à foz, e dali, na Pombalina Vila 
Real de Santo António, outra diligência, nos joeirava os já desconjuntados 
ossos pelo decurso das muitas horas necessárias a alcançar Faro.9

Para Charles Bonnet10, o isolamento do Algarve manter-se-ia se não fos-
se assegurado uma ligação marítima regular com a capital. Era necessário 
substituir a navegação a vela, demorada por causa dos ventos contrários de 
verão e de inverno, pela navegação a vapor. Os barcos deveriam aportar na 
baía de Lagos e na barra de Olhão, atracando depois em Vila Real de Santo 
António, onde estabeleceriam ligação com pequenos vapores que, subindo 
o Guadiana, ligavam ao Alentejo:

Em 1873 a Câmara de Portimão faz uma representação às Cortes lamentan-
do o isolamento do Algarve. Só poucos e privilegiados é que se dispunham 
a tomar o barco em Vila Real de Santo António, subindo Guadiana em Mér-
tola e seguindo depois em diligência até Beja, onde o comboio, inaugurado 
em 1864, os levava até Lisboa. Era uma viagem dispendiosa, incómoda e 
demorada (49 horas).11

As carreiras a vapor entre Mértola e Lisboa passaram a ser asseguradas 
pela empresa de Alonso Gomes12, que deu os primeiros passos com a aqui-
sição do primeiro navio, o “Gomes”, apenas em 1870, para estabelecer uma 
carreira regular no rio Guadiana, entre Mértola e Vila Real de Santo António.

9 Idem (1931). Gente Singular. 2ª ed. Lisboa: Seara Nova, 104-105.
10 Bonnet, Charles (1850), “Algarve (Portugal) Descrição geográfica e geológica desta pro-
víncia”. In Memória sobre o reino do Algarve: descrição geográfica e geológica. Introd. de J. C. 
V. Mesquita (1990); trad. atual. e notas de M. Armanda Viegas. Lisboa: Academia Real das 
Ciências de Lisboa; Faro: SEC-DRA, 41.
11 Ventura, Maria da Graça A. Mateus, Maria da Graça Maia Marques  (1993). Portimão. 
Lisboa: Presença, 59.
12 Alonso Gomes (1819-1897) destacou-se na atividade mineira de manganês e de chumbo 
no Baixo Alentejo e na navegação a vapor entre Mértola e Vila Real de Sto. António e entre 
Lisboa e os portos do Algarve (1874-1897).
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Seminário Maior de Coimbra (1870-1875)

Foi então no ano letivo de 1870-1871, com dez anos de idade, que Manuel 
Teixeira Gomes se matriculou no Seminário de Coimbra13. Esta importante ins-
tituição religiosa fora mandada construir por D. Miguel da Anunciação, com 
dinheiro proveniente da sua fortuna pessoal. O projeto, de traço e gosto italianos, 
é da autoria do arquiteto italiano Giovani Tamossi que, após a sua trágica morte 
provocada pela queda de um andaime ao colocar os sinos numa das torres, viria 
a ser substituído pelo cenógrafo e pintor Giacomo Azzolini, que com ele viera 
de Itália14. O antigo edifício, também designado por Seminário Maior Episcopal, 
teve o seu início em 16 de julho de 1748. A sua construção prolongou-se por 17 
anos, tendo a fase inicial terminado em 1758, altura em que recebeu os primeiros 
alunos, e a fase final concluído em outubro de 1765. Para além de formar candi-
datos ao sacerdócio, o Seminário foi também residência universitária até 186515.

A acomodação e adaptação de Teixeira Gomes à nova fase escolar no Se-
minário Maior foram, como seria de esperar para um moço algarvio, longe 
dos braços da família e dos abraços do seu mar imenso, banhadas em sauda-
des e tristeza.

Vi-me no primeiro dia da chegada ao Seminário e renovou-se-me a impressão 
de grandeza que o edifício me produzira. […] Logo, a primeira semana de 
saudades, lavada em lágrimas que a minha própria imagem no espelho fazia 
rebentar, e que não diminuíam de intensidade mesmo depois de tomada a in-
génua resolução de voltar para a parede esse espelho importuno e triste, onde a 
minha cara me lembrava outras de expressão bem mais doce mas parecidas.16

O silêncio e a escuridão que pouco a pouco invadiam o meu quarto desassos-
segavam-me o espírito por instantes e tumultuosos rebates de saudade como 
aqueles que anos atrás me assaltavam no ermo da minha cela de seminarista, a 
que tanto me custara a acostumar. Terríveis, esses primeiros meses do colégio, 
de amargo abandono, de infantil, exagerada e funda melancolia; então, para 

13 Livro de Registos de Matrícula do Seminário Maior de Coimbra. 
14 Claudino, Luís Miguel Gemelgo (2018). Seminário Maior de Coimbra – História, Pa-
trimónio e Museologia. [Relatório de Estágio do Mestrado em Património Cultural e Museo-
logia]. In http://hdl.handle.net/10316/82818. Consultado em 20-08-2021.
15 Marques, Rafael (2004). Coimbra através dos tempos. Coimbra: Coedição da Cruz Verme-
lha Portuguesa/Gráfica de Coimbra, 96. 
16 Gomes, Manuel Teixeira (1935, 177-178).



evitar que a minha própria imagem me evocasse outras semelhantes, afins, tão 
amadas e tão longínquas, despedaçara eu o espelho, único enfeite no desor-
denado cacifo que me coubera por sorte, mas que me parecia povoado só de 
mudos fantasmas17.

Mais tarde, recorda:

Passara ali sete anos seguidos, dos dez aos dezassete, sendo os primeiros cinco 
no Seminário, que estava então muito na moda e era frequentado pelos filhos 
da melhor gente do reino, cujo espírito intransigentemente reaccionário não 
preferia Campolide.18

O escritor lembra com desprazer “os Malaguetas” e “os Patagónia”. “Ma-
lagueta” era a alcunha do seu professor de Português e “tinha voz de berim-
bau”19. Por sua vez, “Patagónia” era a alcunha dada ao Pe. Manuel Simões 
Dias, de Latinidade. Vários episódios anedóticos, contados por um antigo 
académico, envolvem este professor:

Durante a aula e quando algum discípulo dando a sua lição de Tito-Lívio, 
claudicava na traducção, o padre Simões impacientava-se e gritava-lhe: ó moi-
nante, agarra-te ao verbo, e outras vezes a qualquer resposta desacertada do 
discípulo, atirava-lhe esta reprimenda: ah maroto, que essas nem na Ibéria se 
dizem, e muitas mais no mesmo gosto. Um anno teve elle de presidir aos exa-
mes de geographia e historia, por haver subitamente adoecido o nomeado. 
Examinadores foram o Dr. Dória, professor d’essa disciplina e o Dr. Marques, 
substituto da cadeira de rhetorica. Perguntando este examinador a um dos 
examinandos onde ficava uma qualquer região de África, o rapaz dirigiu o 
ponteiro para o respectivo mappa e ia a indica-la, quando repentinamente o 
padre Simões, empunhando outro ponteiro, apontou para o mappa da Améri-
ca e, collocando-o sobre a região da Patagónia, disse para o examinando: é por 
alli. D’ahi ficou sendo O Patagónia.20

17  Idem (1984). Inventário de junho, 85.
18 Gomes (1935, 173-174).
19 Idem (1932). Cartas a Columbano. Lisboa: Portugália Editora,100.
20  Fonseca, Augusto de Oliveira Cardoso (1911). Outros Tempos ou Velharias de Coimbra, 
1850-1880. Lisboa: Livraria Tabuense, 65 e ss: “Manuel Simões Dias nasceu no logar das 
Luadas, freguezia da Benfeita, concelho de Arganil, e aí viveu até à idade de 18 anos”.
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Todavia, Teixeira Gomes adulto reconhece que os padres do Seminá-
rio lhe tinham ensinado Latim e outras matérias conexas de uma baga-
gem cultural forte e bem estruturada para poder frequentar círculos lite-
rários quer de Lisboa quer do Porto21.

Enquanto aluno interno do também designado Seminário Episcopal de 
Coimbra, o seu aproveitamento foi sempre sofrível, como prova a docu-
mentação consultada. Nas pautas dos “movimentos literários” existentes, 
correspondentes aos anos de frequência, encontramos a aprovação com dez 
valores na instrução primária e Francês. Nos 4.º e 5.º anos obteve “Aprova-
ção (sem distinção)” no Curso Geral, bem como “Aprovação (sem distin-
ção)” a Matemática no Curso Especial. Durante o ano letivo de 1874-75, o 
pai, Libânio Gomes, toma conhecimento oficial de que o seu filho Manuel 
é “Procedentemente muito bom”, embora dedique “pouca atenção ao es-
tudo”22. No mesmo documento sabemos da sua aprovação a Lógica, a In-
trodução, surgindo a Matemática sem classificação. Em matéria de deveres 
religiosos, a sua primeira confissão fora desastrosa:

A primeira lembrança que me acudiu foi da minha primeira confissão. No Se-
minário os alunos pensionistas eram pouco sujeitos a práticas religiosas, porém 
obrigados ao cumprimento do “indispensável” […] Chamava-se Lino da As-
sunção, o examinador dos meus pecados; era lente catedrático de Teologia; alto, 
magro, lívido e vesgo, capaz de infundir terror ao herege mais pintado.
Amar a Deus sobre todas as coisas é o nosso primeiro dever e certamente o 
meu menino assim o pensa, não é verdade?

Mas eu fiquei-me calado como um rato? Então não responde?
É que há outras coisas de que eu gosto mais... — repliquei por fim com 

voz sumida.
Ora essa! Que coisas podem ser então?...
— Olhe; por exemplo: presunto com ovos...
— Valha-me a Santíssima Trindade – exclamou ele, pondo as mãos na 

cabeça; e encetou uma longa dissertação para me provar que Deus era a 
fonte de todos os bens; a ele devíamos tudo: a riqueza, a saúde, a vida; ele 
nos criara e pusera cá neste paraíso...

Já muito aborrecido, atalhei:
— Mas o Pai do Céu não nos consultou para nos pôr cá neste mundo!

21 Gomes, Manuel Teixeira (1939). Carnaval Literário. Lisboa: Portugália, 188.
22  Documento designado “Vida disciplinar dos alunos pensionistas 1874-75”, 2/1/24, 23, 
disponível nos Arquivos do Seminário de Coimbra.



— Nem tinha que nos consultar...
— Nesse caso Ele é que se deve ocupar da gente; não somos nós que 

havemos de pensar Nele...
— O menino não calcula a barbaridade que acaba de proferir...
E disse isto com tal e tão ameaçadora intimativa que me levantei do 

banco meio disposto a fugir.
Porém o Dr. Lino, reparando na minha meninice, caiu em si, acalmou e 

amimando-me lá me foi levando, sem itinerário fixo, até ao fim da confissão.

Ainda assim, Manuel Teixeira Gomes terá vivido a experiência do con-
forto da amizade entre colegas. O primeiro de que nos fala é José Relvas 
(1858-1929). Fora seu colega de carteira em Latinidade no Seminário, no 
ano letivo de 1872-1873:

Foi no Seminário de Coimbra que conheci inúmeros rapazes que depois ocu-
param situações de grande relevo na vida pública. Um deles, por exemplo, o 
José Relvas, estava ao meu lado na aula de Latinidade, mas esse só o vim a 
encontrar volvidos 35 anos, feito ministro das Finanças da República.23

O segundo colega e amigo de que mais se recorda dos tempos de “formi-
gão”, sobre quem chega a escrever um capítulo no Inventário de Junho, foi o 
Tomás, cuja morte inexplicável, em 1875, o revoltou:

Nesse mesmo instante entravam na casa onde estávamos outros rapazes, e um 
deles, chamando-me de parte, contou-me que o Tomás, o meu grande, o meu 
querido amigo Tomás, morrera no seminário, havia poucas horas. Quando o 
criado lhe levava o caldo encontrara-o morto já, virado sobre o coração: dois fios 
de sangue coalhado saiam-lhe pelas comissuras dos lábios...

Morrera o meu melhor amigo: momentos antes, justamente, o médico do 
seminário, ilustração incomparável da universidade, afirmara-me que estava sal-
vo! Já não corria perigo, dissera-o aquele poço de ciência; mas a morte sabia mais 
do que ele... Que súbita, imprevista, espantosa perturbação a minha!...24

23 Gomes (1935, 173-174). José Relvas (1858-1929), dois anos mais velho que Teixeira Go-
mes, entrara no Seminário um ano antes. Frequentou o Seminário no ano letivo de 1872-73 
e 1873-1874. Entrou em Direito em 1874-1875 e desistiu do curso já no 2.º ano. Matricu-
lou-se no Curso Superior de Letras em Lisboa, que viria a concluir em 1880. Não há registo 
de morada em Coimbra. Esta proximidade de colegas não é confirmada pelos documentos 
consultados e pode tratar-se de uma confabulação.
24  Gomes, Manuel Teixeira (1958). Inventário de Junho. Lisboa: Portugália Editora,  65 e ss.
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Compreende-se que, sendo os “formigões” alunos a partir dos dez anos, 
alguns deles adoecessem e viessem a falecer, como sucedeu com o seu cole-
ga Tomás, segundo um relatório enviado ao Governador Civil de Coimbra, 
em 1879, pelo bispo de Coimbra25, no qual é possível reconhecer a falta de 
condições sanitárias existentes no Seminário de Coimbra. O Bispo D. Ma-
nuel de Bastos Pina ficará na história do Seminário em virtude de ter sido 
por sua decisão que foram desenvolvidas algumas obras de requalificação 
e de restauro, como “a abertura de janelas, a implementação de uma rede 
de saneamento e a construção de instalações de higiene26. Em 1873, porém, 
uma outra morte, desta feita consequência fatal de uma praxe no seio da 
Academia, teria perturbado o jovem Manuel. Dela nos dá conta José Rel-
vas, numa carta a sua mãe:

Minha querida Mamã:
Muito estimarei que todos daí estejam bons. Sonhei com bastante senti-

mento que a Mamã tinha sofrido das suas dores de cabeça; desejo muitíssimo 
o seu pronto restabelecimento.

Recebi há dois dias o vale do correio que o Papá me remeteu pelo correio.
Já hão-de ter sabido que o filho do António Barros, de Viseu, que mor-

reu vítima das infames troças aqui de Coimbra. O infeliz pereceu com uma 
pedrada aplicada na fronte direita. O velório foi sumptuoso; os lentes do seu 
curso acompanharam-no e 200 estudantes formavam o cortejo fúnebre. (...)

Peço muitos recados para todos e a Mamã abençoe o seu filho que muito 
a estima,

Seminário -20-5-73, 
José27

O acidente trágico contado à mãe ocorrera no dia 3 de maio e foi noti-
ciado no jornal O Conimbricense: 

25 “Officio do Bispo de Coimbra ao excelentíssimo Governador Civil de Coimbra sobre 
o Seminário Diocesano”. Coimbra: Ed. Imprensa da Universidade, 1879. Apud Canaveira, 
Manuel Filipe (1999). Manuel Teixeira Gomes, Uma vida entre dois séculos. Lisboa: Edicarte; 
CMP, 48.
26 Ramos, António Jesus (1995). O Bispo D. Manuel de Bastos Pina. Coimbra: Gráfica de 
Coimbra, 230.
27 [Carta de José Relvas à sua mãe (Margarida Relvas), de 20/05/1973, enquanto estudante 
no seminário em Coimbra. In Noras, José Raimundo (2010). Fotobiografia de José Relvas 
1858-1929. Leiria: Imagens & Letras.]



No sábado último, pelas 8h30 da noite próximo do Largo do Castelo, um gru-
po de estudantes atacaram a outro estudante cortaram-lhe o cabelo ferindo-o 
no rosto e nas mãos com uma tesoura. O estudante logo que se pode livrar 
dos que o agrediram lançou mão de uma pedra e arremessou-a contra o gru-
po. Infelizmente foi bater no peito do estudante do segundo ano de Direito, 
António de Barros Coelho e Campos, de Farminhão, distrito de Viseu; e tão 
desastrada foi a pedrada que o estudante perdeu os sentidos foi-se sucessiva-
mente agravando o seu estado vindo a falecer ontem à noite.

Eis aqui o resultado das chamadas troças académicas e da indiferença com 
que autoridade académica vê praticar muitos atos altamente condenáveis.28

Pontualmente, numa ou noutra recordação, sob a forma ficcionada ou 
epistolar, Teixeira Gomes escreveu sobre a memória desse tempo de quase 
clausura, poucos anos antes do ingresso na “Velha Academia”:

Fizera rapidamente os preparatórios, mercê da mais estrita vigilância de 
uns padres, a cuja lecionação o Bispo me sujeitara, e achando-me na Uni-
versidade, solto e livre aos quinze anos, desforrei-me não abrindo mais os 
compêndios, (…) E desgraçadamente eu estava longe de possuir a intuição 
de certos génios, que seguem os estudos parecendo que não aprendem, mas 
simplesmente recordam.29

Universidade de Coimbra: anos letivos de 1875 a 1877

Concluídos os estudos preparatório no Seminário para a admissão à Uni-
versidade, Manuel Teixeira Gomes ganha um novo fôlego para viver as as-
pirações adolescentes e esquecer depressa os olhares castradores e vigilantes 
sentidos durante os cinco anos no Seminário, que vieram a reforçar o seu 
espírito anticlerical, moldado na educação paterna de ideais republicanos. 

O ambiente académico coimbrão, caracterizado pelos desequilíbrios en-
tre a irreverência e o conservadorismo das tradições praxistas, muito dificil-
mente conseguia moldar um espírito sensível, sonhador e pouco dado a gre-
garismos artísticos ou intelectuais. Sobre esta matéria, o investigador Manuel 
Prata escreveu:

28 O Conimbricense, n.º 2690, 6.5.1873, 3.
29 Gomes, Manuel Teixeira (1937). Miscelânea. Lisboa: Portugália, 100.
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Ao longo dos tempos a questão da praxe na academia de Coimbra tem sido 
motivo, não só de protestos escritos vários, mas também de acesas e compro-
vadas polémicas entre aqueles que a defendem e os que a atacam. Se no século 
XVIII, Luiz Antonio Verney e Ribeiro Sanches se manifestavam contra certos 
costumes dos estudantes de Coimbra, em 1873, devido a morte de Antonio 
de Barros Coelho de Campos, aluno do segundo ano de Direito, um grupo de 
33 estudantes distribuía, em 7 maio do mesmo ano, um comunicado contra o 
uso da praxe, nomeadamente as trupes e certas troças.30

Os memorialistas Trindade Coelho31 e Alfredo de Pratt32 são igualmente 
críticos do espírito fradesco, das praxes e de uma certa resistência ao racio-
nalismo cientista dos lentes da universidade. 

No que diz respeito aos locais de residência estudantis, Manuel Alberto 
Prata explica-nos o seguinte: 

A cidade de Coimbra compunha-se na sua essência de duas zonas bem dis-
tintas: a zona da alta e a zona da baixa. (…) Era na parte alta que a grande 
maioria dos estudantes vivia. Era no bairro alto que se situava a universi-
dade, à volta da qual tudo girava; também razões históricas, porque, desde 
o século XIV que a comunidade estudantil foi reconhecida como uma so-
ciedade à parte, com estatuto diferente, a tal ponto que, para sua residên-
cia, e foi concedido um território próprio e bem delimitado, das portas de 
Almedina para cima.33

Admitindo que era desejo de Libânio Gomes ter um filho formado em 
Medicina, importa compreender melhor a organização deste curso, a sua 
estrutura curricular e cruzar estas informações com os registos de matrícu-
las, inscrições e pautas de aproveitamento dos alunos de Coimbra. 

30 Prata, Manuel Alberto Carvalho (2002). Academia de Coimbra 1880-1926 Contributo 
para a sua História. Coimbra: Imprensa da Universidade, 255-256.
31  Coelho, Trindade (s.d.). In Illo Tempore (s.d.). Lisboa: Publicações Europa-América, n.º 278.
32 Pratt, Afredo (1899). Bohemia de Coimbra (Epizodios da vida Academica). Coimbra: Im-
prensa Académica.
33 Prata, Manuel Alberto Carvalho (2002). Academia de Coimbra 1880-1926 Contributo 
para a sua História. Coimbra: Imprensa da Universidade, 89.



Segundo Prata (2002),  

Em 1866, havia em Portugal cinco instituições para formar médicos: a Fa-
culdade Medicina de Coimbra e as Escolas Médico-Cirúrgicas de Lisboa, 
Porto, Funchal e Nova Goa. (…) A vida do médico sobretudo na província 
não era fácil. Como profissão liberal, apresentava algumas incertezas; eco-
nomicamente, era mal paga; socialmente, tinha pouca aceitação, devido à 
concorrência de barbeiros e sangradores.34 

A Faculdade de Medicina, não tendo tantos alunos como a sua congéne-
re de Direito, de 1880 até a implantação da República, foi frequentada por 
3.251 estudantes, correspondendo este quantitativo a 11.2% da frequência 
geral da universidade35.

Em 1876, a Universidade de Coimbra contava com cinco Faculdades: 
Teologia, Direito (mais um Curso Administrativo), Medicina (mais um 
Curso de Farmácia), Matemática (mais um Curso Matemático) e Filosofia 
(mais um Curso Filosófico – dois anos). Acerca dos preparatórios para Me-
dicina36, sabe-se que decorriam em dois anos, tendo como disciplinas obri-
gatórias no 1.º ano: Álgebra Superior (Facudade de Matemática) e Química 
Inorgânica (Faculdade de Filosofia). 

Sabe-se também que, em 1899, 

Novato significa o estudante do primeiro ano de qualquer Faculdade, à ex-
ceção de Medicina, porque o primeiranista desta Faculdade já tem cursado 
antes os respetivos preparatórios, Matemática e Filosofia. Caloiro refere-se 
a um estudante do Liceu em vésperas de entrar para a Universidade, ou seja, 
no último ano.37 

34 Idem, ibidem, 53. Oficialmente, a classe de sangrador foi extinta pela portaria de 13 julho 
de 1870, Diário do Governo n.º 156 de 16 julho de 1870.
35 Ibidem, 50.
36 Vd. Burguete, Maria Conceição Martins et al. (2013). Evolução dos estudos médicos em 
Coimbra no século XIX – contribuição das ciências Físicas-Químicas. Coimbra: Imprensa da 
Universidade de Coimbra.
37 Pratt, Alfredo (1899). Bohemia de Coimbra (Epizodios da vida Academica). Coimbra: 
Imprensa Académica, 42.
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No Anuário da Universidade de Coimbra do ano 1881-1882, podemos 
ler o seguinte:

Na Faculdade de Mathematica, bem como na de Philosophia de que adeante 
nos occuparemos, distinguem-se tres classes de — Ordinários, Obrigados 
e Voluntários. Os Ordinários são os que se dedicam particularmente aos 
estudos proprios da Faculdade e que n’ella se pretendem graduar, seguindo 
com regularidade as disciplinas indicadas no quadro legal da mesma Facul-
dade. Os obrigados são os que frequentam as aulas com o unico fim de se 
habilitarem com o curso preparatório da Faculdade de Medicina, ou como 
complemento do curso de Philosophia. Os Voluntários são os que desejam 
matricular-se e frequentar as aulas sem terem satisfeito a todos os exames 
preparatórios, a que são obrigados os Ordinários, sendo todavia considera-
dos nas aulas como estes para todos os mais effeitos. 

Tanto os Obrigados como os Voluntários podem em qualquer epocha 
do anuo transitar para a classe de Ordinários, satisfazendo as condições a 
que estes estão adstrictos, e ao pagamento de uma propina especial.

Para a primeira matricula na classe de Ordinários do curso mathematico 
são os alumnos obrigados a apresentar os seguintes documentos: certidão 
de edade, em que mostrem ter 15 annos completos—certidões de appro-
vação nos exames do curso completo de portuguez, de francez, da 1.ª e 2ª 
partes de desenho, de mathematica elementar, de historia e geographia.38

Ora, nesse primeiro ano letivo de 1875-1876, Manuel Teixeira Gomes 
aparece como “aluno obrigado” com o n.º 4 na 1.ª cadeira de Química Inor-
gânica da Faculdade de Filosofia. Surge igualmente inscrito no Curso Filo-
sófico na cadeira do 1.º ano “Paisagem e elementos da figura” com o n.º 
15. No ano letivo seguinte (1876-1877), aparece como “aluno voluntário” 
no 1.º ano da Faculdade de Matemática com o n.º 45, portanto, não obte-
ve aprovação. Aparece como “aluno voluntário” da cadeira de “Química 
Inorgânica” da Faculdade de Filosofia com o n.º 57, portanto, reprovou. 
Teixeira Gomes surge ainda como aluno do 2.º ano do Curso Filosófico na 
disciplina de “Figura”.

No quadro seguinte, torna-se mais funcional a apresentação destas in-
formações curriculares, bem como aspetos relacionados com as residências 
e os colegas:

38 Vd. Annuário da Universidade de Coimbra – 1881-1882. In:http://bdigital.sib.uc.pt/repu-
blica/UCBG-8-118-1-3/rosto.html . Consultado em 25-08-2021.



Quadro 1 – Situação académica de Teixeira Gomes39

Anos 
letivos1

Situação Cadeiras Faculdade
/curso

Ano N.º 
ordem

Residência e colegas

1875-1876 Obrigado Álgebra Superior Faculdade 
Matemática

1.º 17 Couraça dos Apóstolos, n.º 96.
Eduardo Abreu (1856-1912)2
Figueiredo da Guerra vive 
igualmente na Couraça dos 
Apóstolos, n.º 100

Obrigado Química Inorgânica Faculdade 
Filosofia

1.º 4

Ordinário Paisagem e 
Elementos da Figura. 
(Obteve aprovação)

Curso 
Filosófico

1.º 15

1876-1877 Voluntário
(reprovado)

Álgebra Superior Faculdade 
Matemática

1.º 45 MTG vive na Couraça dos 
Apóstolos, n.º 96 
Eduardo Abreu muda para a 
rua S. João, n.º 10

Voluntário
(reprovado)

Química Inorgânica Faculdade 
Filosofia

1.º 57

Ordinário Figura Curso 
Filosófico

2.º 11

Já não restam dúvidas de que Teixeira Gomes não teria frequentado ne-
nhuma das cadeiras do 1º ano do curso de Medicina, ou seja, Anatomia 
e Histologia. Para se poder frequentar estas cadeiras, era necessário obter 
aprovação a Álgebra e a Química Inorgânica, cadeiras das Faculdades de 
Matemática e de Filosofia, respetivamente, porque Medicina era o único 
curso que tinha estas cadeiras obrigatórias como preparatórias depois de 
concluído o seminário. Destas cadeiras introdutórias, Manuel Teixeira Go-
mes apenas obteve aprovação em Desenho da Figura. Deste modo, torna-se 
bastante clara a referência que Teixeira Gomes faz à sua aversão ou incapa-
cidade de concentração nas matérias escolares que lhe não despertavam a 
embrionária alma de escritor e viajante:

39 Annuário da Universidade de Coimbra – Anno Lectivo de 1875 a 1876, Coimbra Imprensa 
da Universidade, 1875, pp. 138, 150 e 166.
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Para saber fosse o que fosse (e ainda mais as matemáticas, ciência muito 
minha inimiga) precisava de aplicação e continuidade no estudo, porque ti-
nha fraquíssima retentiva nos assuntos que me não acendiam a imaginação. 
Resultado: reprovações e anos perdidos; peregrinações estéreis pelas várias 
escolas do país; conflitos com a autoridade paterna; boémia descabelada, 
miséria, fome e... literatura.40

É de realçar que a dedicação escolar a uma cadeira do domínio da esté-
tica, ainda que preparatória da Anatomia, reforça a atração precoce pelas 
artes visuais (pintura, escultura e cerâmica) que o acompanhará ao longo 
da vida como frequentador de museus e colecionador de Arte41.

Sabemos pelos registos de matrícula que Teixeira Gomes terá vivido na 
Rua de Quebra-Costas, n.º 3, entre 1875 e 1876 e na Couraça dos Apóstolos, 
n.º 96, entre 1876 e 1877. Na alta coimbrã, sempre acolhedora no arrenda-
mento de casas e quartos para estudantes, a convivência boémia e académica 
e o distanciamento das famílias promovia as naturais amizades para a vida. 
Teixeira Gomes guardou no álbum de colegas e amigos Eduardo de Abreu 
(ambos viveram na mesma habitação em anos consecutivos) e Eduardo Bur-
nay (que viveu na rua Sub-Ripas, n.º 34)42. Por sua vez, Luís de Figueiredo 
Guerra43, seu vizinho e frequentador dos mesmo espaços, a viver no n.º 100 
da Couraça dos Apóstolos, é recordado com gratidão como o colega que lhe 
deu a ler Raczynski44 e o estimulou a interessar-se patrioticamente pela Arte 
Portuguesa e, por sua vez, pela arte helenística e renascentista45.

Sobre a amizade com Eduardo Abreu, Teixeira Gomes escreveu o seguinte:

40 Gomes, Manuel Teixeira (1937). Miscelânea. Lisboa: Portugália, 100.
41 Rodrigues, Urbano Tavares (1982). M. Teixeira-Gomes – O Discurso do Desejo. Lisboa: 
Edições 70, 32.
42 Eduardo Burnay (1853-1924) licenciado em medicina por Coimbra (1.º ano em 1875-
1876) e bacharel em Filosofia. Já em Lisboa, Doutor em Medicina.
43 Luís Figueiredo da Guerra (1853-1931) distinto historiador vianense e diretor do Museu 
Municipal de Viana do Castelo.
44 Atanazy Raczyński (1788-1874) foi um conde polaco e um diplomata prussiano. Durante 
a sua estadia em Portugal, interessou-se em escrever diversas cartas sobre a Arte em Portu-
gal, compiladas no manuscrito “Les arts en Portugal”. Cf. Gomes, Manuel Teixeira (1932). 
Cartas a Columbano. Lisboa: Portugália, Lisboa, 51.
45 Ventura, Maria da Graça A. Mateus (coord.) (2010). Manuel Teixeira Gomes: Ofício de 
Viver. Lisboa: Tinta da China, 110.



Aos quinze anos fazia propaganda republicana, e tentava converter ao meu 
credo o Eduardo Abreu, condiscípulo e companheiro de casa que só trinta 
e cinco anos depois nele veio a comungar. Está-se a ver que o meu vigor 
persuasivo era frouxo, ou insuficiente, a não ser que possuísse a virtude de 
actuar a longo prazo, mas eu empregava-o como podia.46

A “aventura do saveiro”

Figura 3 - Postal ilustrado com edição nos inícios do século XX.

Do tempo que roubava ao estudo em Coimbra, Teixeira Gomes refere as 
intensas horas de prazer que gozava ao tentar recuperar uma velha embar-
cação, num dos valeiros da Mata do Choupal47:

46 Gomes, Manuel Teixeira (1937). Miscelânea. Lisboa: Portugália,  99.
47 A Mata do Choupal, um dos postais da cidade de Coimbra, foi cantada por poetas e es-
critores que ali encontraram um frondoso retiro ou lugar de inspiração lírica. Em 1791, no 
início dos trabalhos para atenuar os efeitos resultantes do assoreamento do Rio Mondego, 
foram efetuadas plantações de choupos nas margens, com o objetivo de as fixar e proteger 
os campos agrícolas limítrofes a jusante da cidade. A Mata desempenharia, ainda, a impor-
tante função de repartir as águas das enchentes do Mondego, através dos vários valeiros que, 
transversalmente, a atravessam.
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Aproximadamente por essa idade (quinze anos), enchi um sem número de 
páginas do álbum de outro condiscípulo, também açoriano, cujo nome me 
não ocorre, com a descrição fantástica de um sonho, obra literária que al-
guns leitores, pouco mais ou menos da minha força, mas que haviam dado 
já provas públicas do seu estro, benevolamente reputaram superior ao que 
seria lícito esperar de inteligência tão verde em anos. Esse juízo em nada me 
envaideceu, nem incitou a tentar novas lucubrações, porque toda a minha 
actividade física e intelectiva se aplicava, ao tempo à colossal empresa de 
limpar, calafetar, e pôr a navegar, um desmantelado saveiro, encontrado ao 
abandono nas águas mortas do rio velho, pelos recessos do Choupal. Mas 
que dano não causava aos progressos dos meus estudos a realização desta 
empresa temerária!48

Não sabemos se Teixeira Gomes se deslocava ao Choupal, a uma razoá-
vel distância de cinco a seis quilómetros das zonas onde viveu na Alta de 
Coimbra (Couraça dos Apóstolos e rua do Quebra-Costas), apenas nas tar-
des livres dos dois primeiros anos de matrícula na Universidade, na medida 
em que as aulas de Álgebra, Química Inorgânica e Elementos da Figura e 
Desenho, cadeiras obrigatórias para quem queria seguir Medicina, decor-
riam apenas de manhã ou se, efetivamente, passava lá mais tempo escolar 
a consertar o “velho saveiro”. Admitimos naturalmente ser essa vivência 
imaginada como uma projeção dos seus desejos, compreendendo que, só 
assim, mitigava as saudades que sentia da sua terra-natal e do seu Algarve 
e, de certa maneira, se forjava o compulsivo viajante em que ele se tornaria 
até se fixar em Bougie.

Sabemos que durante a sua infância e nas férias grandes de jovem estu-
dante, quer da janela ou do pátio da sua casa na Rua dos Quartéis, em Vila 
Nova de Portimão, quer da casa dos seus avós, em Ferragudo, Teixeira Go-
mes se concentrava a observar as embarcações que chegavam e partiam, os 
calafates e carpinteiros trabalhando, a pequena e grande atividade nos esta-
leiros que marcavam a economia piscatória emergente numa vila próspera. 
Este contacto com as atividades ligadas à pesca juntamente com a paisagem 
fluvial e marítima da barra do Arade, pontuaram no seu imaginário infan-
til: foi uma criança habituada ao contacto com a água, a luz, e à liberdade 
visual que a distante linha do horizonte lhe proporcionava. Tudo leva então a 

48 Idem, Miscelânea, 99-100.



crer que esta visão onírica do saveiro, que já fora avançada por Norberto Lo-
pes no pioneiro ensaio biográfico O Exilado de Bougie49, pelas referências de 
Joaquim António Nunes e agora complementadas pelas nossas observações e 
conhecimento no local, se trata de uma projeção do desejo:

Portimão bailava-lhe na memória; lembrava-se entre muitas coisas da va-
randa florida da casa dos pais debruçada sobre o Rio Arade dos barcos so-
bre ele deslizando de velas inflamadas ou conduzidas a remos subindo ou 
descendo ao sabor da sinuosidade do rio até a povoação de Ferragudo. E 
desta via as suas casinhas modestas mas brancas de neve galgando a encos-
ta até à igreja agigantada e sempre caiada de fresco. Mais perto, ali mesmo 
junto da sua varanda, os calafates trabalhando no seu modesto estaleiro: 
consertando, calafetando ou construindo desde o pequeno bote a embarca-
ção de ir lá fora ao mar da pesca variada e abundante. Enfim, todo aquele 
panorama que ele se habituar a ver desde os verdes anos da sua infância 
vinha-lhe ao pensamento e aumentava-lhe a saudade.50

Será então admissível que o jovem Manuel, profundamente desmotiva-
do pelo “toque da cabra”, que o chamava para as aulas de manhã, às quais 
provavelmente faltaria, se pudesse deslocar ao Choupal para ali se isolar, 
experimentar um sentimento de evasão associado a um “velho saveiro 
abandonado” que ele diz que durante meses tentou reparar e consertar? 
Talvez sim. Todavia, não deixa de existir alguma inverosimilhança nesta 
explicação de Teixeira Gomes, já que um adolescente de 15 anos, numa ter-
ra que não é a sua, dificilmente teria possibilidades de realizar esse trabalho 
de aprendiz de “carpinteiro e calafate”. Portanto, é plausível que ele apenas 
se tenha servido de algumas embarcações do Mondego para sonhar, para 
se evadir daquele mundo hostil e encontrar conforto nas recordações do 
seu Arade e dos operários navais que trabalhavam próximo da sua casa em 
Vila Nova de Portimão, cujas traseiras davam para as salinas, para o dique 
fluvial e para pequenos estaleiros improvisados.

Seria só então nas férias escolares que Teixeira Gomes conseguia apla-
car a saudade imensa que o desmotivava para o estudo e o fazia definhar. 
Para Canaveira, a chegada das férias de verão era aguardada com funda 

49 Lopes, Norberto (1942). O Exilado de Bougie Perfil de Teixeira Gomes. Lisboa: Parceria 
António Maria Pereira.
50 Nunes, Joaquim (1976). Da Vida e da Obra de Manuel Teixeira Gomes. Lisboa: s.ed., 16.
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ansiedade, já que o regresso não significava somente o reencontro com a 
família, mas um retorno à agitação e ao bulício das feiras e romarias, locais 
privilegiados para contemplar as raparigas e tudo o mais que dá cor à vida51.

Volvidos os sete anos de obrigação escolar, incapacidade de adaptação, 
desinteresse pela academia e, sobretudo, fortalecimento anticlerical, o futu-
ro presidente, sintetiza esse período da seguinte forma:

Sete anos de Coimbra, e justamente aqueles durante os quais se recolhem 
ilusões para toda a vida e se entrevê o futuro em ridentíssimas promessas! 
Mas conservara o sentimento de que esses anos haviam sido de puro mar-
tírio e nunca a eles me reportava, mesmo intimamente, sem que uma ope-
ração vaga, porém real, me anuviasse a alma. (…) Preferia esquecer tudo a 
relembrar os imaginários ou verídicos tormentos pedagógicos, a bárbara 
autoridade dos mestres, a regulamentação deprimente de estudos ressequi-
dos e para mim, sempre, despidos de interesse quando feitos com violência. 
E a lembrança de Coimbra sumira-se-me, aninhando-se no menos frequen-
tado escaninho da memória; e se por acaso lá tocava nunca me decidira a 
remodelar essas impressões filhas de um espírito infantil, e tinha, injusta-
mente, esses sete anos na conta dos piores da minha vida.52

Em 1897, Teixeira Gomes regressa a Coimbra, vinte anos depois de a ter 
deixado como estudante desiludido e fracassado. Esta revisitação da Lusa-
Atenas é contada a partir de Bougie, em 193253. É aqui que ele recorda os 
primeiros cinco anos (1870-1875) que passou no seminário de Coimbra. 
Recorda José Relvas, que se sentava ao seu lado na aula de Latinidade54, 
que “esses anos tinham sido de puro martírio”, lembra-se da “sombra dos 
inquisitoriais dos Malagueta, dos Patagónia refilões, dos Coelhos maníacos”. 
Parecem ser tempos de juventude que Teixeira Gomes quer esquecer, 
referindo-se-lhes como “tormentos pedagógicos” a que se juntava a “bárbara 
autoridade dos mestres, a regulamentação deprimente de Estudos ressequidos 
e, para mim sempre despidos de interesse quando feitos com violência55”.

51 Canaveira, Manuel Filipe (1999). Manuel Teixeira Gomes, Uma Vida entre dois séculos. 
Lisboa: Edicarte, 48-49.
52 Gomes (1935, 173-175).
53 Ibidem, 173-192.
54Vd. nota 23.
55 Gomes (1935, 174-175).



Ora, este regresso literário a Coimbra, esta revisitação do espaço de me-
mórias acaba por ser uma passagem que surpreendentemente lhe “rejuve-
nesceu a alma, fazendo-o recordar os lugares, as fragrâncias, os caminhos, 
o arvoredo que conheceu na sua tenra juventude. Lembra-se da Igreja do 
Convento das Ursulinas, que ficava mesmo ao lado do Seminário Maior, 
espaço que no “mês de maio, o mês de Maria, ficava replet[o] de flores e 
de lindas e mimosas meninas56”. Recorda a primeira semana no Seminário 
lavado em lágrimas de saudade e do espelho do seu quarto, que ele volta-
va para a parede para não refletir a sua tristeza. Sentia-se ridículo e feliz 
pela sua tão precoce entrada na cidade dos doutores, “entrada celebrada 
pela família e também invejada pelos seus inimigos”. Recorda que andava 
pela cidade de Coimbra meio sonâmbulo e sem consciência nítida do que 
ali fazia e reencontrou a Sé Velha, a Igreja de Santa Cruz, o Choupal; fez 
excursões a pé a Condeixa, ao Buçaco e ao Lorvão; chegou a ir “acender o 
cigarro na lanterna do guarda da ponte da Portela, gastando uma hora justa 
da ponte nova até lá e regresso ao ponto de partida57. Por sugestão de um 
companheiro acidental desta viagem, o único africano, mas com sotaque 
brasileiro, instala-se no agora remodelado Hotel dos Caminhos de Ferro, 
no Largo de Sansão. Ali, relembra-se de um episódio, ocorrido vinte anos 
antes, com um companheiro de estudos, chamado “Chico Lavradio”, que o 
acompanhou a jantar nesse hotel e, depois de se aperceberem que não tinham 
dinheiro para pagar, foi o seu colega tentar arranjar dinheiro emprestado, 
ficando Teixeira Gomes refém do hotel durante toda a noite, pois só no dia 
seguinte o Lavradio regressou para pagar a dívida. Com este episódio, fica-
mos a saber que não lhe faltava a provisão de charutos, a descoberta literária 
de Dickens e do grande poeta romântico alemão Heinrich Heine, lendo a sua 
extraordinária obra Reisebilder58, e que, a partir de Heine, conheceu outros 
grandes autores, como Edgar Allan Poe e Nerval. Nessa noite, sonhou com a 

56 Ibidem, 176.
57 É esclarecedora a referência à “nova ponte”, inaugurada em 1875, no mesmo ano da inau-
guração da ponte sobre o Arade, em Vila Nova de Portimão. Esta nova construção sobre o 
Mondego vem substituir a velha Ponte Manuelina (conhecida como ponte do Ó), que Teixeira 
Gomes terá igualmente atravessado nas suas deambulações pelos arredores de Coimbra.
58 Esta importante obra de Christian Heinrich Heine (1797-1856) foi traduzida para inglês 
em dois volumes de 1823-1828, com o título Travel Pictures e para francês como Tableau de 
Voyage, em 1834. Apesar de não se encontrar nenhum exemplar no seu espólio bibliográ-
fico, Teixeira Gomes terá contactado pela primeira vez com esta obra na edição francesa.
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Sé Velha, referindo-se aos seus azulejos hispano-árabes e ainda ao retábulo 
da capela-mor e de uma imagem de Nossa Senhora atirada para um can-
to escuro, envergonhada da sua gravidez. No mesmo sonho, recorda-se de 
um “pagode chinês”, uma estranha construção que se lembrava de ter visto 
na Cerca de Santa Cruz. Decidido, nas suas deambulações, dirige-se no dia 
seguinte à Sé Velha, que naquele momento estava em obras e onde, para seu 
espanto, viu pedreiros arrancando os azulejos que pretendia rever. Este res-
tauro da Sé Velha de Coimbra teve início em janeiro de 189359.

Seguidamente, dirigiu-se a Santa Cruz e o que encontrou foi o lago da 
cerca abandonado e nada de “pagode chinês”, atrevendo-se a perguntar a 
um homem acompanhado por duas senhoras se sabia da existência desse 
“pagode chinês”, o que ocasionou uma cena caricata de profunda irritação 
por parte do homem a quem Teixeira Gomes pedira informações. A ques-
tão é que se tratava de um velho mestre alfaiate de capas e batinas de nome 
Sá60, muito conhecido em Coimbra e que era muitas vezes gozado pelos 
estudantes, que o alcunharam de “pagode chinês”. Teixeira Gomes apenas 
descobriu a ofensa quando já de partida da cidade, no comboio, perguntou 
a um companheiro de viagem, um lente da Universidade, que lhe contou 
sobre, não só a alcunha desse velho alfaiate, como também a de um outro 
comerciante seu homónimo, a quem gritavam ao passarem em frente à sua 
loja: “Ó Sá dá cá o olho!”61

As duras vivências no Seminário e as frustrações universitárias ganham 
agora um novo relevo e permitem compreender melhor uma parte das 
confabulações que pontuam a sua obra memorialista e epistolar. Ganhou 
robustez a compreensão das referências que faz às matemáticas e às outras 
disciplinas dos preparatórios do Curso de Medicina, que lhe exigiam estu-

59  “A direcção da obra coube a uma comissão presidida pelo Bispo-conde de Coimbra, Ma-
nuel Correia de Bastos Pina, Franco Frazão, director das obras públicas do distrito, Estevão 
Parada, condutor de obras públicas encarregado da fiscalização técnica e António Augusto 
Gonçalves, a quem cabia dirigir os trabalhos sob os pontos de vista artístico e arqueológico.” 
Vd. ROSAS, Lúcia Maria Cardoso (2005). “O restauro da Sé Velha de Coimbra. António 
Augusto Gonçalves (2005). “Entre o rigor da História e o rigor do Desenho”. In Artistas e 
Artífices e a sua mobilidade no mundo da expressão portuguesa – Actas do VII Colóquio Luso 
Brasileiro de História de Arte Porto: FLUP, 257-263.
60 Vd. Fonseca, Augusto de Oliveira Cardoso (1911). Outros Tempos ou Velharias de Coim-
bra – 1850-1880. Lisboa: Livraria Tabuense, 141.
61 Gomes 1935, 192.



do e concentração. Ganharam volume as breves considerações normalmente 
apresentadas acerca de um importante período de sete anos de instrução, 
afirmação intelectual e construção de personalidade. Ganharam um novo 
interesse as referências dispersas e, porventura, simplistas e redutoras que 
temos encontrado nos prolíferos estudos já publicados sobre o autor, que fa-
zem incidir sobretudo o seu olhar nas fases posteriores da vida de Manuel 
Teixeira Gomes.

O período de sete anos que viveu em Coimbra, para além de lhe ter 
dado uma sólida formação de base clássica, ainda que num território, onde 
reinavam a sebenta, o espírito fradesco e uma certa impermeabilidade aos 
impulsos científicos que cedia à retórica arcaizante, foi também um tempo 
de cabulice. Se para o autor foram anos perdidos do ponto de vista acadé-
mico, foram também anos de aprendizagem boémia, de maturação e de 
preparação cultural e literária para os períodos de estudante no Porto e em 
Lisboa que se lhe seguiram.

Fica demonstrado que o nosso escritor-viajante não chegou a sentar-se 
nos bancos da Faculdade de Medicina em Coimbra, apesar da vontade da 
família, mas apenas se aproximou de uma Porta Férrea que rapidamente 
descobriu não ser a entrada certa para uma formação académica superior. 
O jovem Manuel, muito cedo, carregava na pasta de estudante uma forte 
disposição criativa, continuamente alimentada pelo onirismo da viagem 
literária, pela busca e descoberta das personagens, do corpo e fruição boé-
mia da vida.
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