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Resumo 

 

A dissertação que aqui se apresenta desenvolve-se em torno de um espaço 

que interpela a memória, um edifício que marca, urbanisticamente, a cidade de 

Felgueiras. Encimado por um nome, “Teatro Fonseca Moreira”, atual Casa das Artes de 

Felgueiras, justifica este trabalho de investigação, por muito pouco se saber sobre o 

seu promotor. O Teatro Fonseca Moreira, inaugurado em 1921, deve o seu nome ao 

seu fundador, António José da Fonseca Moreira, natural de Felgueiras. Emigrante no 

Rio de Janeiro, comerciante, produtor de peças de teatro e encenador, em Portugal e 

no Brasil, marcou as raizes deste mesmo teatro, desde a sua fundação à sua morte 

(1938). Num processo de valorização deste património (ainda não classificado), este 

trabalho é um contributo para a reconstituição da figura do fundador, da construção 

do edificio e da dinâmica que o mesmo teatro teve. Numa primeira parte, reconstroi-

se quer a vida e memória do fundador, quer as raízes do teatro. Na segunda, propõe-

se um guião de exposição que permita a interpretação e divulgação da sua memória, 

junto da comunidade, nos 100 anos de comemoração da fundação de uma fábrica de 

sonhos, refletindo o sonho que terá sido o do seu fundador e a representação do 

regresso, em glória, dos que partiram além Atlântico. 

 

Palavras-chave: Teatro Fonseca Moreira, António José da Fonseca Moreira, 

cidade de Felgueiras, Portugal, Brasil. 

 

 

 

  



Abstract 

 

This dissertation is about a space, a theatre that challenges memory, a 

building that marks, urbanistically, the city of Felgueiras. Topped by the name “Teatro 

Fonseca Moreira” (the current Casa das Artes de Felgueiras) it justifies this research 

due to the fact that very little is known about its promoter. Opened in 1921, the 

Theater Fonseca Moreira owes its name to its founder, António José da Fonseca 

Moreira, that was born in Felgueiras and then emigrated to Rio de Janeiro. Merchant, 

theater author in Portugal and Brazil his life finished in Felgueiras in 1938. In a process 

of valorization of this heritage (not yet classified), this work is a contribution to the 

study of the figure of the founder of the theatre, the construction of the building and 

its path. In the first part, we reconstruct both the life and memory of the founder, as 

well as the roots of the theater. In the second, an exhibition guide is proposed that 

allows the interpretation and dissemination of its memory, within the community, in 

the comemoration of the 100 years reflecting the dream of its founder and 

representing the return, in glory, of those emigrants. 

 

Key-words: Teatro Fonseca Moreira, António José da Fonseca Moreira, city of 

Felgueiras, Portugal, Brasil. 
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Introdução 

O presente trabalho é uma reflexão acerca do património, de como ele se 

identifica, esquece, recupera, valoriza e/ou desvaloriza, usando, como estudo de caso, 

um imóvel - pedras montadas sobre si mesmas que, à partida, parecem perder ou ter 

perdido sentido(s), embora seja visto, por alguns, como monumento, mesmo que não 

classificado. Desenvolve-se à volta de um espaço que interpela a memória. Um edifício 

que marca, urbanisticamente, Felgueiras, encimado por um nome “Teatro Fonseca 

Moreira”, uma “alegoria do homem na alvorada do século XX” 1.  

Não consta dos inventários atuais, não se encontra, atualmente, classificado2; 

tendo apenas uma diretiva de impedimento de obras de alteração do traço do 

edifício3, passando de mãos em mãos, ao longo dos últimos cem anos4. Se hoje se 

designa Casa das Artes (desde 2011), uma grande parte da comunidade conhece-o por 

Teatro Fonseca Moreira, mesmo que nada ou pouco se saiba sobre quem é Fonseca 

Moreira. E, contudo, avizinha-se o primeiro centenário (2021) da inauguração deste 

espaço sociocultural e dez sobre a sua transformação em Casa das Artes.  

Um bom uso das comemorações justifica um estudo aprofundado que 

reaproxime a comunidade a este espaço. Acreditamos, por isso, que o estudo em 

questão pode renovar a ligação identitária da comunidade ao espaço e, em última 

análise, contribuir para um processo de valorização, identificação e, eventualmente, 

classificação. 

Tal processo exige perseguir a fundação, a encomenda, a arquitetura e o 

arquiteto, as manifestações culturais, os públicos, as redes de sociabilidade – história e 

património seguem o seu percurso e permitem a interpretação daquele lugar.  

 

 
                                                      
1
 CHOAY, Françoise - A alegoria do Património. Lisboa: Edições 70, 2009, p.225. 

2
No SIPA, Sistema de Informação para o Património Arquitetónico não existe qualquer referência 

disponível quando se pesquisa por concelho de Felgueiras 
http://www.monumentos.gov.pt/site/APP_PagesUser/SIPASearch.aspx?id=0c69a68c-2a18-4788-9300-
11ff2619a4d2 [consultado em 10.07.2020]. 
3
 Câmara Municipal de Felgueiras - O Regulamento do Plano Director Municipal. 2013. p.19. 

4
 Aberto em 1921, em 1934 é vendido à Câmara Municipal de Felgueiras. A edilidade, para além da 

mais-valia de adquirir o imóvel, entende que a compra é vantajosa para o município e, por isso, em 
Julho de 1934 adquire o Teatro Fonseca Moreira e todo o seu mobiliário e utensílios. Arquivo Municipal 
de Felgueiras - Ata de Sessões – PT/AMFLG/CMFLG/B-F/001/0009 Cota 1.6.4.28. 



Justificação 

 

O Teatro Fonseca Moreira, hoje apelidado de Casa das Artes de Felgueiras, é o 

objeto do nosso estudo. A sua edificação não é um ato isolado. Teve uma origem, teve 

um contexto, teve quem o erguesse, mas, mais que isso, teve e tem um sentido, ou 

vários. 

A cronologia seleccionada (1921-1938) tem como ponto de partida a 

inauguração oficial do teatro e, como ponto de chegada, a morte do seu fundador. 

Este período corresponde ao início da atividade deste espaço e é o menos conhecido, 

uma vez que poucas serão as testemunhas oculares desta época e, ao mesmo tempo, 

reflete as raízes da actual Casa das Artes.  

 O Teatro Fonseca Moreira, visto aqui como uma fábrica de sonhos, título 

atribuído a esta dissertação, tem dois sentidos associados. Em primeiro lugar o sonho 

que poderá ser o do seu fundador, como se verá, e, em segundo, a representação do 

regresso de glória dos que partiram além Atlântico, ofuscando os tantos que a não 

sentiram.  

O espaço aqui apresentado atravessou diversas fases, adaptando-se aos 

diferentes contextos, à tutela de diversos proprietários e à agenda cultural de cada 

tempo. No que se refere ao sentido de património atribuído a este imóvel, ele foi, e é, 

ainda hoje, conturbado e faz-nos questionar de imediato: pode este Teatro ser 

considerado património, numa década, e na seguinte não o ser? Em que medida é um 

fator de identidade local? Que marca ou tipos de marcas inscreve na paisagem 

urbana? E na vida dos habitantes locais?   

Atualmente, a Casa das Artes, sucedânea daquele Teatro, continua a ser o 

maior polo cultural de Felgueiras, tendo uma programação eclética, sobretudo nas 

áreas da dança, teatro e cinema. Saber isto, torna-se fundamental, porque lança 

interrogações sobre o que foi o seu uso no passado e sobre o que pode ser o futuro 

deste património. Para tal, é necessário compreender a flutuação do seu uso e valor ao 

longo dos tempos. De momento, passa por um movimento de valorização, dado que a 

câmara municipal lhe atribui valor, como agente tutelar para a política cultural do 

concelho e, por isso, a classificação do imóvel como interesse municipal pode ser, 



também, uma mais-valia para este espaço, ao afirmar um compromisso de gestão e de 

valorização do património material e imaterial.  

Esta mesma instituição da administração local pode ser ainda um interlocutor 

entre os diversos agentes culturais locais e regionais, com o objectivo de dinamizar 

este espaço, nomeadamente, no apoio e na promoção de atividades dos grupos de 

Teatro amadores, na assinatura de protocolos público-privados com outros agentes 

culturais locais ou regionais, bem como candidatar-se a apoios através da Lei de 

Mecenato Cultural, para a continuação da sua atividade e a sua atractividade junto da 

comunidade local. Para além destes fatores de dinamização, a recolha e partilha de 

imagens e factos vivenciados pela população, ao longo dos tempos, pode despoletar 

uma ligação entre os mais velhos e os mais novos, numa verdadeira transmissão 

geracional do sentido de valor deste património.    

Nos anos 90, com a constante degradação deste espaço, os jornais locais 

referiam a necessidade de intervenção camarária, e embora não possamos inferir o 

interesse de toda a comunidade, podemos assegurar que, pelo menos ao nível das 

elites (sobretudo pertencentes às instituições públicas), a este interesse 

corresponderam alguns “levantamentos” para reativar este património. A câmara 

acabou por adquirir o Teatro, sem que aparentemente tenha sido consultada a 

comunidade.  

Por outro lado, há uma questão que nos prende. Se, quando o teatro recebeu 

obras de remodelação, passou a denominar-se Casa das Artes de Felgueiras, nesta 

nova denominação estará implícito um varrimento do nome/ identidade daquela casa 

(Fonseca Moreira) ou terá sido esta renomeação vista como um sentido de progresso 

para aquele espaço? A memória descritiva, segundo o arquitecto Filipe Oliveira Dias, 

que levou a cabo o projecto de requalificação, refere que este seria um “equipamento 

considerado ‘fundamental na elevação da qualidade de vida e da cultura da cidade 

[Felgueiras] e da região’”5. E continua “uma opção verdadeiramente decisiva na 

concepção e organização espacial da Casa das Artes, consistiu na agregação dos 

espaços com actividades conexas, em quatro espaços interligados”. Nesse sentido, no 

                                                      
5
 Casa das Artes de Felgueiras ganha versatilidade. In Construir. O Jornal de negócios, da indústria e da 

construção. Disponível em  https://construir.pt/2010/07/15/casa-das-artes-de-felgueiras-ganha-
versatilidade/. [Consultado em 04.09.2020]. 

https://construir.pt/2010/07/15/casa-das-artes-de-felgueiras-ganha-versatilidade/
https://construir.pt/2010/07/15/casa-das-artes-de-felgueiras-ganha-versatilidade/


primeiro espaço - correspondente ao maior volume, ficou instalada a sala de 

espetáculos, o palco e respetiva torre cénica e os serviços anexos; no menor volume – 

segundo espaço que por sua vez fica ligado física e estruturalmente ao primeiro, situa-

se a entrada do público, o foyer que compreende a função de área expositiva, o 

bengaleiro e os sanitários públicos. O pátio exterior de acesso ao foyer configura-se 

como o terceiro espaço, “um espaço exterior de crucial importância pois permite a 

concentração de pessoas antes e depois do espectáculo e/ou visita de exposição – 

como que uma antecâmara do foyer – evitando que as mesmas se acumulem no 

arruamento antes ou após um espectáculo’. Por último, o quarto espaço corresponde 

ao Café Concerto que é também parte integrante da Casa das Artes de Felgueiras”. Por 

esta descrição, criaram-se polivalências e oportunidades, funcionalidades que 

precisam de ser ativadas. 

Hoje em dia, podemos afirmar que existe, quer por parte das instituições 

públicas, por parte das associações culturais, quer pelo mais comum dos cidadãos, um 

verdadeiro interesse neste espaço e nas atividades culturais que desenvolve. Prova 

disso é a sua integração nos roteiros da Rota do Românico, como forma de promoção 

cultural. Esta inclusão pode ter o sentido de revitalizar e integrar um conjunto de 

elementos que agregam aquele território6, mas se nada houver para interpretar, in 

loco, o seu uso secular, as suas raízes, não passa de mais um imóvel sem sentido e 

coerência narrativa. 

Não basta, contudo, uma referência pontual, mas o conhecimento do porquê 

da sua existência. Para Pollak “a construção da identidade é um fenómeno que se 

produz em referência aos outros (…) e que se faz por meio da negociação directa com 

outros”.7 Esta referência aos “outros” é fulcral no entendimento do património, uma 

vez que o património, visto como uma construção social, necessita de ser entendido 

pela mesma sociedade, pois é ela que vai ligar-se, ou não, a este património, por isso 

                                                      
6
Em linha: https://www.rotadoromanico.com/pt/experiencias/o-que-ver-e-fazer/casa-das-artes-teatro-

fonseca-moreira/ [consultado em 10.09.2020] 
7
 POLLAK. Michael - Memória, esquecimento e silêncio. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, vol. 2, n. 3, 

1989, p. 3 

https://www.rotadoromanico.com/pt/experiencias/o-que-ver-e-fazer/casa-das-artes-teatro-fonseca-moreira/
https://www.rotadoromanico.com/pt/experiencias/o-que-ver-e-fazer/casa-das-artes-teatro-fonseca-moreira/


“o que importa saber não é se o património produz e/ ou expressa identidade, mas 

antes saber se produz e/ ou expressa identificação”8. 

A relação/ identificação dos indivíduos com o património é o garante da 

sobrevivência do próprio património, uma vez que é na identificação com ele que se 

adotam medidas, ou não, de proteção e salvaguarda desse mesmo património. Nele se 

expressam redes de sociabilidade, por isso não falamos apenas de património 

material, mas também de património imaterial uma vez que, no caso deste Teatro, 

expressa ligação à(s) comunidade(s) que lhe deu vida. Este edifício pode ser uma 

plataforma de interpretação do ambiente cultural de Felgueiras e criar um roteiro do 

sentido(s) cultural, na longa duração, na medida em que o património cultural imaterial 

enfatiza a participação de comunidades na sua salvaguarda9 .  

Tal como referido, esta ligação aos indivíduos é de suma importância uma vez 

que se se perde a sua memória, como elo de ligação, os mesmos indivíduos podem 

deixar de lhe atribuir valor patrimonial, caindo, assim, no esquecimento, pois “o 

esquecimento do património significa a perda das referências identitárias que o 

constituem, pelo que é tão relevante a promoção do conhecimento e a defesa do 

Património para usufruto no presente e transmissão ao futuro.”10 Como catalisador 

desta sensibilização junto das diversas camadas populacionais, as comemorações do 

centenário do Teatro que se avizinham podem vir a desempenhar um papel 

fundamental.  

 

 

 

 

 

                                                      
8 PERALTA, Elsa e Marta Anico - Patrimónios e Identidades: Ficções Contemporâneas. Oeiras: Celta, 

2006. p.1. 
9
 Convenção para a Salvaguarda do Património Imaterial, Unesco, 2003, artigo 2º e 15º, UNESCO, 

2003. Disponível https://ich.unesco.org/doc/src/00009-PT-Portugal-PDF.pdf [consultado em 

10.09.2020] 
10

 MARTINS, Cristina Maria Fonseca – Educação Patrimonial: O Património Industrial da Covilhã como 
recurso educativo. Lisboa: Universidade Aberta, 2011. p. 9.  

https://ich.unesco.org/doc/src/00009-PT-Portugal-PDF.pdf


Objetivos  

Tendo em consideração estes contextos justificativos do percurso a seguir, 

procura-se compreender a relação da construção do Teatro com a organização do 

território, nas suas diferentes vertentes, a história e a cultura do concelho. Por outro 

lado, pretende-se perceber os usos da Memória e da História, num quadro de 

comemorações, reconstituir redes com a comunidade e as suas raízes, na longa 

duração, nomeadamente a compreensão da participação de emigrantes originários do 

concelho no seu desenho, como contributo para um futuro roteiro da 

emigração/imigração, tendo em conta o percurso de “brasileiro” do fundador do 

Teatro. 

Um outro objetivo, para lá da materialidade do edifício, é perceber como ele 

serviu e foi servido pela comunidade, ou seja, compreender o ambiente cultural de 

Felgueiras, do(s) sentido(s) material ao imaterial, de integração, de envolvimento da 

comunidade na longa duração. 

Finalmente, a pesquisa que procura integrar o Teatro na vida local, com raízes 

no Brasil, será a narrativa necessária que orientará a montagem de uma exposição e 

respectivo livro/catálogo, intitulado Teatro Fonseca Moreira - Quando Felgueiras 

construiu um teatro. Por isso, os materiais reunidos pretendem entender o 

enraizamento do teatro e a sua repercussão na organização do território (como era 

Felgueiras antes desta construção? Quem a habitava? O que fazia?), que sentidos 

estão por trás da sua construção (a ideia de progresso e quem se envolve), que 

agentes são estes, capazes de gerarem e promoverem mudanças? Que agitadores 

serão estes, que mexem e remexem na sociedade? Quem era o fundador, António José 

da Fonseca Moreira e as suas relações no Brasil? Que ligação teria este emigrante à 

arte do Teatro? Que necessidade teve de construir, na sua terra, um teatro? O que 

justificaria a construção de um teatro? Que públicos poderiam ter interesse em tal 

obra? Seria um sonho do próprio fundador, um símbolo do regresso, em glória, de um 

emigrante que nunca regressou? 

No futuro, e é para o futuro que queremos transpor a presença deste 

património, questionamos: e hoje o que significa para Felgueiras ter este património? 



Como podemos mostrar a evolução deste património? Que usos teve ao longo de 

décadas?  

 

Fontes e Metodologia  

Após a escolha do tema e respetiva orientação conceptual partiu-se, nos 

meses de novembro, dezembro e janeiro de 2019 e 2020, respetivamente, para a 

pesquisa relativa à figura de António José da Fonseca Moreira, uma vez que fora ele o 

‘motor’ da construção do Teatro Fonseca Moreira. Após uma breve pesquisa livre na 

internet, a generalidade da informação encontrada refere-se apenas aos dados mais 

básicos acerca da personalidade, exceptuando-se aqui o Museu do Emigrante de Fafe11 

que aborda a vida do próprio numa vertente mais desenvolvida, referindo-o como 

emigrante, dramaturgo e atribuindo-lhe o título de fundador do Teatro Fonseca 

Moreira. Pouco mais se sabe acerca da referida personalidade, além do que consta em 

bibliografia mais generalista, como seja o que consta como uma entrada na 

Enciclopédia Luso-Brasileira12, sendo aí apresentada como dramaturgo, mencionando-

se algumas das suas obras.  

A figura de Fonseca Moreira parece-nos, à partida, desconhecida do público, 

em particular dos felgueirenses. Nas publicações locais13, para além da parca 

informação disponível, nunca ultrapassando uma página, são muitos os erros acerca da 

sua vida. O que acresce a necessidade primeiro, de a reconstituir, passo a passo, e, 

segundo, de produzir conhecimento capaz de trazer à luz a sua figura para memória 

futura.  

Os periódicos, existentes na Biblioteca Municipal de Felgueiras (Tab. 1), 

revelaram-se uma fonte valiosíssima, uma vez que transcrevem, muitas vezes, na 

íntegra, cartas do próprio Fonseca Moreira. O que nos permite rastrear os seus 

caminhos e também conhecer o seu pensamento crítico em campos como a política, a 
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 Museu do Emigrante de Fafe http://www.cm-fafe.pt/conteudo?item=31299 [consulta em 
10.09.2020]. 
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 Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira. Lisboa: Editorial Enciclopédia, Limitada, 1996, Vol. XI, p. 
577.   
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 Referimo-nos aqui às publicadas pela Câmara Municipal de Felgueiras. Veja-se Publicações da Câmara 
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vida social e até a religião. Analisou-se, por isso, de forma sistemática os jornais locais 

no período compreendido entre 1885 e 1940. 

Tabela 1 - Periódicos sobre Felgueiras 

Periódico Período Consultado Números Consultados 

O Felgueirense  1885-1893 1-388 

A Folha de Felgueiras  1893-1900 5-378 

Semana de Felgueiras  1896-1910 2-733 

O Povo de Felgueiras 1910-1915 12-247
14

 

Defesa de Felgueiras  1911-1940 4-185
15

 

O Jornal de Felgueiras  1911-1940 1-1500 

O Jornal da Lixa: órgão dos 

interesses locais  

1924-1925 1-35 

Progresso de Felgueiras: 

semanário defensor  

1935-1940 1-52 

Notícias de Felgueiras  1935-1940 1-1500 

  Fonte: Periódicos existentes na Biblioteca Municipal de Felgueiras 

 

A consulta na Hemeroteca Digital Brasileira (Tab. 2) permitiu-nos integrar 

Fonseca Moreira na rede de emigração, auscultando o que do mesmo era escrito 

acerca da sua vida profissional, integrando-o nas redes de comércio brasileiro, mas 

também os registos feitos acerca das suas peças teatrais e das suas publicações. O 

processo de disponibilização desta informação revelou-se, frequentemente, 

descontextualizada do produtor, pela forma como as digitalizações foram feitas. De 

qualquer forma, tornou-se um repositório excecionalmente importante para o 

cruzamento de dados e possibilitar a reconstituição do perfil de Fonseca Moreira. 
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 Por não estarem disponíveis, na Biblioteca Municipal de Felgueiras, e dadas as dificuldades, na 
presente conjuntura de restrições e acesso a Bibliotecas, causadas pelas medidas de prevenção COVID, 
não foram consultados os números: 12, 31,33-35, 46-66, 68-79, 81-82, 84-89, 91-134, 238-247. 
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 Por não estarem disponíveis, na Biblioteca Municipal de Felgueiras, e as mesmas razões invocadas na 
nota anterior, não foram consultados os números: 4-10, 20, 22-24, 27-29, 31, 33, 36-39, 178, 180, 182, 
184-185. 



Tabela 2 - Periódicos consultados na Hemeroteca Digital Brasileira16 

Periódico Período Consultado Números Consultados 

O Portuguez  1861 - 1865 1 - 21 

Echo Literário  1878 4 

Echo Popular  1869 - 1871 37 - 111 

Correio da Manhã  1901 - 1939 1 - 13852 

Jornal do Comércio  1860 - 1940 1 - 311 

Jardim Literário  1864 19 

Artes e Letras  1872 1 

A Pátria  1902 - 1903 1 - 15 

Gazeta da Tarde  1880 - 1901 1 - 53 

Fonte: Periódicos digitalizados e disponíveis na Hemeroteca Digital Brasileira  

 

 

Também a construção do teatro exigiu a mesma investigação. Naqueles 

mesmos periódicos locais foi possível verificar a existência de menções ao referido 

espaço, em particular, entre os períodos de 1918-1940. Já a consulta realizada no 

Arquivo Municipal de Felgueiras foi infrutífera. Seria previsível que existissem 

processos de obras, requerimentos para a sua autorização, a planta do edifício ou até a 

licença para a abertura ao público do mesmo espaço. Consultaram-se as Actas de 

Câmara relativas aos anos 1918-1921 e em nenhum momento surge qualquer 

referência ao teatro. Não constando no mesmo, procurou-se, através de consultas on-

line no mesmo site da Hemeroteca Digital Brasileira, possíveis informações sobre uma 

eventual encomenda a algum arquiteto no Brasil. Nada se encontrou, a não ser 

referências a plantas relativas a edifícios encomendados por Fonseca Moreira. A 

consulta de obras acerca de exemplares de edifícios encomendadas por brasileiros 
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não, deu, igualmente, quaisquer resultados. Desconhece-se, por isso, até ao momento, 

quem possa ter sido o arquiteto que executou a obra, não obstante a consulta de 

alguns estudos sobre a arquitetura dos torna-viagem17.   

 Encaminhámo-nos para o Arquivo Distrital do Porto, em pesquisa no fundo 

do Governo Civil do Porto18, que, à partida, teria a autoridade para licenciar teatros e 

passar a respectiva ‘licença de porta aberta’. Apesar de várias licenças estarem no 

respectivo fundo, sobre o Teatro Fonseca Moreira nada consta, uma vez que, neste 

período específico (anos 20), como apurámos posteriormente, o Governo Civil, neste 

assunto em particular, teria tutela apenas sobre a zona do Porto.  

No mesmo Arquivo Distrital do Porto, consultou-se ainda o fundo do Arquivo 

Notarial, referente a Felgueiras, nos períodos de 1915-1921, na expetativa de que o 

mesmo pudesse revelar-nos a existência de alguma escritura referente ao Teatro, um 

contrato de obras ou até a compra do próprio terreno. Esta última pesquisa tornou-se 

reveladora, uma vez que naquele consta uma escritura de constituição de uma 

sociedade para a construção do teatro. E, para nossa surpresa, a escritura veio abrir 

um caminho novo na investigação, ao nomear duas outras personalidades, até ali 

nunca mencionadas, como se verá mais à frente. A pesquisa prosseguiu no sentido de 

identificar o perfil dos intervenientes na obra, na tentativa de compreender quem 

eram, a sua participação no projecto, o seu interesse na construção.  

Num segundo momento, procedeu-se à seleção de materiais que não só 

reconstituíssem as funções do teatro, a sua dinâmica, como a recolha de elementos 

que possam vir a fazer parte da exposição sobre o Centenário da abertura do Teatro. 

Em primeiro lugar, recorreu-se ao Arquivo Municipal de Felgueiras, em particular ao 

fundo Fotográfico do mesmo Arquivo, a fim de selecionar quer fotografias do próprio 

território, quer fotografias da construção do teatro e inauguração. Também na secção 

referente a espetáculos, taxas e licenças, recolheram-se cartazes e pedidos de 

autorização de espetáculos, em particular a partir de 1970. 
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Dafne editora, 2015. 
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Voltou-se aos periódicos e aí, no período de 1918-1938, procurou-se, 

exaustivamente, a publicação dos cartazes de peças ou anúncios de eventos ali 

realizados.  

Por último, pesquisou-se, junto da comunidade local, fotografias, trajes e até 

objetos que permitam reconstituir a memória daquele espaço, muito em particular o 

espólio do Dr. António Montenegro19. 

 

 

Estrutura 

O estudo aqui apresentado está delimitado, cronologicamente, pela data de 

fundação do teatro,1921, até à dada da morte do seu fundador, em 1938, que, tal 

como veremos mais adiante, estará ligado também ao primeiro momento de declínio 

do espaço. Mesmo sabendo que o Teatro continuará a ter várias funções, este é o 

centro da nossa análise, por ser a primeira fase de funcionamento e, por isso, foco de 

estudo  para a preparação das comemorações do primeiro centenário da fundação do 

Teatro Fonseca Moreira (2021). Pretendemos, assim, investigar, compreender e levar à 

compreensão, junto da comunidade, o que foi, o que é e o que pode significar, hoje, o 

referido património. Acreditamos, por isso, que a pesquisa em questão pode renovar a 

ligação identitária da comunidade ao espaço e, em última análise, contribuir para um 

processo de valorização, identificação e, eventualmente, classificação. Estando cientes 

de que qualquer processo de identificação e classificação de um determinado espaço 

exige a investigação dos velhos e dos novos usos, da sua funcionalidade e 

desenvolvimento de um processo de valorização, junto e pela comunidade local. 

Assim, a presente dissertação, compreende três capítulos. No primeiro 

procura-se entender os antecedentes do lançamento da primeira pedra do teatro, 

inserida nos ventos do Brasil, no ambiente da emigração/imigração, a ideia de 

fomento e progresso, que articulava projectos vários, não apenas em Felgueiras, num 

ambiente de caráter internacional. No segundo, a construção do teatro e os passos 

dados (financiamento, arquitetura, etc.) ao longo do processo construtivo, a sua 

dinâmica - as atuações, a participação de vários atores, desde os elementos do teatro 

                                                      
19
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aos aderecistas, a programação, de forma sistemática. E, finalmente, no terceiro, uma 

proposta de mediação patrimonial, que reflita sobre a preparação de uma exposição 

acerca dos primórdios do Teatro, a instalar-se na atual Casa das Artes.  

Ao longo do tempo, perceber-se-á a omnipresença do fundador, proprietário, 

dramaturgo, encenador, um homem que quis deixar a sua marca, como se verá. Ao 

morrer, com quase 95 anos de idade, no Rio do Janeiro, a 2 de Julho de 1938, deixou 

em testamento, à Câmara Municipal de Felgueiras, um compromisso de futuro – o 

futuro nos passos da memória, o seu nome “Teatro Fonseca Moreira”. 

  



1. Os ventos do Brasil - Felgueiras: da emigração aos agentes do 

progresso 

Este primeiro capítulo procura estabelecer as conexões entre Felgueiras e o 

Brasil, relações que permitem entender o surgimento do teatro e o porquê da sua 

construção. Em primeiro lugar, apresenta-se o território em que se instala o Teatro, 

como o era, em particular no período anterior ao início da sua construção. 

Posteriormente, segue-se a análise da evolução da população, do trabalho sectorial, da 

dinâmica económica, e, ainda, a vaga migratória, sentida em meados do século XIX. 

Por outro lado, apresenta-se o impacto desse movimento (Felgueiras - Brasil), tendo 

como análise os progressos e investimentos realizados pelos que retornam à sua terra. 

Neste quadro, torna-se evidente a perplexidade - um teatro numa Felgueiras que nada 

tinha a ver com a urbanidade onde, por via da concentração de públicos 

potencialmente mais cultos, habitualmente se instalavam os teatros. 

 

1.1. Felgueiras e a estruturação do território  

 

Situada no Norte de Portugal, a Cidade de Felgueiras, administrativamente, é, 

atualmente pertencente ao distrito do Porto, Sub-região do Tâmega e Sousa. O 

concelho conta com 32 freguesias e tem na freguesia de Margaride a sua sede, sendo 

limitado o seu território, a Norte, pela cidade de Fafe, a nordeste pelo município de 

Celorico de Basto, a sueste por Amarante, a sudoeste por Lousada e a Noroeste por 

Vizela e a cidade de Guimarães.  

Este território foi-se estruturando ao longo do tempo. Recuando ao período 

medieval, integrava-se nas denominadas Terras do Sousa, marcada por uma das 

famílias mais influentes dessa época: os Sousa20. A bacia do rio Sousa, que ali nasce na 

freguesia de Friande, parece ser a justificação para que, durante todo o período 

medieval, este território ficasse conhecido como Terras do Sousa. 
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A jurisdição do território foi, durante séculos, partilhada entre as instituições 

eclesiásticas existentes no concelho, como o Mosteiro de Santa Maria de Pombeiro ou 

o Mosteiro de S. Martinho de Caramos, e a aristocracia local, entre a qual os 

donatários da família Coelho.21   

Já no século XVI, o território configura-se mais concretamente com a outorga 

de Foral, dado em outubro de 1514, pela mão do rei D. Manuel I. O território passa a 

ser conhecido como concelho: o concelho de Felgueiras. No entanto, mesmo com essa 

marca administrativa, o território sofreu muitas alterações até aos nossos dias. 

Vejamos como exemplo a atual freguesia de Unhão, pertença do concelho de 

Felgueiras que, durante mais de três séculos, foi do concelho de Unhão, uma vez que 

recebeu, em 1515, foral, pela mesma mão do rei D. Manuel I, e só no séc. XIX é que 

passou a integrar o concelho de Felgueiras. 

Já nos anos 40 do séc. XIX, na luta pelo título de Vila, que chegará em Março 

de 1846, pela mão da Rainha D. Maria, é referido pela mesma que “(…) a povoação de 

Margaride, cabeça do concelho de Felgueiras, possui os elementos e recursos 

necessários para sustentar com dignidade a categoria de Vila, derivados não só da sua 

vantajosa posição topográfica, mas também do número de habitantes de que é 

composta, entre as quais se contam vários comerciantes e proprietários abastados, e 

muitas pessoas ilustradas e idóneas para os cargos públicos.” A década de 50 não foi 

uma década de maior paz, a então vila de Felgueiras lutava por ser sede da comarca 

jurisdicional, contra a mesma pretensão da vizinha povoação de Lousada, tendo ganho 

a sua reivindicação, em 1855, passando a integrar mais 12 freguesias, até ali dispersas 

por outros concelhos, aumentando consideravelmente a sua área geográfica de 

influência22.  

Em 1855, no âmbito de reformas administrativas de reformulação de áreas 

territoriais23 Felgueiras passou a sede de Comarca o centro era descrita como tendo 

“dois belos largos ou campos, com casas em circunferência, chamados um de 
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Corredoura de Cima e outro de Corredoura de Baixo, e tem três ruas, a de Trás da 

cadeia, a da Lomba e a do pé do monte (…) tem um tanque com água abundante, está 

colocado no meio dos campos produtivos e amenos (…) tem uma bela casa de Câmara, 

outra de audiência, e duas cadeias seguras (…)24.” 

Em meados do séc. XIX, época inicial do nosso estudo, o concelho de 

Felgueiras era ainda marcadamente rural, os censos, realizados em 1864, dão-nos 

conta da presença de cerca de 20 000 habitantes, número que pouco irá sofrer 

alteração até finais do séc. XX25. Passadas algumas décadas, já em 1890, é possível 

compreender um crescimento, embora lento, com um total de 21 599 habitantes no 

concelho de Felgueiras, crescimento que pode estar relacionado com a vaga migratória 

que se viveu neste período, em particular para o Brasil26, tema que, pelo seu impacto 

no concelho e no tema em causa, nos ocuparemos mais adiante.  

Figura 1- Vista Geral da Villa [Documento icónico]. 

 

Fonte: Biblioteca Municipal de Felgueiras.  
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Na viragem para o século XX, nos censos realizados em 1900, é possível 

verificar um aumento da população, mas não um aumento significativo, uma vez que, 

em meio século (1856-1900), houve um aumento de apenas 2693 pessoas, perfazendo 

um total de 22 973 habitantes no concelho27.  

Sublinhe-se, contudo, um dos aspetos fundamentais. Em fontes relativas ao 

recenseamento militar, explorado por Jorge Alves28, no caso de Felgueiras, em 1875, 

26% dos recenseados não cumpriram serviço militar, uma vez que se encontravam 

emigrados no Brasil. O serviço militar aponta dados relativos à emigração, mas 

também mostra a idade em que os mesmos jovens partiam, uma vez que pelos 11/12 

anos ainda estavam fora das leis militares e por isso poderiam de alguma forma 

‘escapar’ ao recenseamento caso se encontrassem ausentes.  

Se, por um lado, os valores apresentados, na entrada do novo século, dão-nos 

conta de uma quase igualdade de efetivos entre homens e mulheres, tendo o território 

44% de homens e 56% de mulheres, por outro mostram-nos o atraso existente no que 

respeita à alfabetização, uma vez que 75% da população não sabia ainda ler nem 

escrever. Embora o valor apresentado quanto à taxa de alfabetização seja um valor 

marcadamente trágico, não é um valor díspar do que se vivia no resto do país, uma vez 

que, para período homólogo, em Portugal, o número de analfabetos era de 78%, 

sendo as mulheres, tal como no caso de Felgueiras, o maior número deste valor29. 

Se não surgiram alterações significativas a nível populacional o mesmo poderá 

dizer-se no que se refere às atividades socioprofissionais? O Inquérito Industrial de 

1881, explorado por Elsa Pacheco, refere a predominância de trabalhos como a 

carpintaria, a alfaiataria, os cesteiros ou até os ligados à fiação. Uma década depois, o 

concelho de Felgueiras tem já marcas, ainda que muito poucas, da presença da 

indústria30 no seu território. A implantação da indústria, no território, será lenta, 
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surgirá com maior presença na década de 20, primeiramente a indústria metalúrgica e, 

nas décadas seguintes, a indústria ligada ao fabrico do calçado. Esta aceleração pode 

explicar a criação de novos postos de trabalho, afastando das redes de emigração 

mão-de-obra e fixando-a no concelho31.  

Ao longo do séc. XIX, a vontade de progresso, à luz dos conceitos da época, 

passa pela introdução de alguns melhoramentos em infraestruturas ligadas ao ensino, 

saúde, etc., ganhando força, como veremos, e expressão à medida que nos 

aproximamos da viragem do século.  

Logo em 1869, pela mão de um missionário, natural de Cabeceiras de Basto, o 

Padre José Joaquim Álvares de Moura, e dos Padres Vicentinos, da Congregação da 

Missão, chegados ao Monte de Santa Quitéria no ano anterior, nasce o Colégio de 

Santa Quitéria, um colégio interno, masculino, onde se pretendia oferecer uma 

educação religiosa, mas também científica32. A necessidade de um hospital era notória, 

apesar de, à época, existir já, desde os anos 60, um hospital administrado pela 

Irmandade de Nossa Senhora do Rosário de Unhão, o Hospital de S. Mateus, na 

freguesia do Unhão. Por ser distante do centro da vila, em Dezembro de 1884, na casa 

da Vitoreira, propriedade do Dr. Ribeiro de Magalhães33, um grupo de ilustres homens 

dá os primeiros passos para a criação da Santa Casa da Misericórdia de Felgueiras, a 

mesma Santa Casa que tinha como fim a construção de um hospital, projeto que só irá 

ser materializado na última década do séc. XIX, com a construção, no lugar de Fontões, 

freguesia de Margaride, do Hospital de Nossa Senhora das Dores34. Ao mesmo tempo, 

a necessidade de constituir uma associação capaz de atalhar em momentos de fogo ou 

outra dificuldade no concelho e apesar de, na povoação da Lixa, existir já uma 

Associação de Bombeiros, nasceu, em 1898, a Associação dos Bombeiros Voluntários 
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de Felgueiras35. São estes os sinais de “progresso”, ou seja, da dotação de algumas 

infraestruturas que iam surgindo um pouco por toda a parte. 

 

1.2.A emigração para o Brasil e os impactos em Felgueiras  

 

O período colonial e a transferência da coroa portuguesa para o Brasil, em 

1808, fez com que a presença lusa fosse assídua na sociedade brasileira. Muita desta 

presença ficou a dever-se à política do governo português uma vez que, nos finais do 

séc. XVIII e inícios do séc. XIX, a título de colonizar parte do território brasileiro, o 

mesmo governo incentiva a que portugueses se radicassem no Brasil, em troca de 

subsídios, cultivando terras e povoando novas colónias36.Trata-se, no entanto, de um 

movimento geral, europeu, vivido nas mudanças a nível económico e demográfico, a 

partir de meados do séc. XIX. Por um lado, a mudança na distribuição da posse da terra 

e, por outro, a modernização da agricultura, bem como as mudanças profundas nas 

questões do trabalho, e ainda o boom das taxas de natalidade, conduziram a que a 

emigração, em particular para lá do Atlântico, fosse vislumbrada como uma boa 

saída37. Para o período entre 1841 e 1915 os dados apontam no sentido de toda a 

“Europa ocidental (excluindo-se Rússia, Hungria, os Balcãs e a Grécia) tenha sofrido 

uma perda líquida de 35 milhões de habitantes (…) Isto representou uma média de 

quase meio milhão ao ano, ou cerca de 2,5 de cada 1.000 habitantes. (…) Os grandes 

receptáculos deste fluxo populacionais foram as Américas. A situação de escassez de 

mão-de-obra e abundância de terras tornavam-nas atraentes para os contingentes 

expulsos, sobretudo, do campo.”38 

 A análise da nacionalidade de emigrantes, no caso da emigração para o Brasil, 

torna-se possível compreender, através dos mesmos dados e para o período referente 

aos finais do séc. XIX, que a vaga para aquele país “era composta por britânicos e 

Irlandeses (10,4 milhões), Alemães (2,2 milhões) e Escandinavos (1,5 milhões), que já 
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tinham uma tradição de deslocamento, sobretudo, para a América do Norte. A eles 

juntaram-se os Italianos (7,7 milhões), os habitantes do Império Austro-Húngaro (4,2 

milhões), os Espanhóis (3,2 milhões), os Russos e Poloneses (2,5 milhões) e os 

Portugueses (1 milhão)39.   

A emigração para este destino fazia-se primordialmente por dois fatores: em 

primeiro lugar, pelo “desígnio geral da sociedade brasileira de europeizar a sua 

população, além de abastecer o mercado de trabalho”40, em segundo lugar, para os 

portugueses, o Brasil era “visto no imaginário popular como terra de abundância e 

oportunidades de enriquecimento”41.  

A emigração, vista como uma oportunidade, muitas vezes, era iniciada na 

própria família. Os pais eram quem “impunha” os filhos na rede da emigração, o que 

significava, muitas vezes, financiar a sua partida e o que necessitassem para se 

instalarem, valor que, à posteriori, seria descontado na herança, uma vez que os 

valores pagos eram colocados no testamento dos pais como despesa por eles efetuada 

a favor de determinado filho42. 

 A emigração dos portugueses era sobretudo para a cidade do Rio de Janeiro. 

Segundo os censos, levados a cabo em 1872, os portugueses ali residentes ascendiam 

a mais de 55 mil pessoas, o que representava mais de 76% de entre a população 

estrangeira na cidade. Após a implantação da República no Brasil (1889), os censos de 

1890 mostram um aumento exponencial da população portuguesa naquela região, 

passando a população lusa, em quase duas décadas, a representar quase o dobro do 

registado em 1872. Ocupando assim, os portugueses, 18.64% da população total da 

cidade do Rio de Janeiro43. Sendo que poderá faltar contabilizar aqueles que entravam 

de forma clandestina, sem o devido passaporte, passado pelo Governo Civil44. 
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Sabe-se que os vários tipos de serviços comerciais, nos quais os portugueses 

se empregavam, nas décadas de 1851 a 1870, podem agrupar-se em três grandes 

setores. Em primeiro lugar, os comércios de fazendas e roupas feitas, estes que 

compreendem o pronto-a-vestir, mas também o armarinho e a chapelaria. Em 

segundo lugar, as comissões e descontos, ou seja as transações financeiras, os seguros 

e até as negociações de compra e venda. Em terceiro lugar, o comércio de secos e 

molhados, onde se vendia o açúcar, sal, toucinhos, queijos, algodões, entre outros 

produtos, muitas vezes importados de Portugal. Não seria por isso de estranhar que, à 

chegada ao Rio de Janeiro, muitos dos que ali aportavam se encaminhassem de 

imediato para serviços nesta área, tendo como principal função a de caixeiro.  

A função de caixeiro, nos recém-chegados à praça do Rio de Janeiro, tinha 

muitas vezes uma motivação: ganhar a confiança do proprietário da loja para receber 

sociedade no negócio ou então amealhar o suficiente para a constituição do seu 

próprio negócio. Fosse de que forma fosse, o medo que assombrava estes que 

emigravam era o “de voltar[em] pobres” à sua terra de origem45.  

No inicio do séc. XIX, os emigrantes eram particularmente jovens e solteiros, 

no entanto, à medida que se vai intensificando a emigração, nas últimas décadas do 

séc. XIX, as mulheres juntam-se já aos seus maridos e o que inicialmente seria uma 

emigração de gente solteira e jovem, passa a ser uma emigração familiar, que, tal 

como  refere Sampaio Bruno, perante a presença de tamanha vaga migratória, não 

existe uma exceção “hoje vai tudo, marcha a família inteira”.46 

O Norte de Portugal viveu, no séc. XIX, uma das maiores vagas migratórias 

com maior impacto. Esta região vivia em particular da vida rural, tendo esta sofrido 

uma grave crise, levou a que muitos se encaminhassem para as redes da emigração. 

No caso dos naturais do Norte, a saída era realizada primeiramente pelos “veleiros da 

barra do Douro, depois pelos porto de Lisboa, quando o comboio passou a ligar o 

Porto aos vapores transatlânticos das companhias estrangeiras, mais tarde a partir de 
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Leixões, embora em pequenas quantidades (pois os grandes transatlânticos só 

ancoravam em Lisboa) ”47. 

O impacto deste movimento de saídas, sobretudo de jovens, será visto de 

forma ambivalente, entre a perda de recursos e a resolução da insustentabilidade da 

economia portuguesa. Logo nas primeiras décadas do séc. XIX, levantam-se vozes para 

o controlo da emigração: “(…) é preciso promover o trabalho, a indústria e os lucros 

dela provenientes a fim de que os habitantes tenham mais interesse em permanecer 

no país do que em emigrar (…) e é este sem dúvida o pensamento dos mancebos que 

ou por deliberação própria, ou dos seus parentes, emigram para o Brasil (…)”48. O sinal 

de um crescimento lento da população, vem mostrar-nos que mesmo com vozes 

dissuasoras, a população emigrou e, em grande escala. Por isso, no caso de Felgueiras, 

tal como o Norte de Portugal, foi um dos mais afectados.  

Se por um lado há os que defendem um controlo à emigração, outros há que 

veem nela uma solução viável para a mão-de-obra existente: “por um lado precisamos 

reter os braços que a emigração nos leva todos os dias, em uma progressão crescente 

e espantosa. Por outro lado não temos, por ora, os meios necessários para poder 

acorrer a todos as necessidades do trabalho que é preciso empreender para reter 

esses braços.”49 

 

1.3. Os torna viagem como agentes de progresso - os brasileiros de 

Felgueiras  

 

Se muitas vezes os que emigravam regressavam mais pobres do que quando 

tinham partido, outros havia que regressavam com património avultado. No que 

respeita ao retorno destas personagens, podemos definir o seu retorno e respetiva 

reintegração de acordo com o seu êxito em terras brasileiras. Se, por um lado, havia os 

que miseravelmente retornavam, voltando assim à vida que antes tinham, muitas 

vezes, nas zonas rurais, havia também os que ao regressar mostravam a opulência do 
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seu sucesso. Construíam casas, patrocinavam obras de caridade e deixavam legados na 

hora da sua morte. Em Portugal, e no concelho do nosso caso de estudo, muitos são os 

exemplos, nalguns casos sobejamente conhecidos, como o Conde Ferreira50 ou o Barão 

de Nova Sintra e muitos outros que a historiografia recente tem recuperado, numa 

visão revigoradora dos impactos internos do retorno e aplicação dos seus recursos no 

tal “progresso”51.  

Na viragem para o novo século, Felgueiras reflete os benefícios do retorno 

financeiro, de emigrantes no Brasil. A ida de felgueirenses e os resultados da sua 

estadia no Brasil, tal como aconteceu noutros pontos de Portugal, comportou a 

influência da cultura brasileira e o capital para investir na sua terra. Uma das formas de 

investimento não se fazia, muitas vezes, de forma direta, mas através dos legados que 

deixavam, na hora da morte, e das doações que faziam às instituições de onde eram 

naturais52.  

Apesar de, nos meados do séc. XIX, o progresso parecer algo distante de 

Felgueiras, a verdade é que os denominados brasileiros de torna viagem são 

representantes dessa mudança, uma vez que são eles que têm, não raras vezes, as 

melhores casas, mas também os que apoiam a construção de escolas e hospitais, 

eternizando muitas vezes, nas suas terras os seus nomes como memória e fonte de 

progresso53.  

Nos finais do séc. XIX, e nas primeiras décadas do séc. XX, a presença de 

alguns dos felgueirenses, que anos antes emigraram para o Brasil, começa a dar frutos. 

Citamos alguns exemplos de homens que se inserem neste movimento à escala, 

sobretudo, do Norte de Portugal, e cujos elementos, aqui compulsados, servirão como 

suporte a uma futura rota dos brasileiros, assim como permitem perceber que se foi 

construindo uma elite que reformula a própria paisagem rural.  

Para além da figura de António José da Fonseca Moreira, do qual falaremos 

exaustivamente mais à frente que, para além da construção do Teatro Fonseca 
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Moreira, no centro da vila de Felgueiras, realizou sucessivas doações, ao longo da sua 

vida, a várias instituições, referimos mais dois exemplos. 

O primeiro, Agostinho Cândido de Sousa Ribeiro, nasceu em 1848, em 

Lagares, freguesia do Concelho de Felgueiras e emigrou para o Brasil com apenas 13 

anos de idade, fixando-se na cidade da Baia, dedicando-se ao comércio e participando 

em sociedade fabris. Bem-sucedido nos negócios acaba mais tarde por casar com 

Maria Viana, jovem baiana, que eternizará mais tarde na sua terra natal. Mesmo 

distante, não esquece a terra que o viu nascer, por isso, em 1898, sabendo da 

necessidade de construir uma avenida mais ampla e larga que ligasse a rua da Lomba à 

estrada real nº 2, manda construir uma Avenida que ficaria mais tarde conhecida como 

Avenida Agostinho Ribeiro54. Nos seus regressos pontuais a Felgueiras, instala-se na 

casa que adquire no centro da vila, o palacete que imortalizara como palacete de Vila 

Baía, em homenagem à cidade onde se estabeleceu no Brasil. Apesar dos apoios 

contantes às instituições da sua região, e, por isso, é inscrito como irmão benemérito 

em várias associações sociais, a sua maior obra de humanitarismo surgirá apenas na 

primeira década do séc. XX. 

Agostinho Ribeiro constrói e mobila às suas custas um hospital que doará, no 

dia da sua inauguração, à Santa Casa da Misericórdia de Felgueiras55, hospital que terá 

até aos nossos dias o nome de Hospital Agostinho Ribeiro. Após a sua morte, os 

legados sucedem-se e, para além de não esquecer família e amigos, não esquece as 

várias instituições, quer portuguesas, quer brasileiras. Das doações do testador 

destaca-se a verba deixada para a construção de um asilo para a infância desvalida, 

impondo que o mesmo venha a chamar-se, mantendo assim a memória da sua esposa, 

Lar Maria Viana.  

O segundo é José Joaquim Oliveira da Fonseca, nasceu em 1869, em 

Margaride, emigrou ainda jovem para o Brasil, onde trabalhou no comércio de 

fazendas. Regressou mais tarde a Felgueiras e em 1914, mandou construir três prédios 

no centro da vila, instalando, aí, o Hotel Belém que abrirá ao público em 1915. Pela 

mesma altura ergue, muito perto dos referidos prédios, a sua casa, a mesma casa, 

onde o ferro, o vidro se misturam com as torres num estilo de arquitetura tipicamente 
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brasileira56. Impulsionador da educação e do ensino, cede terreno da sua propriedade 

para a construção da escola primária de Margaride, ato que lhe mereceu um louvor 

por parte do Governo da República57.  

Este torna-viagem assumirá também, como veremos mais adiante, um papel 

de destaque na construção do Teatro Fonseca Moreira.   

 

1.4.O torna viagem Fonseca Moreira (1843-1938)  

 

“(…) educado no comércio, por índole e princípios, nunca aceitaria nenhuma 

comenda (...) aqueles que nascem do povo, orgulham-se unicamente com os títulos do 

trabalho honrado e laborioso e jamais ambicionam essas bugigangas que o tempo vai 

derrocando e o talento banindo porque a época é de luz e progresso, sagrando heróis 

aqueles que pelo génio se elevam ao panteão da humanidade58". 

Fonseca Moreira  

 

 

António José da Fonseca Moreira, apesar de assim conhecido, fora registado 

no seu assento de batismo como António Joaquim da Fonseca Moreira. Nasceu a 23 de 

Julho de 1843, na freguesia de Sendim, concelho de Felgueiras, filho primeiro de José 

António da Fonseca e de Joaquina Rosa, do lugar da Estradinha, da mesma freguesia59.  

Os pais, casados em Outubro de 1842, na Igreja paroquial de Sendim, do 

mesmo concelho de Felgueiras, viviam, tal como grande parte da população do 

concelho, do trabalho agrícola. 
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 António José teve como irmãos60 Álvaro da Fonseca Moreira, José da Fonseca 

Moreira, Rosa da Fonseca Moreira e Margarida da Fonseca Moreira. Todos eles, de 

formas diferentes, viajaram para o Brasil, uns para trabalharem outros em visita 

apenas. O irmão mais velho foi o primeiro dos cinco irmãos a encaminhar-se para lá do 

Atlântico. Embora não consigamos definir a data exata da sua partida, o próprio 

recordar-nos, anos mais tarde, que fora para o Brasil com apenas “12 anos 

incompletos”61, ou seja, em 1854. Não nos é possível compreender se fora sozinho ou 

acompanhado, no entanto é-nos possível compreender que, apenas 6 anos após se 

encontrar no Brasil, com 18 anos, já se encontrava bem integrado na sociedade 

brasileira, uma vez que, em 1861, juntamente com muitos outros, pede, através de um 

abaixo-assinado, a exoneração do Barão de Moreira do cargo de Cônsul de Portugal, 

no Rio de Janeiro62. O pedido de exoneração do referido cônsul prendia-se com os atos 

que o mesmo praticava contra os que além Atlântico trabalhavam, em particular a 

usurpação de bens63. 

A sua infância, antes de emigrar, é para nós motivo de algumas dúvidas. Qual 

seria o seu nível de escolaridade? Frequentou alguma escola ou teve aulas com algum 

professor? Saberia ler e escrever? Uma vez que a sua primeira profissão foi a de 

caixeiro, não nos parece viável que não soubesse ler. No entanto, o que é certo, e que 

podemos afirmar, é que, já residente no Brasil, sabe ler e escrever, uma vez que, 

mesmo distante da sua terra, assina vários artigos no jornal “O Felgueirense”64 

situação que ocorrerá durante largos anos (1885-1893), quer no referido Jornal, quer 

aquando da criação de outros, como é o caso do Jornal “A Folha de Felgueiras”65. Os 

artigos, assinados por Fonseca Moreira, revelam o seu pensamento crítico 

relativamente à política e às questões sociais, quer de Portugal quer relativas ao Brasil. 

Serve-nos como exemplo a reflexão, aquando a implantação da República no Brasil e 

os tumultos ocorridos na mesma época. Mas também os seus comentários relativos à 
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epidemia de febre-amarela que se vivia no Brasil66 ou ainda a sua opinião acerca da 

abstenção dos eleitores nas eleições. Para além de autor de alguns artigos, promovia 

também, junto dos seus conterrâneos, o jornal, recolhendo a sua assinatura, 

divulgando assim a imprensa da sua região, a mesma imprensa que referia ser “a 

grande tribuna das liberdades públicas e o termómetro da civilização de um povo”67.  

Além atlântico, com apenas 24 anos de idade, surge em praça, em 1867, 

vendendo a sua casa de Secos e Molhados, situada na Rua do Conde nº 45, a mesma 

que vai ser adquirida por José Viriato Martins.68 Esta primeira venda leva-nos a crer 

numa ascensão rápida no meio comercial do Rio de Janeiro. Ascensão que vai suceder-

se nos anos seguintes, com as sucessivas vendas, compras e participações em 

sociedades levadas a cabo pelo comerciante português. Em 1871, o mesmo Fonseca 

Moreira adquire a Bernardino Monteiro Varela, uma casa de Secos e Molhados situada 

na rua do Conde nº 1869. Mais tarde, já em 1875, e com a presença do irmão, António 

da Fonseca Moreira, firma uma sociedade, não no ramo de secos e molhados, mas 

antes no comércio de fazendas e armarinho, constituindo-se assim como sócio na 

firma “Moreira & Irmão”70. 

Os comércios que fundou e as sociedades onde participou fez dele um dos 

grandes comerciantes do Rio de Janeiro. Atento ao progresso e às necessidades de 

apoio aos seus companheiros do comércio, funda, juntamente com outros a 

sociedade, a sociedade união comercial de varejistas71.  

Os investimentos na área comercial, em particular no Rio de Janeiro, foram 

uma constante na vida profissional de Fonseca Moreira, pelo menos até aos anos 90 
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séc. XIX, uma vez que relata as perdas72 nos seus negócios, devido à revolução que por 

aqueles dias se vivia no Rio de Janeiro73.   

Fonseca Moreira dedica-se ao comércio, tendo nesta área uma parte dos seus 

investimentos e rendimentos, mas também ao imobiliário, uma vez que o próprio 

afirma, anos antes de falecer, que detém cerca de “quarenta prédios”74. No entanto, 

não é apenas no comércio ou imobiliário que o emigrante felgueirense investe o seu 

tempo. As suas viagens seriam sinal desta dinâmica. Em carta enviada ao amigo 

felgueirense, Ribeiro de Magalhães75, escreve-lhe de Paris, onde se encontra, referindo 

que ali chegou vindo de Londres e que, em breve, seguiria para o Porto76. Aquando da 

sua estada em Felgueiras, não raras vezes, encaminha-se para a Póvoa de Varzim onde 

ali permanece durante alguns dias77.   

Apesar de viver numa grande metrópole, como era o Rio de Janeiro à época, 

Fonseca Moreira era um profundo conhecedor de outras grandes cidades. Paris, 

Londres e Lisboa são algumas das cidades onde regressava sempre que viajava. 

Aquando do segundo ano da proclamação da República em Portugal, fora de Londres, 

onde se encontrava de férias, que envia o seu voto de felicitações para a sua terra 

natal pelo feliz acontecimento, do qual o mesmo comungava78. Viajar parece-nos ser 

um dos prazeres, incentivando até  os seus conterrâneos, que viajam para o Brasil, 

para que, à chegada ou antes de partirem se demorem na capital do País (Lisboa) para 

que a possam conhecer, ao invés de se encaminharem diretamente para Felgueiras79. 

O próprio Fonseca Moreira mostra-nos ser um desejoso conhecedor do seu País, prova 

disso é uma viagem de recreio que o mesmo realizou passando por “Setúbal, Sintra, 

Torres Vedras, Caldas da Rainha, Leiria, Batalha, Figueira da Foz e Coimbra80”.   
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A escrita e o teatro são outras vertentes da sua vida, desde cedo. Com apenas 

17 anos de idade, publica a peça de teatro “O mundo é assim”, a mesmo que fora 

aprovada pelo conservatório dramático brasileiro, e que fora oferecida a Camilo 

Castelo Branco81. Em 1870, e já conhecido pela sua escrita, sendo apelidado de “Poeta 

Português”, pela imprensa brasileira82, decide trazer a público um novo jornal, o 

“Jardim Literário”, o mesmo onde irá publicar o seu romance “Quadros da Vida 

Intima83”. 

Ao longo do séc. XIX, variadíssimas são as publicações do autor, desde 

romances, comédias e textos dramáticos. 

Tabela 3 – Peças de Fonseca Moreira escritas até 1919 

Título da Peça Género 

A Estrela de Belém Fantasia em 3 actos e 7 quadros 

Passagem do Mar Vermelho Mágica  

O diabo no Paraíso  Lenda  

O diabo à Solta  Mágica  

Fantoches do diabo  Mágica  

Feitiço contra o feiticeiro  Vaudeville  

Nunca  Comédia  

Fausto  Drama Fantástico  

Não é Ele  Comédia  

Cynicos Comédia 

Beijos e abraços  Comédia 

Sombra do Diabo Comédia  

Mel e Fel  Vaudeville  

O Amor e o Diabo  Mágica  

Reino da Loucura  Mágica  
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Barão de Pombeiro  Comédia  

Filhos do Inferno  Drama Fantástico  

Mulheres do Pachá  Opereta 

O Diabo na Aldeia  Revista  

Guerra às Mulheres  Comédia  

Amor do Diabo  Drama Fantástico  

Amor e saudade  Comédia 

Fonte: O Jornal de Felgueiras, 19 de Julho de 1919.84 

 

 Distante da sua terra, o dramaturgo não esquece as suas raízes, incluindo, 

não raras vezes, personagens e locais da sua infância, como é o caso da peça “Filhos do 

Purgatório”, em que pela primeira vez “figura uma personagem nascida em Felgueiras 

e pela vez primeira no palco será pronunciada a palavra Estradinha, local onde nasceu 

o autor85". 

A sua produção literária espalha-se pelo Brasil e é apresentada 

sucessivamente em vários Teatros, no Rio de Janeiro, em S. Paulo, na Baía, mas 

também em Portugal. O próprio autor, em carta, vai dando conta das suas produções, 

mas também dos locais onde as mesmas vão sendo apresentadas, de que se dão 

alguns exemplos:  

"No dia 6 de Março representou-se no Teatro Variedades a peça "Três vezes 

quatro sendo o desempenho regular e a concorrência numerosa". A 26 no teatro S. 

Pedro deve representar-se a comédia "Barão de Pombeiro é possível que ainda este 

ano suba a cena o nosso drama fantástico com 1 prólogo, 3 actos e 14 quadros, da 

Passagem do Mar Vermelho86". 

 

"O Vaudeville em 3 actos", "Mel e Fel" e "Guerra às Mulheres", produção 

literário de A.J.F.M. foram à cena na cidade do Rio de Janeiro no "Teatro Recreio", em 

7 de Março de 1920. Realizou-se a festa artística dos actores M. Matos e Caetano 
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Junior. "Mel e Fel" era a peça que o Sr. Fonseca Moreira destinava para a inauguração 

do seu teatro nesta Vila, como ele próprio referiu na sua obra a "Estrela de Belém". 

 

“De lisboa enviou indicação Fonseca Moreira que fechou contrato com o 

empresário José Loureiro, proprietário do Teatro Trindade para a representação da sua 

peça fantástica em 3 actos "O Diabo à Solta" que deverá ser representado brevemente 

no Sá da Bandeira, do Porto, e em seguida em Lisboa, no Rio de Janeiro, na Baia, em S. 

Paulo e no Rio Grande do Sul. A montagem da peça deve custar 300 contos. Só o 

guarda roupa já comprado em Paris, ficou por 60 000 francos.“87  

 

Na década de 30, as suas publicações iam engrossando, tendo muitas delas 

alcançado mais que uma primeira edição. Contava-se, nessa época, mais de “35 as 

peças teatrais escritas.”88 O número apresentado parece-nos bem menor do que 

efetivamente a produção do autor, uma vez que aqui apenas são contabilizadas as que 

foram publicadas. Seja como for, a tabela seguinte é uma simples amostra, 

necessitando um futuro trabalho de levantamento e cartografia dos diferentes lugares 

de exibição, que nos poderão apontar para o alcance e impacto de disseminação da 

sua produção teatral. 
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Tabela 4 - Locais de representação das peças de Fonseca Moreira   

 

Fonte: Biblioteca Municipal de Felgueiras e Hemeroteca Digital Brasileira 

 

A outra vertente é, naturalmente, a de mecenas, de benemérito. O emigrante 

felgueirense, embora afastado da sua terra, não a esquece, contribuindo por isso para 

o progresso da mesma, através de donativos a instituições ou até a particulares. Não 

raras vezes, envia apoio aos mais pobres, tendo especial apreço pelos da sua freguesia 

de origem - Sendim. Os bombeiros voluntários de Felgueiras89 e a Santa Casa da 

Misericórdia de F 

Felgueiras90, beneficiaram também, por diversas vezes, da sua generosidade, 

ofertas que valeram ao seu autor uma louvação em portaria pela República 

Portuguesa, em 192991. Sendo louvado também pela sua vontade de construção de 

uma escola, na freguesia de Sendim, e respetiva oferta ao Estado, obra que apenas se 

irá erguer após a sua morte.   

 

Os últimos anos da sua vida foram envolvidos em polémicas, causadas pela 

sua família e pessoas estranhas à mesma. Em 1936, apenas dois anos antes de falecer, 
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Peça Teatro Cidade 

Três Vezes Quatro  Variedades  Baia 

Barão de Pombeiro  S. Pedro  Rio de Janeiro 

Mel e Fel  Recreio  Rio de Janeiro  

Guerra às Mulheres  Recreio  Rio de Janeiro  

O Diabo à Solta  Trindade  Lisboa  

Manias da actualidade  D. Pedro II  Rio de Janeiro 

Manias da actualidade  Imperial  Rio de Janeiro 

Passagem do Mar Vermelho Apolo  Rio de Janeiro  

Feitiço contra o Feiticeiro  Fonseca Moreira  Felgueiras  



a sua irmã, Margarida da Fonseca Moreira, entrepõe-lhe uma ação como forma de 

interditar o mesmo Fonseca Moreira. Segundo a mesma, o irmão não estaria capaz de 

administrar os seus bens. Neste mesmo processo, a irmã refere que o irmão é 

“português sempre tendo residido em Portugal (…) há 3 meses, com 93 anos de idade 

adoeceu de gripe, tendo sido transportado para o Rio (…) a sua moléstia pedia as tais 

cautelosas medidas na administração dos seus bens.” O pedido causou dúvidas, uma 

vez que na mesma altura corria um outro processo de interdição, por parte de pessoas 

estranhas à família.92 Em dezembro de 1937, o capitalista, que segundo os peritos, 

“além de sofrer de parkinson apresentava perturbações mentais, acaba por ser 

interditado, tendo ficado como seu tutor judicial, o desembargador Fructuoso de 

Aragão93.  

Com uma vida longa, António José da Fonseca Moreira acaba por falecer em 2 

de Julho de 1938, no Rio de Janeiro, no estado de solteiro, acompanhado pelo seu 

sobrinho Gonçalo Garrigou da Fonseca Moreira. Apesar de viver naquela cidade há 

mais de 80 anos, não quis receber ali sepultura. Por isso, através do seu testamento, 

pede que seja sepultado na freguesia onde nasceu, tendo sido transladado para a 

mesma em Outubro de 1938. Ou seja, um torna-viagem que regressará, 

definitivamente,  após a sua morte. 

O seu testamento criou nele a imagem de um benemérito para o concelho de 

Felgueiras através dos seus muitos legados, tendo nestes uma tentativa de 

perpetuação do seu nome e da sua memória, como é o caso da Escola Fonseca 

Moreira e ainda daquele que ficará como o ponto máximo da sua filantropia: o Teatro 

Fonseca Moreira. 
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Figura 2- Teatro Fonseca Moreira em construção [depois de 1917 e antes de 1921] 

 

Fonte: Biblioteca Municipal de Felgueiras94  
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2. O Teatro Fonseca Moreira: uma fábrica de sonhos em 

Felgueiras  

O objectivo do segundo capítulo prende-se essencialmente com o teatro, a 

fábrica de sonhos. Se no capítulo anterior tratamos o Homem nas suas várias 

vertentes: o comerciante, o dramaturgo, o benemérito, o segundo capítulo trata, em 

particular, a sua obra, a forma como a mesma foi construída e os intervenientes na 

mesma. Para além do processo físico da construção do edifício, pretende-se abordar a 

dinâmica do espaço, da construção do imóvel e da relação entre o património e a 

memória. Que memória há na comunidade deste espaço? Que memórias há, ainda no 

território, sobre o seu fundador?   

 

2.1.A fundação e dinâmica do Teatro  

 

“O teatro é mais alguma coisa do que um passatempo e se muitos escritores têm 

prostituído o augusto sacerdócio das letras, nem por isso o povo deve abandonar a 

arte, a regeneração há-de vir (...)" 

Fonseca Moreira95 

 

No séc. XIX o Teatro era visto como algo que fazia parte da civilização, do 

progresso, da evolução, era tido até como um local onde imperavam os bons 

costumes, sendo por isso olhado como um dos “principais antídotos contra os 

malefícios da taberna”96. Nesta mesma época, a arte teatral vai espalhar-se por todo o 

país, estando presente nas cidades mais cosmopolitas, mas também nas aldeias mais 

serranas.  

A ida ao teatro era, em grande medida, dependente da capacidade económica 

da população e esta situação não sucedia apenas nas aldeias, mas também nas 

grandes capitais. Variando, por isso, o número de espectadores, de acordo com a 
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conjuntura económica, diminuindo a adesão de público, previsivelmente, em períodos 

de crise.  

Em meados do séc. XIX, apesar da ida ao teatro ser vista como algo gracioso é 

também olhada como algo dispendioso, se tivermos em conta que à época um lugar na 

“plateia não custava menos de 360 a 480 réis e uma varanda entre 200 e 300 réis”. 

Tendo em conta que para o período homólogo, mesmo nas grandes cidades, apenas os 

salários dos superiores hierárquicos eram mais de 500 réis por dia97, isto explica uma 

flutuação de públicos, ao longo do séc. XIX, impedindo, por um lado, a proliferação de 

grupos profissionais de teatro, e, por outro lado, fomentando o teatro amador, em 

particular fora das cidades, onde o salão ‘recreativo’ era o palco maior da aldeia. O 

teatro amador era um local de encontro entre a aristocracia e o mundo mais popular, 

as peças representadas tinham quase sempre uma função social: a de apoiar 

financeiramente famílias ou instituições mais desfavorecidas98.  

Na viragem para o séc. XX, com a ausência de espaços para representar, 

ganham representatividade os ‘teatrinhos’, como locais de representação a nível 

familiar. Os mais ilustres improvisam nas suas residências palcos onde são 

apresentadas peças para os convivas do seu círculo de intimidades.99  

No caso particular de Felgueiras, aquando da construção do Teatro Fonseca 

Moreira, o concelho não dispunha ainda de uma grande sala capaz de acolher peças 

teatrais, tendo por isso a construção de tal edifício vindo suprir essa mesma 

necessidade. Mas a pergunta impõe-se: o que poderia justificar a construção de um 

teatro?  

Não nos é possível, de momento, averiguar se existiam, efetivamente, esses 

teatros coletivos e particulares em Felgueiras, nem a passagem de forma de recreação, 

indicadores de um apetite prévio para a instalação de um teatro em pedra. Os 

indicadores são indiretos, ou seja, como que um ambiente de “progresso” que se foi 

criando. Para Fonseca Moreira, como escreveu nem o povo deve abandonar a arte, 

excerto que encimamos este capítulo.  
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Parece-nos, como já vimos que, no início do século, muitos foram os 

melhoramentos no concelho, transformando verdadeiramente o território: a 

construção de casas, hotéis, hospital e até um teatro. As obras, tal como já 

mencionámos, estavam intimamente ligadas ao retorno dos que, anos antes, teriam 

emigrado. O retorno destes pode ter influenciado a construção do teatro, uma vez 

que, com a chegada destes, cria-se uma pequena elite, uma sociedade permeável à 

novidade. Essa presença poderia justificar a criação de espaços de sociabilização 

cultural. É neste contexto, e no espírito e capacidade criativa de Fonseca Moreira, que 

se poderá compreender a construção do teatro de Felgueiras, resultante de um 

conjunto de vontades. 

Em 30 de julho de 1917, na conservatória do Registo Predial de Felgueiras, 

Luís Gonzaga da Fonseca Moreira, sobrinho de António José da Fonseca Moreira, 

residente na sua casa de Sergude, na freguesia de Sendim e José Joaquim Oliveira da 

Fonseca, residente em Margaride, atrás apresentado, ambos casados, firmam a 

sociedade Fonseca e Companhia.  

A referida sociedade tem como objetivo primeiro a “construção de uma casa 

de espectáculos e a sua exploração directa ou por arrendamento ou ainda por 

qualquer outro meio”, na Vila de Felgueiras. O capital social que constitui a referida 

Sociedade é de 11 000 escudos. Sendo que o primeiro sócio, Luís Gonzaga, intervém 

com o valor de 10 500 escudos, já o segundo participa com os restantes 500 escudos.  

Dez dias depois da constituição da referida sociedade, o sócio José Joaquim 

Oliveira da Fonseca e a sua esposa, D. Adília Monteiro da Fonseca, cedem à mesma um 

terreno denominado “propriedade de Belém”. O referido terreno serviu como parte do 

pagamento da entrada dos referidos sócios, uma vez que, feita a avaliação do terreno, 

e avaliado em 44 escudos, o restante, perfazendo os 500 escudos, foi entregue pelos 

referidos sócios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

A construção do edifício ter-se-á iniciado logo após a constituição da 

sociedade, porque, já em Agosto de 1917, é-nos dado conta da construção do prédio e 

da sagração do seu fundador: “trabalha-se com actividade na construção deste bonito 

e elegante prédio que se está edificando na avenida da Rua Costa Guimarães ao 



hospital (…) deve-se este importante melhoramento ao grande patriotismo e bom 

gosto do Sr. António José Fonseca Moreira100”  

Apesar de na sociedade apenas participarem os sócios acima mencionados, e 

de ter sido efetivamente a sociedade, a responsável pela construção da obra, a figura 

de António José da Fonseca Moreira surge como o principal responsável pelo teatro. 

Embora sem provas concretas, tudo nos leva a crer que a sociedade em questão 

apenas fosse uma forma de gestão e administração daquele espaço, tendo sido 

efetivamente o dinheiro, para a obra, investido pelo próprio emigrante felgueirense.  

Em Julho de 1918, a construção estava já adiantada, uma vez que era já 

referida a conclusão da obra de pedreiro e, ao mesmo tempo, avançava-se para o 

trabalho de “travejamento e barroteamento101”. Situado na recém nomeada Avenida 

Magalhães Lemos, o Teatro apesar de já ser um monumento emblemático pelas suas 

dimensões e estrutura, ganha, já em 1920, uma maior visibilidade, uma vez que a 

Câmara Municipal demolirá, pela mesma altura, as casas junto ao Hospital Agostinho 

Ribeiro, fazendo com que passe a ser, em linha reta, a avenida onde se encontra 

instalado o edifício. O Teatro trouxe, sem dúvida, impacto no ordenamento e 

alinhamento urbanístico. 

 Apesar da distância (Felgueiras - Brasil), tudo nos leva a crer que o fundador 

participou presencialmente da construção pois, em julho de 1919, é-nos relatada a sua 

presença102 em Felgueiras. Presença que não foi única, porque, em 1906, o próprio 

Fonseca Moreira relata que é a quinta vez que regressa à sua terra103.  

Com todos os acabamentos realizados, o Teatro estava, já em 1920, pronto a 

abrir portas, tendo chegado a ser proposto, por diversas vezes, a sua abertura, tendo 

sido inclusive noticiadas a venda de “cadeiras, camarotes, trizas”104, estando 

responsável por este trabalho, o cenógrafo Rebelo Júnior105, que para o efeito se 

encontrava instalado no Hotel Belém, bem junto ao edifício do Teatro. Apesar de não 

estar ainda oficialmente aberto ao público, a imprensa local especulava acerca da 
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obra: “está belamente ornado e pintado e é uma obra de arte que faz a admiração de 

todos e rivaliza com os melhores teatros da província. É incontestavelmente uma obra 

de grande valor para o engrandecimento da nossa vila e que traduz a amizade de 

António José da Fonseca Moreira.106" 

O ano de 1921 será o ano da inauguração da obra, com a presença do público. 

Logo no início do ano, como forma de comemorar o Carnaval, são realizados 3 

espetáculos, peças que, tempos antes, estiveram em cena no Coliseu dos Recreios: A 

verdadeira imitação de Charlot. 

Tempos depois, no Domingo e Segunda-feira de Páscoa, é a vez de subir a 

palco a “opereta em três actos, original do amador dramático” Reinaldo da Silva 

Leite107, “Destino de um recruta”, esta última consta ter sido um sucesso, uma vez que 

“há grande procura de bilhetes e não há camarotes”108. Na mesma altura é 

apresentada a comédia de Cezar de Mendonça, “Zá Zá”, imitação da comédia italiana 

“La Fémine e la Bestia”109. 

Após os sucessos verificados na Páscoa, e já nos dias 1 e 2 de Maio, são 

apresentados, pela Companhia dramática Portuense, vinda do Teatro Ginásio de 

Lisboa: “A viúva do conselheiro”, comédia em 3 actos; “Noite de noivado”, comédia 

em 1 acto; “Água mole em pedra dura”, comédia em 3 actos de Pedro Cabral e ainda 

“o trinte e nove”, comédia em 1 acto110.  

Apesar de durante o ano de 1921, várias terem sido as peças que subiram ao 

palco, a “verdadeira inauguração” do teatro estava reservada para o mês de 

novembro, com a presença do seu fundador, que veio propositadamente do Brasil 

para Felgueiras para esse momento. O programa revestiu-se de solenidade no dia 20 

subindo, ao palco a peça "Feitiço contra Feiticeiro, original de António José da Fonseca 

Moreira”, para a qual o Sr. Joaquim Chicória111 escreveu alguns números. A orquestra 

ficou a cargo do Sr. Aniceto Pinto Ferreira e da sua Banda de Música112.  
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Figura 3- Cartaz de inauguração do Teatro Fonseca Moreira (1921) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Biblioteca Municipal de Felgueiras113  

 

A presença do fundador foi a apoteose na noite da inauguração, tendo 

recebido aplausos do público pela sua peça, mas também pelo edifício que ali 

construiu. Fonseca Moreira, emocionado, descreve essa noite referindo que: "O Povo 

de Felgueiras na noite de 20 de Novembro de 1921 escreveu com letras de ouro, no 

livro da nossa existência a página mais gloriosa da nossa aspiração!"114 

A sala, destinada primordialmente a peças teatrais, passou, no entanto, a ser 

utilizada para diversos outros fins quer caritativos, quer sociais. Dos muitos momentos 

ali ocorridos, podemos destacar: a festa da caridade, em favor do Asilo Maria Viana115, 

mas também os saraus em favor da Tuna de Felgueiras, ali nascida, no ano anterior, os 

serões realizados em favor dos Bombeiros Voluntários de Felgueiras, e ainda as 
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conferências ali proferidas por ilustres personalidades, nascidas em Felgueiras, como 

Leonardo Coimbra116 ou o Professor Magalhães Lemos117. 

 

Tabela 5 - Eventos no Teatro Fonseca Moreira (1921-1938) 

Data Evento Autor 

Fevereiro de 1921 Teatro - A verdadeira 

Imitação de Charlot  

Chanteuse Elise De-Stey e 

por Adreana e su Charlot 

Março de 1921 Destino d´um recruta Reinaldo da Silva Leite  

Março de 1921 Zá Zá César de Mendonça 

Maio de 1921 Teatro – A viúva do 

conselheiro (comédia) 

Companhia Dramática 

Portuense  

Maio de 1921 Teatro – Noite de Noivado 

(comédia) 

Companhia Dramática 

Portuense 

Maio de 1921 Teatro – Água Mole em 

pedra dura (comédia) 

Companhia Dramática 

Portuense 

Outubro de 1921 Teatro Duo Dubins  

Novembro de 1921 Teatro - Feitiço contra o 

Feiticeiro  

António José da Fonseca 

Moreira  

Novembro de 1921 Teatro – A Morgadinha de 

Val - Flôr 

 

Janeiro de 1922 Festa da Caridade a favor 

do Asilo Maria Viana  

Tinha como conferencista 

Teixeira de Pascoaes, no 

entanto pela morte do pai, 

não esteve presente 

Abril de 1922 Espectáculo Musical Tuna Felgueirense 
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Abril de 1922 Conferência  Dr. Leonardo Coimbra  

Março de 1923 Sarau a favor dos 

Bombeiros Voluntários de 

Felgueiras 

 

Dezembro de 1927 Homenagem ao Dr. 

Magalhães Lemos  

 

Abril de 1935 Espetáculos   

Maio de 1935 Serão Infantil   

Abril de 1937 Filme - A canção de Lisboa   

 

Fonte: Biblioteca Municipal de Felgueiras118 

 

 

2.2.Teatro Fonseca Moreira: entre o património e a memória 

 

A compra do edifício pela Câmara Municipal de Felgueiras, em 1934, como 

atrás vimos, prova que, em termos institucionais, assumia um valor patrimonial. 

Mesmo que, financeiramente, fosse insuportável a sua manutenção. 

A memória do Teatro Fonseca Moreira é hoje um átrio dissonante a várias 

vozes. Para a geração nascida na década de vinte e trinta do século XX é reconhecido o 

local como o Teatro Fonseca Moreira, palco da comunidade, onde se realizavam as 

peças de teatro e os saraus de beneficência. Pela geração seguinte, nascida nos anos 

cinquenta e sessenta, esta reconhece-o como Cineteatro Fonseca Moreira, tal era o 

impacto do cinema naquele lugar, sendo recordado por muitos como o local onde 

eram passadas as tardes de domingo, ao sabor de um filme ao estilo indiano. Já a 

geração que nasceu nos anos noventa e nos inícios do século XXI, tem na memória 

aquele lugar como a Casa das Artes, o palco dos concertos, do ballet e até das 

exposições de arte. Apesar de difusa, as memórias reflectem os vários usos que o 

mesmo lugar teve.  
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O património aqui apresentado, tal como já referido acima, não consta dos 

inventários do património, consta apenas de uma salvaguarda no Plano Director 

Municipal da Câmara Municipal de Felgueiras, impedindo-se assim as “obras de 

demolição e as obras de reconstrução sem preservação das fachadas (…)119”. Apesar 

de não existir uma classificação oficial, estão salvaguardadas as características 

arquitetónicas do edifício. 

No que respeita à memória de António José da Fonseca Moreira, o mesmo 

sentido de representatividade já não se pode evidenciar, uma vez que parte da 

comunidade não se identifica com a personalidade, não o reconhece, não sabe quem 

é. O desconhecimento terá a ver com a anulação da sua memória, propositadamente, 

ou, por outro lado, a ausência de investigação que traga à luz dos nossos dias a sua 

figura? Cremos que a segunda seja a mais viável explicação, uma vez que no concelho 

poucas são as marcas que refletem a sua memória. Na atual Casa das Artes, manteve-

se na fachada (fig.4) a alusão ao seu sobrenome, enquanto no interior da mesma 

consta apenas uma pequena nota que, infelizmente, não faz jus à sua vida. 

Figura 4- Fachada da Casa das Artes, antigo Teatro Fonseca Moreira  

 

Fonte: Casa das Artes de Felgueiras120 
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No próprio site da Câmara Municipal de Felgueiras, a sua memória é exaltada 

como uma das personalidades do mesmo concelho, no entanto com referências 

incorretas à sua pessoa e com muito parca referência à sua vida (fig.5). 

No território desconhece-se qualquer referência escultórica ou até alguma 

biografia do mesmo, apesar de algumas associações com as quais colaborou terem 

retratos seus, mas sempre sem qualquer referência, para além da sua imagem. Consta 

ainda o seu nome num fontanário, obra do Arquiteto Marques da Silva
121

, num carro 

dos Bombeiros Voluntários de Felgueiras, na escola que mandou erguer e ainda numa 

das ruas da freguesia onde nasceu - Sendim.
122

. Mesmo com o seu nome presente em 

vários locais de Felgueiras, o Homem é na realidade desconhecido, o seu nome não 

basta para o apresentar.  

Figura 5- Personalidade Fonseca Moreira  

Fonte: Site Câmara Municipal de Felgueiras 123 
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Figura 6 - Carro Bombeiros Voluntários de Felgueiras  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Bombeiros Voluntários de Felgueiras124  

 

 

A aproximação ao centenário da Construção do Teatro Fonseca Moreira, em 

2021, faz-nos repensar o Património e a memória do referido espaço. Compreendemos 

que ao mediar o teatro não podemos excluir a figura do seu fundador, uma vez que 

ambos se encontram intimamente ligados. 

O Património do qual nos temos vindo a ocupar guarda memórias e são essas 

que necessitam de ser preservadas, salvaguardas, mas acima de tudo interpretadas. O 

próprio teatro é por si só uma memória, a memória de um sonho, de uma vida de 

sucesso, um símbolo da emigração, mas também a memória de um outro presente. No 

entanto, não é só o próprio espaço, com o seu valor artístico e cultural, que concentra 

memórias, mas também as pessoas que ali estiveram, que daquele espaço 

participaram, seja aquando da participação numa peça de teatro, seja como 

espectador num espetáculo marcante, seja até por uma fotografia ali tirada. 
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3.Mediar para não esquecer – um percurso, uma narrativa 

No terceiro capítulo o enfoque assenta na mediação patrimonial. Se nos 

capítulos anteriores se apresentou o Homem e também os contornos do edifício, a sua 

construção, os seus envolvidos, a sua dinâmica, é fundamental questionar: como 

podemos hoje passar à comunidade a investigação realizada? De que forma pode ser 

apresentada à comunidade um espaço que é seu, mas que a memória esqueceu? 

Como se identifica?  

O presente capítulo suporta-se nos anteriores, porque quer preparar materiais 

que justifiquem e engrossem uma exposição Teatro Fonseca Moreira – quando 

Felgueiras construiu um teatro, que comunique com os públicos. Para além da 

estrutura da exposição são apresentadas ainda algumas propostas para mediar este 

património, , num ano particular, como  é o ano do centenário da fundação do teatro 

Fonseca Moreira. 

 

 

3.1.A mediação patrimonial - o sentido das coisas 

 

A mediação patrimonial apresenta-se como uma atividade educativa e 

recreativa onde a interpretação dá sentido e valor ao próprio património cultural. Esta 

mesma interpretação, reflete mudanças, passados e memórias. 

Num espaço interpretativo como é uma exposição, pode e deve ser 

estimulado o pensamento crítico através de atividades que envolvam momentos de 

liberdade de expressão, de discussão/ brainstorming do património, estimulando e 

envolvendo o visitante/ participante, a sua bagagem e o seu raciocínio lógico, 

tornando-o curioso, de forma a ver o tema por diferentes prismas, culminando em 

novas interpretações dos objetos ou espaços observados125.Fotografias, cartazes de 

espetáculos e até bilhetes das sessões podem levar-nos a uma melhor interpretação 

da história daquele espaço, avivando a memória passada, no presente e para o futuro. 

Uma vez que esses traços são a forma como podemos mostrar a memória à 
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comunidade, para que esta memória se interpreta e, simultaneamente, se dê a 

conhecer, seja a ponte entre o passado e o presente, a organização de uma exposição 

orientada por uma narrativa, pode ser um meio, que se quer eficiente, de mediação 

patrimonial.  

Pretende-se assim, em primeiro lugar, estabelecer uma relação com a 

comunidade, através de elementos com sentido e capacidade de desenvolvimento de 

narrativas capazes de integrarem a exposição que celebrará o primeiro centenário do 

Teatro Fonseca Moreira e abrir a vontade de reconhecer o seu(s) sentido(s). 

 

3.2.Estruturação da exposição  

 

A montagem da exposição Teatro Fonseca Moreira - Quando Felgueiras 

construiu um teatro deverá ser instalada na Praça da República (fig.5), no jardim em 

frente à Câmara Municipal de Felgueiras, local central e emblemático da cidade, a 

poucos metros da Casas das Artes. Este é o coração de circulação da cidade e, afinal, o 

local de reestruturação urbana. 

Nos tempos de pandemia em que vivemos, devido ao vírus de Covid-19, e 

mesmo que apenas seja pensada esta atividade para 2021, a aglomeração de pessoas, 

num mesmo espaço, é algo que deve ser controlada. Nesse sentido, promovendo a 

exposição ao ar livre privilegia-se a segurança dos participantes e possibilita-se que a 

comunidade a visite em qualquer horário. Contudo, é um grande desafio, perante as 

oscilações do tempo, muitas vezes imprevisível. O trabalho de equipa, com a logística 

da Câmara, terá que ser acautelado. 



Figura 7 - Praça da República (Felgueiras) 

Fonte: Imagem do autor126 

 

  

A exposição, apresentada em núcleos temáticos, será como um corredor do 

tempo desde a construção do teatro até à primeira fase da sua atividade, que ocorre 

com a morte do seu fundador. De algum modo, esta dissertação serve de suporte aos 

núcleos a construir.  

Um primeiro núcleo configura Felgueiras daquele tempo, os seus limites 

geográficos encravados na área concelhia atual, mapeada e capaz de perceber a 

evolução das áreas de ocupação. Depois as dinâmicas demográficas, e a emigração em 

números, assim como algumas atividades representativas. Integra, ainda, os símbolos 

do progresso que ali estava a nascer, a constituição de um corpo de bombeiros 

voluntários, a construção de casas de arquitetura brasileira e a edificação do hospital 

são exemplos desse progresso, que marcavam o regresso ou empenho dos 

‘brasileiros’.  

Um segundo núcleo define o homem, do seu nascimento, família, saída para o 

Brasil, atividades no Brasil. A sua vida, mas também a sua noção de cultura. As frases  
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que selecionámos, abrirão as fases da sua vida e empenhamento. Num painel inscreve-

se a sua noção de formação humana:  

“(…) educado no comércio, por índole e princípios, nunca aceitaria nenhuma 

comenda (...) aqueles que nascem do povo, orgulham-se unicamente com os títulos do 

trabalho honrado e laborioso e jamais ambicionam essas bugigangas que o tempo vai 

derrocando e o talento banindo porque a época é de luz e progresso, sagrando heróis 

aqueles que pelo génio se elevam ao panteão da humanidade127". 

 

Apresentar-se-á Fonseca Moreira como o homem que vai para lá da sua terra 

que não se esgota no local onde nasceu e construiu um teatro, um homem 

cosmopolita, que ganha asas, que corre o mundo, mas mais que isso, um homem que 

vai para além do estereótipo de emigrante que apenas deseja construir uma casa e 

mostrá-la aos demais. Daí seguir-se o seu percurso de vida, a sua integração nas redes 

de emigração e, ao mesmo tempo, a sua instalação no Brasil. Posteriormente segue-se 

a sua vida no Brasil, o comércio, as sociedades em que participou. Finalmente, como 

autor e dramaturgo, expõem-se trechos e algumas das suas obras. 

Figura 8 - 1º Corpo Activo de Bombeiros Voluntários de Felgueiras 

 

Fonte: Bombeiros Voluntários de Felgueiras 128 
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Figura 9 - Hospital Agostinho Ribeiro  

 

Fonte: Biblioteca Municipal de Felgueiras129 

 

Figura 10 - Assento de batismo de Fonseca Moreira130  

 

Fonte: Arquivo Distrital do Porto  
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 ADPRT - Registo Batismo paróquia Sendim em linha: 
http://pesquisa.adporto.arquivos.pt/viewer?id=911123 [consultado em 10.04.2020] 
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Figura 11 - Registo de Passageiros131 

 

 

Fonte: Arquivo Nacional do Brasil  
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Figura 12 – Requerimento ao Conservatório Dramático132  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo Nacional do Brasil 
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Figura 13 - Interdição de Fonseca Moreira  

 

Fonte: Hemeroteca Digital Brasileira133 
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Figura 14 - Noticia do Falecimento de Fonseca Moreira134 

 

Fonte: Hemeroteca Digital Brasileira  
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Figura 15 - Capa da peça Os Filhos do Inferno  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Biblioteca Municipal de Felgueiras135 
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Figura 16 - Constituição da sociedade Fonseca & Companhia136  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo Distrital do Porto 
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O terceiro núcleo apresenta o teatro, a sua fundação, a sua dinâmica, os seus 

usos, e o teatro como forma de cultura, expressa numa das suas frases lapidares, que 

abrirá, no acesso a esta sala, o seu significado: 

 

“O teatro é mais alguma coisa do que um passatempo e se muitos escritores têm 

prostituído o augusto sacerdócio das letras, nem por isso o povo deve abandonar a 

arte, a regeneração há-de vir (...)"137 

 

Este núcleo foca-se na criação do teatro, constituição da sociedade gestora, a 

própria construção do mesmo. Focar-se-á na abertura oficial, mas também nas várias 

atividades que o mesmo teve (1921-1938), peças de teatro, cartazes, atores, figurinos, 

notícias de sucessos, bilhetes de acesso, etc. 

Um último núcleo é, de alguma forma, um começo e um fim. O objetivo é que 

os diferentes públicos se identifiquem com o Teatro daquela época e de épocas 

seguintes, do que nele ocorreu ao longo do tempo. Uma frase sublinha o seu objetivo, 

na sua entrada: 

 

“eu faço parte do teatro Fonseca Moreira”. 

 

Os seus contributos podem passar por fotografias que os próprios tenham, 

recortes de jornais, depoimentos, desenhos, fotografias da imagem que mais os 

marcou ao longo do percurso, etc. .   

Paralelamente, será organizado um ciclo de atividades, nomeadamente de 

teatro amador, de oficinas de representação, de ciclos de cinema, de espaço de 

acolhimento de exposições sobre arquitetura de teatros, e tantas outras possibilidades 

que povoam a nossa imaginação. Existem tantas outras formas que podem e devem 

ser pensadas, como forma de mediar o antigo Teatro Fonseca Moreira, a nova Casa 

das Artes, em particular num ano de comemorações, como o é o ano do Centenário.  

Finalmente, sendo que o Executivo municipal atribui valor a este mesmo 

espaço, por isso o adquiriu e o reabilitou, será o momento oportuno para o classificar 
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como património imóvel de interesse municipal, uma vez que, tal como referimos 

anteriormente este não se encontra classificado. Por outro lado, o mesmo executivo 

poderia levar a discussão, em Assembleia Municipal, a alteração do nome deste 

espaço, revertendo o título Casa das Artes para Teatro Fonseca Moreira, tal como o 

fundador estabeleceu no seu testamento. Esta última proposta pode ser polémica uma 

vez que, tal como vimos, uma parte da comunidade reconhece aquele espaço como o 

título mais antigo, mas uma outra parte apenas o reconhece com o nome mais 

recente. No entanto, esta reversão pode para além de restituir ao espaço o seu nome 

original, pode diferenciá-lo de outros territórios, uma vez que Casa das Artes existem 

várias pelo país, o que não oferece por um lado identificação e por outro não 

diversifica estes patrimónios. Antes de mais, seria um momento de discussão pública, 

de necessidade de discutir os rumos a seguir e de obrigar a um trabalho de 

programação integrada do património cultural. 

Uma vez que o concelho de Felgueiras é rico em património fruto da 

emigração e ao mesmo tempo interlocutor dessa mesma rota, outra das propostas a 

reter é a da criação de uma rota turístico-cultural, onde estes traços fossem pontos de 

paragem e interpretação in loco. Com a referida rota pretende-se conciliar a 

arquitetura, a história e, ao mesmo tempo, as personalidades que se cruzam com estes 

patrimónios edificados. O edifício de que nos ocupamos deve incluir-se nesta rota, 

como ponto de paragem, integrando na visita a figura de Fonseca Moreira e a 

construção do próprio edifício.  

O mundo digital, hoje cada vez mais explorado, é outra das propostas de 

mediação a colocar em prática. A realização de pequenos vídeos138, com um objectivo 

mais profissional, onde seja apresentada a memória do teatro e a memória do 

fundador do mesmo, pode ser uma outra forma de levar ao conhecimento da 

comunidade este espaço.  

Já no que se refere à figura de António José da Fonseca Moreira, o homem 

que sonhou um teatro e, ao mesmo tempo, sonhou a eternização da sua memória na 

sua terra natal, tal como já referimos, o desconhecimento da sua pessoa é gritante e 

deve ser revertido. Nesse sentido e na certeza de que se não há conhecimento não 
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pode existir valorização, a recolha de dados para a produção de uma monografia 

biográfica onde constasse para além de uma resenha da sua vida, uma crítica à sua 

obra, parece-nos justo para o ciclo das comemorações que se aproximam. 

 

 

  



Considerações Finais  

 

Esta dissertação procurou cumprir vários objetivos. Um deles foi o de dar 

valor a um teatro que sobressai no tecido urbano da cidade e em seu torno preparar 

uma exposição, servir de guião a um ano de comemorações do Teatro Fonseca 

Moreira. 

Perante o seu desconhecimento, houve um trabalho de pesquisa que 

compreendeu dois momentos. Um primeiro obrigou à investigação contextual: o 

ambiente da época, Felgueiras na emigração e outros mais do que a personalidade 

central. Por isso investigámos em arquivos e repositórios nacionais e brasileiros, o 

rasto do fundador daquele Teatro. 

Seguimos o seu percurso familiar, atividades no Brasil, em Portugal, entre 

comerciante, encenador, escritor de peças de teatro, viajante, benemérito. Entre 

Portugal e o Brasil muito viajou, muito escreveu nos jornais de Felgueiras, 

entusiasmado com o “seu” teatro e o com o acolhimento pela comunidade. Assistiu às 

primeiras sombras no horizonte dos seus sonhos, ameaçado pela família, mas voltou, a 

ser enterrado em felgueiras. Os monumentos ficaram, as obras lembram-no, as 

gerações esquecem-no, apesar de o seu nome encimar a atual casa das Artes, a 

imagem rejuvenescida pelos valores artísticos do século XXI. 

Num segundo momento projetamos os conteúdos de uma exposição a 

apresentámos ideias para um ciclo de comemorações, nos 200 anos da inauguração do 

teatro. 

Com o nosso trabalho ficou provado que a investigação, em torno da figura de 

António José da Fonseca Moreira, estava muito aquém do que se apurou e que uma 

biografia futura permitirá desenvolver. Ficou provado que a recolha de informação 

tem as suas lacunas. Não sabemos quem foi o arquiteto, quem desenhou os planos, 

nem onde estarão. Restam-nos as dúvidas? A hipótese de um modelo importado do 

Brasil? A hipótese de um modelo importado do Brasil?  

A investigação veio revelar-nos que António José da Fonseca Moreira não foi 

apenas um filho da terra, ganhou asas. Apesar de ter nascido em Felgueiras e ter feito 

constantes doações e legados financeiros à sua terra, a sua vida não se fecha, de forma 



alguma, na terra que o viu nascer. Fonseca Moreira visionou de longe a cultura, quer a 

cultura na sua terra, quer além Atlântico. O seu retorno, mesmo que nunca 

fisicamente, não foi um retorno de glória, o mesmo não se preocupou em construir um 

palacete, mostrando o seu sucesso, mas antes mandou edificar um monumento capaz 

de fazer elevar a terra onde nasceu. Fonseca Moreira está muito aquém do 

estereótipo do típico emigrante iliterato, que se encaminha para o Brasil para fazer 

fortuna e regressa, logo que a tem, à sua terra. Ficou provado, por isso, que o 

emigrante felgueirense não preenche os requisitos dos que, de alguma forma, tinham 

no Brasil o desejo rápido de ascensão económica, encaminhando-se, logo que possível, 

para a sua terra. Fonseca Moreira insere-se nas elites culturais da época, quer através 

dos que com ele privavam, quer através das associações que fazia questão de 

participar como sócio. 

A investigação não se encerra na figura de Fonseca Moreira, porque o teatro 

que fundou marcou o tempo, o espaço e a cultura local. Sendo um sonho, pela ousadia 

de Fonseca Moreira tornou-se uma porta de sonhos, uma fábrica de sonhos, numa 

pequena vila - Felgueiras.    

Neste projeto pretendeu-se ainda, através da exposição proposta, que os 

visitantes criassem significados pessoais e experienciassem histórias e memórias 

vividas naquele local. Estruturou-se a visita de forma a que os visitantes pudessem 

‘abraçar’ a experiência, promovendo o mais possível uma experiência transformadora, 

numa tentativa de criar episódios de trajetória pessoal, envolvendo ideias, imaginação, 

memórias e história.  
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