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RESUMO

O trabalho intitulado O Conto Popular Português estrutura-se em quatro 

capítulos. No capítulo I, descreve-se brevemente a história do conto português para-

popular ou supostamente (digamos), desde a Idade Média até meados do Século XIX. 

No capítulo II, procede-se à apresentação e à análise das recolhas de contos populares 

portugueses feitas por Adolfo Coelho, Teófilo Braga, Consiglieri Pedroso, José Leite de 

Vasconcelos, Francisco de Ataíde Oliveira e António Tomás Pires, de 1875 a 1915. 

Neste capítulo, faz-se uma inventariação, descrição e classificação dos diferentes 

corpora. 

O capítulo III apresenta as propostas de classificação dos contos populares a 

nível internacional e as referências ao conto popular português em catálogos 

estrangeiros, nomeadamente no espanhol, de Camarena & Chevalier, e no brasileiro, de 

Bráulio do Nascimento. O capítulo IV reflecte sobre a teoria do conto popular português

contida nas colecções estudadas, seguindo-se uma conclusão com as sugestões pessoais 

para uma nova teoria do conto popular português.

No final do trabalho apresenta-se duas cronologias anotadas: uma referente à 

publicação de contos populares portugueses de 1870 a 2007 e outra de estudos sobre o 

conto popular português.



ABSTRACT

O Conto Popular Português is structured into four chapters, which are organised 

as follows. Chapter I provides a brief historical description, from the Middle Ages until 

the 19th century, of what can be described as the Portuguese para-popular tale. Chapter 

II introduces the collected works and analysis of Portuguese folktales made by authors 

such as Adolfo Coelho, Teófilo Braga, Consiglieri Pedroso, José Leite de Vasconcelos, 

Francisco de Ataíde Oliveira and António Tomás Pires, from 1875 to 1915. In this 

chapter, an inventory, description and classification of the various corpora is also laid 

out.

Chapter III displays the proposals for the classification of folktales worldwide, 

and the references to the Portuguese foktale in foreign catalogues, namely in the ones by 

Camarena & Chevalier (Spain) and Braulio do Nascimento (Brazil). Chapter IV ponders 

on the theory of the Portuguese folktale embedded in the studied works. As a 

conclusion, personal suggestions are presented for a new theory of the Portuguese 

folktale.

Finally, two chronologies with notes are supplied: one on the publishing of 

Portuguese folktales between 1870 and 2007, and the other on studies about the 

Portuguese folktale.



À memória do meu pai e do meu avô.

À minha família, 

em especial à minha mãe.



“ – Queres um conto de rir, ou de chorar?

  – Quero de rir.

  – Abre a boca e deixa-o ir.

  – Quero de chorar.

  – Abre a boca e deixa-o entrar.”

(Dito Popular)



7

PREFÁCIO

Esta dissertação nasceu do meu gosto pela Literatura e, em especial, pela 

chamada Literatura Popular, que desde tenra idade me tocou, e que, mais tarde, me 

desafiou a estudá-la.

O ter tido uma educação muito próxima dos avós maternos, o ter circulado, 

durante a infância e adolescência, por meios rurais e populares – que caracterizariam,

até há duas décadas, qualquer uma das localidades insulares açorianas – e o ter

convivido com tradições, como o relato de contos ao serão, os jogos de adivinhas nos 

intervalos das vigílias ao Divino Espírito Santo, foram razões mais que suficientes para 

abraçar a sugestão do meu orientador, Professor Doutor Arnaldo Saraiva, e estudar o 

conto popular português.

O arranque não foi fácil, de tal modo que receei não passar além do «Era uma 

vez…». Até que, num certo dia, numa das muitas reuniões de trabalho com o 

orientador, me foi dito: «uma tese de doutoramento caracteriza-se pela sua originalidade 

e pela sua investigação». Foi psicologicamente reconfortante ouvir aquela consideração. 

Assim, tal como um herói de um conto popular, decidi abrir as portas e partir para o 

bosque. O bosque era nada mais nada menos do que o mundo da investigação. 

E nesse mundo encontrei diversos obstáculos: as contingências da distância entre 

a minha residência e a instituição universitária que me acolheu (Ponta Delgada/Porto); a 

dedicação não exclusiva à investigação – o estatuto de equiparação a bolseiro ou a 

cedência de licença sabática por parte da Direcção Regional da Educação da Região 

Autónoma dos Açores nunca foram concedidos, pelo que durante a realização desse 

trabalho exerci sempre funções docentes e de formação de professores; a escassez de 

bibliografia qualificada e específica em muitas das Bibliotecas por onde passei; o 
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desânimo ocasional perante a falta de actualização de métodos de pesquisa científica; e 

a falta de disponibilidade para participar em eventos, colóquios e conferências em 

Portugal continental e no estrangeiro, que em muito poderiam enriquecer a minha 

pesquisa e reflexão.

Mas, no decurso dessa caminhada, o bosque nem sempre foi escuro, pois 

também me deparei com muitas clareiras: as palavras de incentivo de familiares, amigos 

e, sobretudo, do meu orientador; a minha presença em congressos de grande valor, onde 

pude contactar com estudiosos e especialistas das mais diversas áreas dos estudos 

literários e onde pude apresentar alguns dos meus trabalhos; os novos interesses que fui 

descobrindo para a redacção dessa dissertação.

Neste sentido, devo um agradecimento especial ao Professor Doutor Arnaldo 

Baptista Saraiva, pelo constante rigor e exigência, pelo incentivo à renovação e pela 

capacidade de, em simultâneo, partilhar a sua experiência e saber com o estímulo de um 

crescimento autónomo e confiante, na orientação que fez desta Dissertação de 

Doutoramento.

Cumpre-me reconhecer e agradecer, também, o contributo, a motivação e as 

palavras sempre estimulantes e queridas dos meus amigos Professora Doutora Gabriela 

Funk, da Universidade dos Açores, Professor Doutor Manuel da Costa Fontes, da Kent 

State University, Professora Doutora Anna Kalewska, da Universidade de Varsóvia, 

Professores Doutores Maria do Rosário Girão e Manuel Silva, da Universidade do 

Minho. Merece um especial reconhecimento a Professora Doutora Isabel Cardigos, da

Universidade do Algarve, por me ter ofertado o Catalogue of Portuguese Folktale, no 

momento indisponível em Portugal, e por me ter facultado alguma bibliografia de obras

apenas disponível no Centro de Estudos Ataíde Oliveira.
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Agradeço à Fundação para a Ciência e Tecnologia que, através de uma bolsa de 

Doutoramento, me proporcionou, financeiramente, diversas deslocações, em Portugal e 

no estrangeiro, para participar em congressos e eventos científicos de alto nível sobre 

literatura e cultura, com comunicações e outros trabalhos.

À minha família agradeço o imenso apoio, respeito e carinho que sempre 

demonstrou por este meu trabalho. Ao Pedro um agradecimento muito especial, pela 

presença e colaboração em pesquisas e consultas bibliográficas na Biblioteca Nacional. 

A todos os meus amigos que sempre me motivaram e deram palavras de ânimo nos 

momentos menos bons deste meu percurso, em especial à São, à Margarida, ao Ruben, 

ao Bruno, à Maria João, à Ibéria, à Carla, à Cyntia, à Marília e ao Miguel.
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INTRODUÇÃO

«Parmi les formes littéraires, 
la plus fluide, la plus élastique, la plus simple aussi,

c’est certainement le conte.»

Rameline Marsan

A tradição de contar estórias remonta ao momento em que o próprio Homem 

começou a comunicar. Qualquer tema ou assunto podia ser contado: acontecimentos do 

dia-a-dia, fenómenos climatéricos, eventos naturais inexplicáveis, narrações de viagens, 

descrições de lugares, seres ou coisas.

Estas estórias ou contos circularam – e ainda circulam – através da transmissão 

oral, sem uma fixação escrita imediata. O que um ouvia logo contava (ou não) a outro e 

assim sucessivamente. E como resultado desse processo de transmissão criaram-se 

versões, variantes de um conto – em certos casos, é assinalável o número elevado de 

contorções que um dado conto regista –, em função de um conjunto de factores ligados 

ao contador, ao público ouvinte, ao tema e ao assunto evocados e ao meio cultural onde 

se desenvolvia essa art du contage.

O que hoje se entende por conto, no âmbito dos estudos literários, «tem raiz na 

tradição oral, sendo reconhecido literariamente como género narrativo já muito 

tardiamente, no início do século XIX, e aparecendo ancestralmente decorrente de 

circunstâncias socioculturais e pragmáticas que o condicionaram de um ponto de vista 

técnico-formal.» (Gonçalves & Monteiro, 2001: 31) Algumas dessas circunstâncias são 

a circulação e a transmissão oral, a brevidade, a simplicidade do enredo, a abreviada 

dimensão espácio-temporal, o número reduzido de personagens. 
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Todos esses aspectos levaram a que os estudiosos portugueses, na área da 

narratologia e da teoria da literatura (cf. Reis & Lopes 1994; Aguiar e Silva 1994), 

considerassem o conto como um género distinto da novela e do romance, dada a sua 

simplicidade e extensão. «Parmi les formes littéraires, la plus fluide, la plus élastique, la 

plus simple aussi, c’est certainemen le conte», assinalou Rameline Marsan (1974: 9), 

definição com a qual estamos inteiramente de acordo.

Tratando-se do conto popular, deparamo-nos com um leque de definições e 

conceitos que geram alguma confusão. A escassez de estudos genéricos portugueses 

sobre o conto, assim como uma certa falta de organização do que se publicou e do que 

se tem vindo a publicar sobre esse género narrativo estão, com efeito, na base desta 

desordem1.

A relação que o conto e o conto popular mantêm, muitas vezes, com o mito, a 

lenda, a parábola, a fábula, o apólogo, a anedota, a novela, em nada facilita o nosso 

estudo para se chegar a uma definição clara e objectiva do que ele é. Num estudo sobre 

a novelística portuguesa no século XVI, Finazzi-Agrò chamou a atenção para a fluidez e 

a elasticidade do conto na época medieval, o que faz com que uma das primeiras tarefas 

do investigador seja a de delimitar o seu campo de investigação e tentar chegar a uma 

noção rigorosa de cada espécie referida.

Não é apenas no que toca às épocas remotas que a delimitação dos diferentes 

géneros narrativos carece de nitidez e clareza; ainda hoje enfrentamos a dificuldade em 

                                                
1 No texto introdutório da Biologia do Conto, Armando Moreno (1987: 15) alerta o leitor 

precisamente para a exiguidade de estudos sobre o conto: «O panorama dos textos originais 

portugueses sobre o conto literário é extremamente exíguo, não havendo, tanto quanto 

conhecemos, nenhum trabalho de fundo em Portugal. […] Em Portugal, encontram-se 

publicados pequenos ensaios nos prefácios de livros de contos.» Se essa consideração se prende 

com o estudo do conto literário, escusado será pronunciarmo-nos acerca da (in)existência de 

estudos genéricos sobre o conto popular da tradição oral.
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estabelecer, rigorosamente, os traços distintivos entre géneros considerados afins, como 

sejam os que atrás referimos.

O conto oral inscreve-se entre várias espécies narrativas com as quais pode

conviver e até confundir-se. Tal como assinalaram Gonçalves & Monteiro (2001: 32), é 

em função das afinidades narratológicas que «se compreende que muitas vezes as 

fronteiras delimitadoras dos géneros imbriquem umas nas outras e apresentem 

miscigenação de propriedades discursivas, revelando uma dificuldade de obediência, 

por parte do contista, às unidades de tempo, espaço, personagem e acção, herdadas de 

características técnico-formais ligadas por exemplos a contingências de pragmática 

enunciativa do conto oral.»

Além da brevidade narrativa2, o conto tem com as espécies referidas afinidades 

temáticas e discursivas, mas cumpre diferentes funções ou responde a diversas 

intenções.

«A fábula, durante largos séculos, foi um termo que referia uma realidade 

semântica muito mais vasta. Aplicada a qualquer enunciado, referia tudo o que era dito; 

aplicada a qualquer narração, significava tudo o que era contado.» (Pereira, 2007: 31) 

Esta consideração acerca da «fábula» advém justamente do seu significado etimológico,

podendo aplicar-se a qualquer uma das narrativas breves em causa. Porém, para La 

Fontaine (1991: 9), o género narrativo designado de «fábula» prende-se com uma das 

partes de um texto alegórico mais complexo a que se dá o nome de «apólogo»: 

«l’apologue est composé de deux parties, dont on peut appeler l’une le corps, l’autre 

l’âme. Le corps est la fable; l’âme la moralité.»

                                                
2 A propósito das formas narrativas breves, Paredes & Gracia (1998: 7) afirmam que «están tan 

íntimamente entrelazadas que, como señala Zumthor, dificilmente pueden encontrarse en estado 

puro.»
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Assim sendo, a fábula desempenha uma função moralizadora3, fazendo intervir 

exclusivamente os animais, excluindo os homens e as plantas4. Também o conto 

popular tem uma função moralizadora, mas moralizar não é uma das suas principais

intencionalidades discursivo-comunicativas. Quanto à exclusividade das personagens 

animais, o conto popular apresenta uma tipologia designada de «conto de animais», o

qual, por nem sempre ter uma finalidade moral, não deverá ser confundido com uma 

fábula ou um apólogo. É certo que a ausência da finalidade moral nem sempre constitui

o traço distintivo entre apólogo e conto popular de animais. Mas dessa maneira

entramos num ciclo vicioso baseado nas intenções do enunciador: o contista cria um 

conto e o fabulista uma fábula.

Luciano Pereira (2007: 40) afirma que «segundo alguns autores (Fontenelle, 

1724), derivada do conto que nasce nos alvores da espécie humana, a fábula não se 

distingue dele por encenar animais mas por permitir que se extraia da narrativa uma 

lição de vida (Vidigueira, 1791).» Assim, a função moralizadora e didáctica da fábula –

o corpo do apólogo – sobrepõe-se ao carácter moralizante e pedagógico que um conto 

popular pode ter. Há casos onde essa distinção é não assim tão clara. 

Por exemplo, a célebre fábula de Esopo «O lobo e o cordeiro», vertida do grego 

por Manuel da Videira, e publicada no 2.º volume de Contos Tradicionais do Povo 

Português, de Teófilo Braga, coloca em conflito dois princípios universais: a inocência 

                                                
3 Não podemos considerar que a fábula tem exclusivamente a intencionalidade de moralizar. A 

moralidade é talvez a sua principal finalidade. La Fontaine (1991 : 8) afirma no prefácio a 

Fables que «elles ne sont pas seulement morales, elles donnent encore d’autres connaissances.»
4 Essa nossa inferência encontra validade numa das acepções propostas para o conceito de 

«Fábula» por Reis & Lopes (1994: 158): «a fábula designa um relato quase sempre breve, de 

acção relativamente tensa, mas não muito sinuosa, interpretada por personagens também não 

excessivamente complexas (personagens que são muitas vezes animais irracionais), apontando 

para uma conclusão de dimensão ético-moral.»
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e a força cega (cf. Pereira, 2007: 31), fazendo sobressair a intencionalidade 

moralizadora da narrativa. Também o conto popular «O Capuchinho Vermelho», de 

circulação universal, põe em evidência o mesmo conflito de princípios que a referida 

fábula e nem por isso deixa de ser um conto. É perante esse tipo de dificuldades que o 

investigador nem sempre consegue delimitar as barreiras entre as diversos espécies 

narrativas afins.

Paralelamente, «a capacidade de evocação do sagrado, que aproxima a fábula 

(apólogo) da parábola, embora na fábula não tenhamos a dimensão comparativa 

sugerida pela etimologia grega “para-ballein” (deitar para o lado, olhar em redor), nem 

comentários tão desenvolvidos e minuciosos, nem a predominância do sentido religioso, 

afasta-a da literatura alegórica, aproximando-a mais do mistério e da sua expressão 

simbólica, assim como da sua forma narrativa que constitui o mito.» (Pereira, 2007: 34-

35)

Como podemos dar-nos conta, a miscigenação de espécies não se deixa ficar 

pelas afinidades entre conto, fábula e apólogo. A evocação do sagrado presente na 

parábola, narrativa breve cuja circulação foi e é reforçada grosso modo pela sua ligação 

quase exclusiva aos textos bíblicos, leva à aproximação daquele género ao conto 

popular de tipo religioso. Distingue-os, porém, e uma vez mais, a intencionalidade. A 

parábola assume-se como um texto alegórico, ao passo que o conto religioso não. Este 

último narra, muitas vezes, acontecimentos de carácter milagroso – aproximando-se dos 

miragres medievais – e de carácter punitivo – aproximando-se dos exempla, não 

fazendo intervir a dimensão alegórica.

Outra relação que constitui, igualmente, um entrave à delimitação dos géneros 

por parte do investigador é a que o conto popular mantém com o mito e com a lenda. 

Tal como os mitos e os contos, «as lendas transmitem-se e perduram […]. Apenas a voz 
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as transporta. De voz em voz, galgam os séculos. Perpetuam-se como a própria vida.» 

(Marques, 2006, I: 5) Todavia e contrariamente ao conto popular, a lenda é uma 

narrativa de um facto histórico que a imaginação popular transfigurou. Reis & Lopes 

acrescentam que «não se trata, pois, de uma reconstituição objectiva e “documental” de 

um facto ocorrido num passado remoto, mas sim de uma narrativa de carácter ficcional, 

que foi sendo transmitida de geração em geração.» (1994: 224)

Assim, a acção narrada numa lenda surge, normalmente, localizada no tempo e 

no espaço, situação que não se verifica na maior parte dos contos populares, cuja acção 

se situa, regra geral, num espaço e tempo indeterminados. Por outro lado, quando as 

lendas «se propõem explicar a origem ou a razão de um fenómeno ou de um facto 

geográfico, lenda e conto etiológico tendem a confundir-se, o que denota a dificuldade 

de traçar com nitidez as fronteiras de uma classificação tipológica.» (Reis & Lopes, 

1994: 224-225).

Quanto ao mito, a afinidade que com ele podem estabelecer as demais formas 

narrativas breves que temos vindo a referir é a da interacção entre a memória e a 

imaginação que se processa na relação do homem consigo próprio, com os outros e com 

o mundo. Isto é, à memória está associada a tradição e à imaginação a recriação da 

memória. Dessa interacção nasce o mito. A narrativa mítica pretende atingir um 

objectivo preciso, segundo Jacques Bril, «le rappel imagé des traditions et des 

croyances relatives à l’Univers des dieux, à sa genèse, à son organisation, à sa gestion.» 

(1991 : 172) 

Neste sentido, tanto as lendas como os contos populares, as fábulas como as 

parábolas podem ter um fundo mítico, uma vez que todos se ligam às tradições e às 

crenças de um povo. E assim se nos afigura cada vez mais delicada a destrinça das 

diferenças entre as narrativas breves. 
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Quando o conto é comparado com a novela, temos de atentar, uma vez mais, nas 

intencionalidades comunicativas. Herman Lima (apud Moreno 1987: 71) esclarece que 

«a intenção do conto, como a da fábula, é amiúde mais manifesta (do que a da novela): 

o contista – Perrault, os irmãos Grimm […] – dirige-se a um auditório determinado, não 

tenta fazer passar a sua história por verdadeira, nem mesmo por verosímil, em caso de 

necessidade. Faz falar os objectos ou os animais, aparecer um génio, e esta história, 

muitas vezes ao invés da novela, fecha-se sobre si própria após ter divertido ou 

ensinado.»

De facto, a novela não se estrutura em função de uma intencionalidade lúdico-

pedagógica, como o conto ou a fábula. Atendendo ao seu significado etimológico, a 

novela é o relato de coisas novas, «eventos desconhecidos, mesmo surpreendentes e 

complicados por desenvolvimentos sinuosos.» (Reis & Lopes 1994: 303) Embora se 

aproxime das narrativas breves pela simplicidade e pela linearidade de acção no tempo e 

no espaço, a extensão da novela não deve ser entendida como critério distintivo, como 

tradicionalmente se entende, maior que o conto e menor que o romance. «Mais 

importante do que isso é, conforme acentuam certos autores, que a novela proceda a 

uma espécie de concentração temática, sem divergências por áreas semânticas paralelas 

ou adjacentes, podendo essa concentração ser reforçada por uma estrutura repetitiva; 

assim, a novela acaba por se distinguir da tendência para a minuciosa elaboração própria 

do romance e, por outro lado, da propensão bastante mais restritiva, em todos os 

aspectos, que afecta o conto.» (Reis & Lopes 1994: 304)

O conto popular é um conto, narrativa breve, cuja sobrevivência se deve 

fundamentalmente à transmissão e circulação oral, pelo que também é designado, 

muitas vezes, como conto da tradição oral, que, por razões de vária ordem, só 

tardiamente chega como regra à forma/versão impressa. 
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Conviria entretanto lembrar que não é exactamente a mesma coisa falar em 

conto e em conto popular. Desde logo temos de nos dar conta da ambiguidade e dos 

perigos da qualificação popular, maiores dos que da qualificação oral. Se é a quantidade 

relativa de destinatários ou de transmissores do conto que define a sua popularidade, 

haverá que ter cuidado quando se fala do conto sem qualquer garantia sobre o número 

de indivíduos que ele implicava em certa época; mas podemos ter em conta um certo 

número de elementos que definem os contos que se dizem e são obviamente populares. 

Nalguns casos, sobretudo se temos em vista épocas recuadas e sem testemunhos ou 

provas sólidas, melhor será que falemos em conto de cariz popular ou em conto para-

popular.

Reis & Lopes assinalam que, embora partilhe algumas propriedades com o 

chamado conto literário, o conto popular «constitui uma modalidade específica do 

discurso que só pode ser devidamente esclarecida em termos pragmáticos.» (1994: 82) 

Após considerarem que o conto popular não tem as suas origens no mundo letrado e 

oficialmente reconhecido, o que parece discutível, os autores esclarecem, em termos 

pragmáticos, a natureza narratológica do conto popular. 

Trata-se de um relato simples, girando à volta de uma peripécia particular e 

fazendo agir um número reduzido de personagens, num tempo e espaço pouco 

determinados. São essas as principais características que aproximam o conto popular do 

conto literário. «Porém, é fundamentalmente a nível do circuito de comunicação e 

difusão que o conto popular afirma a sua especificidade. […] Circulam oralmente de 

geração em geração, assegurando a manutenção de um património cultural que escapa à 

sanção dos mecanismos institucionais.» (Reis & Lopes, 1994: 83) 

A oralidade garante a sobrevivência do conto popular e a sua circulação 

justifica-se pela transmissão de valores de ordem universal e intemporal, o que nos 
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mostra claramente que a perpetuação de um dado “capital cultural” não tem que se 

sujeitar sempre ao recurso do código grafemático5. 

À partida, nada consegue explicar a persistência do conto popular nos circuitos 

comunicacionais. A atracção pelos temas evocados, a simplicidade vocabular e a 

brevidade da narração permitem uma fixação mental que garante a pervivência do conto 

oral, propriedade que não se verifica relativamente a outros géneros narrativos breves, 

nomeadamente o conto literário.

Além disso, tendo em atenção o estatuto semiótico de prática significante oral, o 

conto popular não depende apenas do código linguístico, vai estruturar-se de modo a 

que interajam, concomitantemente, outros códigos, propriedade ausente no processo de 

construção do conto escrito de intenção e prática literária. Deste modo, a interacção 

entre o código linguístico, o cinésico, o proxémico e o paralinguístico torna-se 

necessária, dado o tipo de comunicação instituída pelo conto popular, a qual «pressupõe 

a co-presença das instâncias emissora e receptora e a utilização de um canal natural.» 

(Reis & Lopes, 1994: 84)

Expostos os obstáculos que encontra o investigador do conto popular no que se 

refere às características desse género narrativo no âmbito da narratologia, agora 

entendemos melhor porque é que o interesse pelo conto da tradição oral tenha surgido 

relativamente tarde no nosso país.

Na Europa o interesse e o gosto dos intelectuais pelo conto popular surgiram no 

século XVII, aquando da publicação, em 1697, de um volume de contos de Charles 

Perrault, e acentuou-se no início do século XIX, com os trabalhos dos irmãos Grimm, 

na Alemanha, e Hans Christian Andersen, na Dinamarca. 

                                                
5 Considerando a importância do circuito oral do contar/ouvir em detrimento da fixação escrita 

dos contos populares, Viale Moutinho, no prefácio da antologia dos Contos Populares 

Portugueses (s/ data: 8), escreve: «Este livro é para ser ouvido.»
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Em Portugal destacaram-se nessa tarefa investigadores como Teófilo Braga, 

Adolfo Coelho, José Leite de Vasconcelos e Consiglieri Pedroso, mas só no último 

quartel do século XIX e primeiro do século XX. Releve-se no entanto que Almeida 

Garrett recolheu no seu Romanceiro numerosas narrativas em verso, que são afinal 

parentes próximos do conto popular e Alexandre Herculano recriou lendas e narrativas 

medievais.

Adolfo Coelho encontrou na mitografia o pretexto para interpretar o conteúdo 

espiritual das tradições e dos contos populares, sem contudo deixar de esclarecer: «não 

podemos admitir uma origem única para os contos, por exemplo, a origem mítica, 

considerando o conto e o mito como dois produtos radicalmente diversos, embora no 

conto entrem muitas vezes elementos míticos.» (2001: 49). E, na verdade, não se deixou 

ficar pela dimensão mitográfica no estudo que desenvolveu em torno do conto popular, 

quis imprimir-lhe um estudo científico, cujo percurso metodológico conheceria quatro 

estádios: o descritivo, o comparativo, o histórico e o genético.

Neste sentido, o interesse e a investigação dos contos populares (e da literatura 

popular em geral) parece ganhar outro semblante, pois não se limita, como acontecera 

sob o impulso da primeira geração romântica portuguesa, à revitalização das raízes 

genuínas de uma identidade nacional, à exaltação medievalista e à recusa da herança 

classicista. 

A partir de Adolfo Coelho, a literatura popular, e em particular o conto popular,

ganha um prestígio e uma importância que não tinha antes e exige investigação e análise 

nunca antes esboçadas: «A tradução das Mil e Uma Noites em português, assim como a 

de alguns contos de Perrault, Madame d’Aulnoy, Madame de Beaumont, a possibilidade 

de um conto lido nalguma colecção recente estrangeira ser narrado pela pessoa que a leu 
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e chegar assim até à reprodução popular reclamam naturalmente um exame com relação 

à antiguidade desses contos na tradição popular portuguesa.» (Coelho, 2001: 51)

Acresce que, segundo o mesmo Adolfo Coelho, «alguns antigos escritores 

portugueses apresentam versões literárias desses contos» e «a comparação prova que 

nesses contos há particularidades antigas que faltam ou se acham alteradas nas versões 

literárias estrangeiras que modernamente entre nós podiam ser conhecidas.» (2001: 52)

Surge, assim, a chamada «novelística culta de fundo tradicional», num contexto 

que não é depreciativo: «A novelística culta de fundo tradicional é dos ramos mais 

pobres da nossa literatura; por essa razão a história dos contos populares entre nós não 

se pode estudar com a clareza que haveria se tivéssemos numerosos documentos.»

(Coelho, 2001: 55-56). Esta afirmação exige uma reflexão que poderia prolongar-se sem 

que se chegasse a conclusões sólidas e claras; porém, o que, neste momento, nos 

interessa assinalar é o facto de o autor não colocar os contos populares num patamar 

inferior aos demais géneros narrativos.

Também Teófilo Braga empreendeu uma recolha de contos populares 

portugueses que o prestigiou, não só em Portugal, como também na Europa, em 

particular na Alemanha. A 7 de Outubro de 1910, a Frankfurte Zeitung publicava o 

seguinte: «Teófilo Braga, o presidente provisional da República Portuguesa há pouco 

fundada, assumiu uma situação absolutamente especial na civilização, na poesia e na 

ciência do seu país. O que ele fez pelo seu povo é nada mais nem nada menos do que a 

ressurreição do seu passado literário, a reanimação de todas as tendências nacionais e 

patrióticas como elas sobressaem da lenda e da moral, da poesia e das tradições de 

Portugal. Poder-se-ia comparar a sua acção com a de Jacob Grimm, que fez tanto na 

investigação do nosso passado alemão como ele se encontra no folclore popular e na 

literatura…». (apud Braga 2002: 15) 
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Com efeito, Teófilo Braga foi o estudioso português que mais contribuiu para o 

conhecimento da chamada literatura popular. Publicou, em 1867, a História da Poesia 

Popular Portuguesa, o Cancioneiro Popular e o Romanceiro Geral; em 1883, os

Contos Tradicionais do Povo Português; e, em 1885, O Povo Português nos Seus 

Costumes, Crenças e Tradições (2 volumes). A publicação destas obras, que confirmam 

a primacial vocação de folclorista de Teófilo, deve-se às fortes influências do 

«germanismo» que recebeu e assimilou, tendo-se lançado na investigação das origens e

na análise dos elementos tradicionais: mitos, lendas, costumes, instituições antigas, 

poesia e contos de transmissão oral. O autor preconiza uma «literatura nacional» 

edificada na dimensão folclórica e popular da nação.

O conto popular alcança assim grande interesse por contribuir, ao lado de outros 

géneros da literatura popular, para a definição de um perfil literário imbuído de um forte 

carácter nacionalista. À semelhança de Jacob Grimm, Teófilo pretendeu reconstituir a 

genuinidade da raça portuguesa pelos usos populares, por locuções repetidas 

automaticamente, por parlendas infantis e pelas narrativas de tradição oral, com especial 

relevo para o conto.

Em 1910, surge uma nova recolha de contos populares publicada em Portugal da 

responsabilidade de Consiglieri Pedroso. O objectivo subjacente à referida recolha é o 

de «procurar compreender a evolução do espírito humano, causa única e real de todas as 

transformações na ordem social, na ordem política, na ordem religiosa, etc.» (Sousa, 

2000: 12). O autor seguiu os mesmos passos dos seus antecessores Adolfo Coelho e 

Teófilo Braga, pois era meta comum a exteriorização genética da raça portuguesa e de 

tudo o que ela tinha (e tem) de mais próprio e único.

A recolha de Consiglieri Pedroso já havia sido parcialmente publicada: parte 

dela na Revista Lusitana, outra parte em inglês, em Portuguese Folk-Tales; e outros 
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ainda na Revue Hispanique. A anteceder a recolha propriamente dita, Consiglieri 

Pedroso reflecte sobre a «Significação e importância dos Contos Populares», 

entendendo-os como géneros de uma mitografia ou novelística. Segundo ele, trata-se de 

«uma nova e importante ciência, que tem por objectivo o estudo de todas as questões 

que se ligam com a origem, com a essência e com a transmissão dos contos populares.» 

(Pedroso, 2000: 32)

Tentando assegurar um rigor digno desta nova ciência, afirma: «todos os contos 

que figuram neste volume foram coligidos directamente da tradição oral, de modo que a 

sua genuinidade é de todo o ponto irrefutável. Para mais seguramente autenticar a sua 

proveniência e para tanto quanto possível dar carácter científico aos elementos 

indispensáveis para o estudo crítico das diversas variantes de um mesmo conto, 

[conservou] cuidadosamente entre as [suas] notas o nome e a profissão do narrador, a 

sua naturalidade e, todas as vezes que isso foi possível, se sabia ou não ler.» (Pedroso, 

2000: 33)

De facto, seguindo a linha metodológica dos seus antecessores, Consiglieri 

Pedroso tentou centrar a sua investigação numa análise comparativa e contrastiva, com 

especial atenção para a existência de variantes de um mesmo conto. Concluiu que «não 

raro a particularidade que figura numa variante, e que isoladamente considerada 

nenhuma significação tem, adquire importância capital no estudo comparativo do conto, 

para lhe determinar a filiação e a genuinidade tradicional.» (Pedroso, 2000: 35) E como 

resultado desta determinação, o autor pôde ainda afirmar: «somos forçados a admitir 

que o conto português conserva uma feição mais genuína que muitos outros 

pertencentes ao mesmo ciclo de variantes…» (Pedroso, 2000: 36)

Cerca de cinco décadas após a edição de Consiglieri Pedroso, é publicada, em 

1963 e 1966 e postumamente, uma recolha de contos populares portugueses, fruto da 
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investigação de José Leite de Vasconcelos a partir de finais da década de 70 do século 

XIX. Leite de Vasconcelos incita ao trabalho da recolha, numa espécie de «manifesto», 

referindo-se ao empenho na investigação das tradições populares, e convidando o 

investigador a tudo estudar e buscar de modo a que se tenha uma compreensão genérica 

dos factos, de modo ordeiro e consistente.

Nota-se que preocupa o autor, à semelhança de Teófilo Braga, o facto de haver 

necessidade de um caminhar pari passu com o que se fazia na Europa, no âmbito dos 

estudos da literatura popular e da etnografia. O próprio Leite de Vasconcelos consegue, 

na primeira metade do século XX, apurar a investigação da literatura popular como 

sendo uma «actividade científica» e, como tal, merecedora de um estatuto institucional.

E foi ele sem dúvida o recolector que mais se preocupou com as questões 

semióticas na investigação do conto popular português. «José Leite de Vasconcelos a 

été notre premier ethnologue à pratiquer sytématiquement un travail sur le terrain. Il a 

parcouru le pays de part en part, prenant note directement de tout ce que les gens du 

peuple avaient à raconter. Sa préoccupation manifeste de transcrire sans rien altérer est 

visible: les particularités phoniques des parlers régionaux sont respectées, la 

phraséologie populaire n’est pas supprimée. Parallèlement à ce travail de recueil, il a 

entamé des études sur le problème de l’origine et de la transmission de la littérature 

populaire, et il a développé des remarques pertinentes sur l’importance esthétique, 

historique, psychologique et linguistique de cette même littérature.» (Lopes, 1986: 29). 

Assim o conto popular pôde alcançar grande importância no âmbito dos estudo 

literários onde ganharia justa relevância o estudo de Vladimir Propp sobre a morfologia 

do conto popular russo. Mas, desde o início, sobre as recolhas de contos e sobre os 

contos recolhidos reinou alguma arbitrariedade ou confusão. Eis porque nos vimos na 
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necessidade ou na obrigação de tentar impor alguma ordem nesse mundo difuso ou 

confuso.

Os dois primeiros capítulos deste estudo são de teor descritivo. O capítulo I – O 

Conto Português Para-Popular em Obras Publicadas desde a Idade Média até aos 

meados do Século XIX – apresenta uma história breve do conto de cariz popular desde 

o período medieval até à época romântica, referindo-se às obras onde é possível 

notarmos a penetração de narrativas breves. 

Embora o vocábulo «conto» não surja, na era medieval portuguesa, identificado 

como a espécie narrativa, a verdade é que a acepção do verbo «contar» se liga à acção

efectivamente de contar estórias. Na literatura medieval portuguesa, há a assinalar o 

registo de narrativas breves, algumas das quais dissimuladas pela subtileza de um 

registo cronístico e não ficcional, nos Livros de Linhagens e em volumes de teor 

moralizador e religioso, como O Horto do Esposo. Nessas obras vamos encontrar 

adaptações e recriações de narrativas estrangeiras, ecos da «Matéria de Bretanha». 

Também as Cantigas de Santa Maria, de Afonso X, merecem a nossa referência e 

destaque, pois «reelaboram originalmente motivos narrativos de várias origens: 

remontam naturalmente à tradição popular, às narrativas marianas em latim medieval» 

(Finazzi-Agrò, : 22), aproximando assim o género do «milagre» ao conto.

O carácter moralizante e tendencialmente religioso presente nas narrativas 

medievais mantém-se, pelo menos, até ao século XVI. Em 1575, Gonçalo Fernandes 

Trancoso publica Contos e Histórias de Proveito e Exemplo. É a primeira obra 

portuguesa a conter no título o vocábulo «contos». Porém, apresenta também

«Histórias», não devendo, por isso, ser tidos como sinónimos, como ainda hoje se 

verifica por vezes. Mas as narrativas artificiosamente trabalhadas por Trancoso não são 

contos populares, são antes contos ao sabor dos «exempla» medievais, 
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independentemente de Teófilo Braga ter entendido publicar muitos deles em Contos 

Tradicionais do Povo Português. Foi uma forma de chegarem até nós. 

No século XVII, a obra de Trancoso conhece algumas reedições. Note-se no 

entanto a elaboração de duas obras fictivas a que mais adiante nos referiremos: a 

Fastigímia ou Fastigínia – título que parece mais adequado por designar “fastos 

geniais” - e a Corte na Aldeia, de Francisco Rodrigues Lobo, editada pela primeira vez 

em 1619. Esta última, escrita numa prosa inovadora, contém importantes referências aos 

contos e às estórias populares que muito se narraram nas «noites de Inverno». O seu 

autor foi o primeiro, no âmbito português, a tentar uma classificação das formas 

narrativas breves, como lemos nos diálogos X e XI.

Por outro lado, o tema dos sucessos marítimos teve um forte eco em Portugal, 

nos séculos XVI, XVII e XVIII, tornando-se num dos assuntos mais populares. O mar e 

as aventuras marítimas marcaram, de forma incisiva, a literatura portuguesa, sobretudo 

no que à narrativa diz respeito. João Palma-Ferreira (1981: 13) assinala que «já em 

meados do século XVII, se não antes, as relações começaram a atrair a atenção dos 

homens de letras e não apenas dos cronistas quase anónimos, dos animadores de 

literatura de cordel e dos simples testemunhos.» E aí recordamos Bernardo Gomes de 

Brito e o seu interesse em coleccionar «papéis populares», «folhas volantes», que 

reuniu, já em pleno século XVIII, na História Trágico-Marítima.

O século XIX é o momento em que o interesse pelo estudo e pela recolha de 

textos populares da tradição oral ganha forma e corpo. Almeida Garrett e Alexandre 

Herculano, introdutores do Romantismo em Portugal, resolveram ir buscar às tradições 

remotas da Idade Média os temas, os motivos, os textos que, no seu entender, 

constituem a verdadeira literatura nacional. O Romanceiro de Garrett e as Lendas e 
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Narrativas de Herculano assumem-se como obras de indiscutível importância para o 

estudo da penetração das narrativas populares na literatura portuguesa.

O capítulo II – Das Recolhas do Conto Oral Português entre 1875 e 1915 –

incide sobre as primeiras fixações escritas dos contos populares da tradição oral 

portuguesa e sobre os seus responsáveis. Definimos algumas considerações acerca do 

perfil biográfico, intelectual e ideológico de cada um dos autores que nos propomos 

estudar: Adolfo Coelho, Teófilo Braga, Zófimo Consiglieri Pedroso, José Leite de 

Vasconcelos, Francisco d’Ataíde Oliveira e António Tomás Pires. Descrevemos as 

recolhas que foram editadas em vida de cada um, à excepção da de Leite de 

Vasconcelos, que foi publicada postumamente. Seguimos uma metodologia descritiva, 

analítica, comparativa e classificativa da nossa autoria, de maneira a podermos chegar a 

conclusões plausíveis no âmbito do estudo do conto popular português. As tabelas 

criadas para a descrição das recolhas apresentam-se como ferramentas úteis para quem, 

não sendo um especialista na matéria, pretender estudar um dado conto ou corpus de 

contos. 

O capítulo III – Para uma Classificação e Catalogação do Conto Popular 

Português – apresenta primeiramente uma reflexão em torno da classificação do conto 

popular. Partimos das classificações internacionais para as classificações nacionais, 

procedendo a comparações e avançando, sempre que tal entendemos, propostas de 

novas designações tipológicas. Decorrente da reflexão sobre a classificação, centramo-

nos, em seguida, no processo da catalogação, tendo por base o catálogo nacional e 

outros catálogos estrangeiros, onde há referências ao conto oral português.

O capítulo IV - As Teorias do Conto Popular Português – reflecte sobre as 

questões teóricas criadas e desenvolvidas pelos recolectores portugueses, a partir dos 
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ensaios, artigos, prefácios e introduções que nos deixaram. Em conclusão, apresentamos 

as nossas conclusões com vista à elaboração de uma teoria do conto popular Português.
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CAPÍTULO I

O CONTO PORTUGUÊS PARA-POPULAR

EM OBRAS PUBLICADAS DESDE A IDADE MÉDIA

ATÉ AOS MEADOS DO SÉCULO XIX
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O CONTO PORTUGUÊS PARA-POPULAR EM OBRAS PUBLICADAS DESDE A IDADE 

MÉDIA ATÉ AOS MEADOS DO SÉCULO XIX

1. IDADE MÉDIA

As formas mais antigas de narrativa em galaico-português são os exempla que 

encontramos nas crónicas e nos nobiliários (cf. Mattoso 1983; Buescu 1990; Rossi 

2000). Apresentam-se como textos que visam propósitos precisos, como sejam os 

valores morais, a formação do indivíduo e a pedagogia social. «Valores como a pobreza, 

a castidade, a obediência, o respeito pela hierarquia, a abstinência e a temperança 

aparecem veiculados quer em forma da prédica e da exortação quer através de exempla, 

sob a forma de pequenas histórias ou contos exemplares da mais diversa origem»

(Buescu 1990: 103). Essas narrativas, embora de fundo quase exclusivamente religioso 

e moral, são contos, no sentido etimológico da palavra. Do latim computare, o verbo 

«contar», em português, tem, à semelhança do que acontece com outras línguas 

românicas, a acepção de «relatar» e «narrar» (cf. Rossi 2000: 166).

Em língua portuguesa, no final do século XIII eram já conhecidos dois 

documentos datados de uma época anterior a 1250: o testamento de D. Afonso II6 e “a 

notícia do torto7.” Recentemente, foi descoberto por Ana Maria Martins, em 1999, um 

outro documento escrito em português, datado de 1175, e que dá pelo título de “Notícia 

                                                
6 A data apontada para o testamento é de 27 de Junho de 1214. Existem dois exemplares deste 

testamento; um deles foi enviado ao Arcebispo de Braga e o outro ao Arcebispo de Santiago.
7 A data aproximada deste documento é a de 1215. A “notícia do torto” é um documento onde 

D. Lourenço Fernandes da Cunha fez um minucioso relatório das malfeitorias feitas por D. 

Sancho I e por Vasco Mendes, por ordem do mesmo rei. É um bocado de pergaminho, escrito 

dos dois lados. Veio do mosteiro feminino de Vairão e está hoje no Arquivo Nacional da Torre 

do Tombo.
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dos Fiadores”8. Depois destes, aparecem outros tipos de espécimes narrativos. E nessa 

variedade interessa-nos referir, ainda que brevemente, alguns textos que permitem 

registar o nascimento do «conto medieval»9, género narrativo breve que, na época,

poderá confundir-se, em muitos aspectos, com o conceito actual de conto popular, no 

âmbito da narratologia.

1.1. CANTIGAS DE SANTA MARIA

Diferentemente das comuns cantigas de amigo e de amor trovadorescas, em 

geral puramente líricas, embora sejam verdadeiras narrativas breves algumas 

pastorelas10 e algumas cantigas de escárnio e maldizer11, as Cantigas de Santa Maria

impõem-se como autênticos contos breves em verso.

                                                
8 «A Notícia dos Fiadores» veio do Mosteiro de São Cristóvão de Rio Tinto. Trata-se de uma 

notícia de fiadores discriminando as dívidas de Pelagio Romeu.
9 Nuno Júdice (1988: V) aponta a fixação pela escrita como a altura em que se pode falar de um 

conto ou narrativa, «o momento em que a escrita começa a dominar sobre a oralidade e em que 

uma cultura literária, erudita, anuncia a viragem que relegará para um plano marginal a cultura 

oral, popular, dominante nos primeiros séculos da romanidade.»
10 Veja-se, por exemplo, a pastorela de D. Dinis, «Unha pastor bem talhada», (CBN 534; CV

137), cuja estrutura é claramente a de uma espécie narrativa: é contada uma estória, há 

personagens – uma pastora e um papagaio (elemento exótico) – e diálogo e assiste-se a uma 

progressão narrativa curta.
11 A cantiga «Meu senhor arcebispo, and’eu escomungado», de Diego Pezelho, (CBN 1959; CV

1124), é outro exemplo de uma narrativa breve, onde se conta a traição feita por um grupo de 

nobres ao rei D. Sancho II. Na sequência de um grave conflito que opôs o rei ao clero, em 1245 

o papa retirou a D. Sancho II o título de rei e entregou o governo do país a seu irmão, o conde 

de Bolonha, futuro D. Afonso III. Seguiu-se um período de guerra civil, durante a qual vários 

alcaides, a quem D. Sancho II havia confiado castelos, entregaram essas fortalezas ao conde de 

Bolonha, violando desse modo o código de honra da nobreza. 
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Estas cantigas prolongam a tradição dos milagres12 marianos que, em Portugal, é 

bastante antiga. Aires A. Nascimento assevera que no nosso país «o testemunho mais 

qualificado das antigas colectâneas de milagres marianos, iniciadas no século IX, é o 

Marial alcobacense (BNL, Alc. 149), dos séculos XII/XIII» (2000: 460), e que afinal se 

relacionam também com uma antiquíssima prática narrativa de milagres que se encontra 

inclusivamente nos evangelhos.

Essa prática tinha sucesso garantido como o tiveram as Cantigas de Santa 

Maria: «son el más atrayente de los mariologios, el más copioso en lengua románica; 

una «obra total» que refleja variadísimos aspectos de la vida familiar, popular y 

cortesana, la devoción y las creencias y preocupaciones de la época.» (Filgueira 

Valverde, 1985: VII)

Colectânea de textos, não uma obra de autor, mas certamente de um conjunto de 

autores da corte de Afonso X, as Cantigas de Santa Maria não se limitam à tradução ou 

adaptação de textos marianos já internacionalizados em latim e/ou em língua vulgar, «a 

par dos de fonte confirmada e bem conhecida, são muitos os de fonte ainda hoje 

desconhecida e provavelmente apenas oral.» (Bertolucci Pizzorusso, 2000: 143). 

                                                
12 Aires A. Nascimento (2000: 459-460) sintetiza as características deste género literário,

dizendo que «a noção de milagre da Idade Média pouco tem a ver com a que a teologia posterior 

desenvolveu. […] Como forma literária, o milagre é uma narrativa breve, em torno de um facto 

extraordinário, relacionado com o culto de um santo, em santuário bem determinado, referido a 

um beneficiário identificável, sincero e agradecido, que exprime o seu reconhecimento 

manifestando publicamente a graça recebida perante uma autoridade (religiosa e/ou notarial) e 

perante peregrinos dos santuários (através da narrativa ou da oferta de testemunhos exteriores).»
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Afonso X começa, frequentemente, por indicar a fonte, ainda que vagamente, 

sob a forma de tópico por se referir à tradição oral: «que eu oí…», «que contaron a 

mí…», «oí dizer…»13.

Também ao nível dos assuntos a tradição oral é evocada, como assinalou 

Filgueira Valverde (1985: XLIX): «Al lado de los asuntos procedentes de libros «de 

milagros», otros muchos proceden de libros de varia erudición o de la tradición oral. No 

todos tienen, en sus orígenes, un cuño marial: por el contrario, vienen incluso de 

campos apartados de lo religioso. Para algunos pueden hallarse paralelos en las culturas 

orientales; otros traen sus aguas de los «arroyos» clásicos de que habla el proprio rey en 

la General Estoria.»

Assim sendo, nas Cantigas de Santa Maria, o religioso e o profano – ou, se 

preferirmos, o divino e o popular – entrelaçam-se, permitindo que a obra não se destine 

a um público específico, o que condicionaria fortemente a sua transmissão. Propõe-se 

alcançar destinatários heterogéneos como forma de garantir, ainda mais, a sua 

persistência no tempo e no espaço14.

                                                
13 Noutros casos ainda, Afonso X chega a especificar quem lhe contou, como se pode ler nas 

cantigas n.º 159 e n.º 168 na edição de José Filgueira Valverde citada na Bibliografia deste 

nosso trabalho (N.º 159 - «… eu oí contar/ a uns roméus que foron a Rocamador orar»; N.º 168 

- «… mi contou un crérigo que achou escrito»).
14 Os temas evocados nas Cantigas de Santa Maria são variados e muitos deles foram 

retomados em contos e estórias de cariz popular. A título de exemplo, a cantiga n.º 7, «Esta es 

como Santa María libró a la abadesa preñada que se adormeció llorando ante su altar», é uma 

estória picante que narra como uma abadessa engravidou de um homem de Bolonha e como a 

Virgem a perdoou. O tema da religiosa grávida é frequente na tradição oral portuguesa através 

de anedotas e chistes. Relativamente a esse «milagre», Filgueira Valverde afirma: «de 

localización italiana, aunque de posible origen en el norte de Francia, aparece entre los milagros 

de la serie atribuída a Pothon, como de mediados del siglo XII, y fue difundida por el Speculum 

Historiale del Bellovacense, con el título De abbatissa pregnante quam Mariam ab infancia 

liveravit. Pasó a los Miracles provenzales y fue ampliamente desarollada en «fabliaux», 
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1.2. LIVROS DE LINHAGENS

A valiosa compilação que fez José Mattoso com o título de Narrativas dos 

Livros de Linhagens (1983) assume-se de particular importância para o estudo não só da 

narrativa medieval, mas também para a reflexão sobre o surgimento de uma narrativa 

breve15, cujo esqueleto narratológico se assemelha à estrutura do conto popular de 

tradição oral, tal como hoje a concebemos. Contudo, apesar de centrar o seu estudo nos 

livros de linhagens, particularmente no Quarto Livro de Linhagens ou Nobiliário do 

Conde D. Pedro16, José Mattoso assevera que estes textos “não estão, é claro, 

completamente isolados como testemunhos da produção literária leiga dos séculos XIII 

                                                                                                                                              
historias, vidas y mariales, como testimonio de la amplia indulgencia de la Virgen con los 

pecadores.» (1985: 23)
15 Relativamente a essas narrativas breves, Luciano Rossi chama a atenção para o facto de «se 

examinarmos [estes] textos, o dado mais relevante é a ausência de formas autónomas de 

narrativa breve comparáveis aos fabliaux franceses ou às novelle italianas», e acrescenta que 

«isto não significa que [estas narrativas breves] não tenham existido, mas apenas que, nas 

particulares condições socioeconómicas do Portugal medieval, estes relatos não foram passados 

para os manuscritos que chegaram até nós […]» e conclui que «as formas mais antigas de 

narrativas em galego-português são os exempla inseridos nas crónicas e nos nobiliários.» In 

«Conto», Lanciani, Giulia & Tavani, Guiseppe (org. e coord.) 2000, Dicionário da Literatura 

Medieval Galega e Portuguesa, 2.ª edição, Lisboa: Editorial Caminho. No âmbito da teoria 

literária, o «fabliau» é um género narrativo, metrificado e breve, de carácter jocoso. A definição 

que nos parece mais acertada e completa é que encontrámos na Britannica Encyclopaedia: «A 

fabliau is a short metrical tale made popular in medieval France by the jongleurs, or professional 

storytellers. Fabliaux were characterized by vivid detail and realistic observation and were 

usually comic, coarse, and often cynical, especially in their treatment of women.» Também as

novelle pretencem ao modo narrativo, porém, e comparativamente aos fabliaux francês, têm 

uma estrutura narrativa mais complexa e abordam, com tom satírico, situações do quotidiano.
16 O Quarto Livro de Linhagens é considerado por Luciano Rossi o livro «mais interessante no 

plano literário, especialmente no aspecto narrativo.» (1979: 15)
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e XIV. Algumas das narrativas encontram-se também, por exemplo, nas crónicas, 

particularmente na de 1344, na dos Vinte Reis e na de 1419, às quais se podem juntar as 

chamadas Crónicas Breves de Santa Cruz de Coimbra.” (1983: 3).

Relativamente às narrativas que seleccionou, apercebemo-nos da “variedade” 

que caracteriza os textos narrativos medievais. Mattoso classifica os textos que 

seleccionou em “Histórias do «Libro de las Generaciones»”, “Histórias da Crónica 

Galego-Portuguesa de Espanha e de Portugal”, “Textos épicos”, “Temas de 

«Romances»”, “Narrativas de fundo mítico”, “Tradições familiares”, “Os deveres dos 

vassalos e dos cavaleiros” e “Narrativas «Históricas»”.

Algumas dessas narrativas que constam de certas recolhas portuguesas, 

nomeadamente Contos Tradicionais do Povo Português, da responsabilidade de Teófilo 

Braga, reservam uma parte significativa a “Histórias e Exemplos de Tema Tradicional e 

Forma Literária”.

Nessa secção de narrativas da recolha de Teófilo Braga encontramos a 

reprodução quase total de uma das histórias do «Libro de las Generaciones», a qual 

Mattoso apresenta com o título «As filhas do rei Lear»17. José Mattoso justifica a 

inclusão dessa narrativa na sua obra «por estar relacionada com um conto popular 

português ainda hoje muito conhecido.» (1983: 18). Na verdade, essa narrativa, que 

aparece na categoria dos textos que constituem uma adaptação da matéria de Bretanha 

no Livro de Linhagens, tem versões em Portugal, nomeadamente em Teófilo Braga, 

com o título «O Sal e a Água»18 e em Leite de Vasconcelos (1966), com os títulos 

                                                
17 Cf. Mattoso, 1983: 19 e Braga 2001, II: 87 – «O rei Lear».
18 Teófilo Braga regista, como nota a esse conto popular, o seguinte: «É uma forma popular da 

lenda do Rei Lear. Nos contos de Grimm vem como episódio na “Guarda Patas”. Nas Fiabe, 

Novelle e Raconti, de Pitré, n.º 10, vem este mesmo tema tradicional. No Panchatantra há uma 

princesa casada com um príncipe-serpente, a qual é expulsa de casa pelo pai. Adiante 



38

«Bicho Cortição», «A Corticeira», «O Sabor dos Sabores» e «O Gosto dos Gostos», 

todos exemplificativos, em termos de classificação internacional do ATU 923 («Love 

Like Salt»).

Além de «As filhas do rei Lear», também encontram registo, no corpus medieval

português, textos que constituem, segundo Mattoso, temas de «Romances», como sejam 

«Miragaia19» e «Fernão Rodrigues de Castro», cujos motivos entraram no domínio do 

conto. Uma versão bastante extensa de «Miragaia» é publicada por Teófilo Braga 

apenas na 2.ª edição de Contos Tradicionais do Povo Português, volume II, de 1915. 

Trata-se de uma história escrita em verso, cuja autoria é atribuída a João Vaz. O facto de 

se apresentar em verso pode justificar-se, no entender de Mattoso, por ser «um dos 

trechos dos nobiliários que conserva vestígios mais claros da sua forma poética 

primitiva», uma vez que se trata «da adaptação de uma lenda de longínqua origem 

                                                                                                                                              
reproduziremos a forma literária desta lenda como se lê no Nobiliário do Conde D. Pedro, do 

século XIV. Nos Contos Populares do Brasil, n.º III, vem com o título de “Rei Andrada”. Há 

uma versão portuguesa coligida por Pedroso, “Pedro Cortiçolo”. Na colecção Maive Stokes, 

Indian Fairy-Tales, n.º XXIII, vem com o título “The Princess who loved her father like salt”.” 

(2001, I: 229). Essa anotação de Teófilo Braga situa o leitor, assim como o estudioso do conto 

popular, na panóplia das versões. Todavia, as designações de “lenda” por conto popular e por 

“conto mítico da Aurora, do Sol e da Noite” poderão gerar alguma confusão no âmbito dos 

estudos da narrativa breve. Uma lenda passa a conto? O que é um conto mítico? Essas saão 

algumas das questões que podemos colocar assumindo-nos como leigos na matéria, mas em 

termos de teoria literária, temos consciência das diferenças específicas entre os diversos géneros 

narrativos.
19 É talvez o conto mais conhecido do Nobiliário de D. Pedro. (Cf. Rossi, 1979: 17) Duas 

versões desse conto chegaram até nós: uma mais breve, no Segundo Livro de Linhagens, e outra 

mais longa, sobre a qual nos detemos, no Quarto Livro de Linhagens. A propósito dessas duas 

versões, Luciano Rossi afirma que «as duas redacções do conto divergem em relação a 

elementos não marginais, porque a versão mais reduzida (a do segundo livro) se refere, em 

substância, a um dos muitos exempla misóginos sobre a perfídia das mulheres, enquanto a mais 

rica (a do Nobiliário de D. Pedro) oferece uma análise mais aguda da psicologia dos 

personagens ao mesmo tempo que nos transporta para um ambiente inequivocamente cortês.» 



39

bíblica acerca da sabedoria de Salomão, mas que já tinha sido transformada, nas suas 

versões nórdicas, na história de um herói com excepcionais poderes mágicos.» (1983: 

41).

Em relação à narrativa «Fernão Rodrigues Castro», sobre a qual se detém Nuno 

Júdice em O Espaço do Conto no Texto Medieval (1988), é importante reconhecer-lhe, 

por um lado, a origem portuguesa, apesar de serem ténues os argumentos a esse 

respeito, e vestígios evidentes da transmissão oral do relato, por outro. A sua estrutura é 

já de uma complexidade assinalável em termos de criação literária, como assinala 

Júdice. Com efeito, esta narrativa encerra dois contos: «o conto dos escudeiros é algo 

que pertence ao domínio da oralidade (eles contarom-lhe esta maneira): o testemunho 

é prestado de viva voz, não tendo um relato escrito que permita dar-lhe uma formulação 

consistente com o real (esta maneira indicará, então, o ponto de vista sobre o real, e não 

o real.) Pelo contrário, o conto de Fernam Rodriguez (que é o do narrador) remete para 

a própria narrativa escrita – como já dissemos, a fórmula utilizada para o substituir, 

obrigando o leitor a ir atrás e reler o texto para encontrar o conto elidido. Deste modo, o 

narrador confere ao discurso – com a conotação retórica, logo literária, que o género 

possui – um carácter de validação do real que se opõe à oralidade, que apenas transmite 

uma imagem do real limitada/ de-formada pelo ponto de vista do recitante/testemunho.»

(1988: 68).

Nuno Júdice clarifica o processo de cristalização20 de uma narrativa pela escrita, 

permitindo a sua inclusão na memória colectiva. No caso específico de «Fernão 

                                                
20 Essa cristalização passa por um processo complexo que Júdice entendeu designar de «quatro 

níveis de exposição de um facto real ou imaginário», os quais mantêm uma relação de 

aproximação ou distanciamento do facto. «1. Contar é o mais próximo do facto. Significa que 

aquilo que se testemunhou (real ou imaginariamente, numa cena concreta ou inventada) é 

transmitido segundo passos lógicos que têm um princípio, um meio e um fim em sequências 
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Rodrigues Castro» não se apurou, porém, nenhuma transmissão e/ou recriação em 

versões, como se verificou com outros textos de igual proveniência, como, por exemplo, 

«A Dama Pé de Cabra». Essa narrativa é, tal como o «Cavalo Pardalo», de fundo 

mítico; e ambas «alcançaram uma vasta circulação pelo facto de terem sido utilizadas, 

ampliadas, recriadas (através de um processo de amplificatio) ainda que com notável 

fidelidade ao texto medieval, por Alexandre Herculano: quanto à primeira [«A Dama Pé 

de Cabra»], trata-se de um dos contos das suas Lendas e Narrativas, inicialmente 

publicado em O Panorama, entre Setembro e Outubro de 1843 e mais tarde incorporado 

no tomo II dessa obra. É curioso notar que, nessa primeira versão, apresentava como 

sub-título “Conto de junto ao Lar”, remetendo para a imagem expressiva de uma 

transmissão oral na base dos textos que, recriados literariamente pelos Românticos, 

provinham de uma memória colectiva e de uma transmissão de outiva.» (Buescu 1990: 

94).

E além de ter sido reproduzido substancialmente por Herculano, «A Dama Pé de 

Cabra» figura igualmente na recolha de Teófilo como uma história de forma literária, tal 

como o «Rei Lear». «A Dama Pé de Cabra» exemplifica, ao lado da «Dona Marinha»21, 

uma versão de contos designados de melusianos, por remeterem para um fundo mítico 

que se reporta ao nascimento da mulher a partir de elementos da natureza, uma mulher 

                                                                                                                                              
sucessivas elaboradas de acordo com a ordem cronológica do facto. […] 2. Recitar (re-citar) ou 

re-contar é um momento segundo da vida de um conto, e eventualmente secundário. Aqui, o 

facto está já numa perspectiva distante. O locutor é um intérprete do conto no duplo sentido de 

alguém que repete a sua lição e de alguém que terá de a esclarecer verbalmente para um 

auditório que a não conhece. […] Enquanto o contar supõe o predomínio do facto, recitar ou 

recontar a presença principal do intérprete ou proto-narrador. 3. Narrar é já um nível superior 

de elaboração do conto. Implica o conhecimento e o domínio de regras (códigos) de transmitir o 

facto. […] 4. Escrever é a fase superior do processo. Representa o momento de cristalização do 

conto, a sua formação definitiva – e, simultaneamente, transforma-o em facto.» (1988: 2-3).
21 Em Braga, surge com o título «A Linhagem dos Marinhos», 2001, II: 91-92.
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misteriosa que tem, enquanto personagem fictícia, traços que a demarcam no universo 

do fantástico22.

A respeito de «A Dama Pé de Cabra» e de «Dona Marinha», José Mattoso

(1983: 66) afirma o seguinte: «A velha lenda da Dama Pé de Cabra constitui uma versão 

de um conto muito conhecido em toda a Europa e que foi igualmente adaptado à origem 

de várias famílias, entre as quais à mais célebre, a de Lusignan, que teria nascido de 

Melusina, a feiticeira aquática. No Livro de Linhagens existe outra versão do mesmo 

conto, o de D. Marinha, proveniente de outra região da Península, a Galiza. O elemento 

comum de todos estes contos é a origem sobrenatural da mulher, que vem da floresta ou 

das águas, quer dizer dos espaços da natureza onde dominavam as forças que o homem 

não podia controlar e onde ele julgava que se teriam refugiado as potências extra-

terrenas, meio demoníacas, depois das conquistas do cristianismo. Potências que, apesar 

de consideradas adversas, ameaçadoras, pelos clérigos, se podiam apaziguar ou tornar 

benéficas por meio de acções mágicas […]».

1.3. HORTO DO ESPOSO

Ainda no panorama medievo português, importa uma breve referência à obra 

anónima do século XIV intitulada Horto do Esposo, que apresenta, além da feição 

alegorizante, uma estreita relação com os bestiários, obras de carácter moralizante sobre 

animais reais e fabulosos que marcaram o universo maravilhoso e fantástico europeu da 

                                                
22 Maria do Carmo Castelo Branco Sequeira (2002: 179-180) define o universo narrativo 

fantástico como um “sub-género narrativo […] que se distingue de outras categorias – como o 

estranho e o maravilhoso – pelo facto de criar um efeito de incerteza, de hesitação, perante 

acontecimentos que, rompendo abruptamente com a ordem reconhecida, parecem apresentar-se 

como sobrenaturais.”
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Idade Média. É comummente aceite a autoria portuguesa do Horto do Esposo (Buescu 

1990, Godinho 2007, Sobral 2008). Trata-se de uma obra «em que o anónimo autor, 

solicitado por sua irmã, se propõe fazer um livro sobre as «cousas maravilhosas do 

mundo» e as «propriedades das animalias», onde «a interpretação místico simbólica dos 

animais, não só fabulosos (sereias, basiliscos) como reais (boi montês, cabra, veado) 

estende-se de igual modo às plantas: «Das ervas do orto da Santa Escritura».» (Buescu 

1990: 106).

O Horto do Esposo apresenta-nos numerosas narrativas de exemplo, retomando 

e institucionalizando o carácter moralizador dos exempla. Teófilo Braga faz constar na 

sua recolha de contos populares cerca de uma dezena de narrativas extraídas do Horto

do Esposo, sobretudo aquelas cujos motivos remetem para versões mais antigas23 ou 

cujos temas se acham tratados noutros contos24.

Além dos contos bíblicos a que se reporta a maior parte dos Livros I e II do 

Horto do Esposo, encontramos também ecos das lendas arturianas. A breve narrativa25

que acompanha o Capítulo I do Livro III sobre o «Falamento dos proveitos e condições 

da Sancta Scriptura e de como deve seer leuda e ensinada», embora reduzida a uma 

função meramente exemplar, conserva traços da narração arturiana. Luciano Rossi 

                                                
23 Teófilo Braga refere-se, por exemplo, ao conto «A Justiça de Trajano» como tendo sido 

narrado por João Diácono, S. Tomás e Dante; a «Os Quatro Ribaldos» como tendo sido achado 

no Pantchatantra.
24 O recolector comenta, por exemplo, em relação ao conto «A Morte dos Avarentos», que nas 

facécias a figura do avarento tem algum protagonismo pela sua conduta, constituindo motivo 

suficiente para constar nos exempla medievais. Também relativamente ao conto «As Misérias 

da Riqueza», Teófilo apresenta a seguinte nota: «o tema do rei que anda de noite pela cidade 

tem uma base popular» (2001: II, 100), do mesmo modo como considera tema popular o 

veiculado no conto «Os Dous caminhos».
25 Vide Horto do Esposo, Edição de Irene Freire Nunes e Coordenação de Helder Godinho, 

2007: 39.
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enumera-as: «o locus amoenus do exórdio, as “damas lastimosas”, o mito da virgindade 

explicitamente referido ao herói (o autêntico dramatis persona), o banho de sangue que 

tem o poder de sarar os males e devolver a vida.» (1979: 49)

1.4. DEMANDA DO SANTO GRAAL

A popularidade da «Matéria de Bretanha» ou «Literatura Arturiana», dadas as 

suas narrativas cavaleirescas e exemplares, levou à profileração de textos por toda a 

Europa, durante a Idade Média, e Portugal não foi excepção. Nunca a literatura havia 

conhecido uma matéria tão rica em elementos sobrenaturais e românticos, ligados à 

procura do Graal, aos encantamentos de Merlim, a figuras feéricas, como a Fada 

Morgana, aos cavaleiros da Távola Redonda.

O melhor exemplo da literatura arturiana em língua portuguesa é A História dos 

Cavaleiros da Távola Redonda e da Demanda do Santo Graall, título «que figura na 

lombada da encadernação do testemunho único português, o ms. 2594 da Biblioteca 

Nacional de Viena. Como essa encadernação foi feita no século XVIII ou XIX, quando 

o manuscrito já se encontrava em Viena, não se sabe se o título foi dado por um erudito 

local ou se reproduz alguma folha ou capa antiga, então eliminada.» (Castro, 2000: 203)

Na verdade, atendendo ao número de recriações e adaptações que se fez dos 

episódios da «Matéria de Bretanha», torna-se difícil assinalar com precisão os títulos 

dos manuscritos. Além disso, tal como assinala Rossi (1974: 49), «as Demandas

ibéricas, em particular, são o resultado de uma complicada mistura da Queste com o 

Tristan, mas também com o Roman d’Érec e com o Palamède.» É como se houvesse 

uma acção inventada a partir da selecção dos episódios mais apreciados dos vários 

romances arturianos.



44

Importa-nos aqui reforçar o interesse que as narrativas do «ciclo bretão» terão 

despertado junto do público português. Estas estórias apresentam-se como novelas cujo 

conteúdo cavaleiresco preenche e de certa forma executa o imaginário da Idade Média, 

dando conta de sincretismos muitas vezes inextricáveis. Por outro lado, elas revelaram-

se verdadeiros códigos de conduta, atendendo à clarificação de modelos de 

comportamento e à construção de paradigmas de virtude que cristalizam e imortalizam 

os seus heróis.

Chegou-nos, numa reelaboração do século XVI, uma outra obra merecedora de 

destaque no âmbito da narrativa medieval e que tem suscitado junto dos especialistas 

algumas controvérsias: o Liuro de Joseph ab Aramatia, intetulado a primeira parte da 

Demãda do Sãto Grial, mais conhecido pelo seu título abreviado O Livro de José de 

Arimateia.

A informação que nos é dada logo no início leva-nos a crer que se trata, 

efectivamente, da primeira parte da Demanda. Segundo é narrado, o romano José de 

Arimateia pede a Pilatos o corpo de Cristo, após a crucificação. Deferido o seu pedido, 

José trata do corpo de Jesus e recolhe as suas últimas gotas de sangue na taça – o Graal. 

Em seguida, enterra o corpo. Chegados os judeus, ao terceiro dia, e tendo visto o 

sepulcro de Cristo vazio, acusam José de Arimateia de ter roubado o cadáver. O 

resultado é a prisão de José. É, porém, libertado, passados quarenta anos, pelo 

Imperador Vespasiano, convertido ao cristianismo por ter sido curado milagrosamente 

depois de lhe ter sido imposto o Lençol, relíquia de Jesus, guardada por uma mulher da 

Palestina. A libertação de José de Arimateia desencadeia a «história mágica» do Graal.

No âmbito das narrativas do «ciclo bretão», Luciano Rossi (1979: 57) afirma que 

«na redacção francesa o Joseph constitui a primeira secção do romance, seguida em 

ordem pelo Merlin e pela Queste. Na Península Ibérica, […] temos o Joseph em 
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espanhol e em português, A História do sábio Merlim ou Conto do Brado só em 

castelhano, e a Demanda em ambas as línguas (e, numa redacão diferente, também em 

catalão).» Porém, a comparação do Livro de José de Arimateia e da Demanda leva 

certos autores a questionarem a veracidade contida no título completo da primeira obra 

como sendo a primeira parte da segunda.

Ivo Castro (2000: 409) assevera que «pode ser que o título tenha sido atribuído 

a esta primeira parte do ciclo Post-Vulgata do Romance do Graal aquando da sua 

tradução integral na Península Ibérica, em alusão a alguma versão localmente conhecida 

do Joseph d’Arimathie de Robert de Boron.» Relativamente a essa questão, Rossi vai 

mais longe, referindo-se a diferenças de carácter temático subjacentes a ambas as obras. 

No Livro de José de Arimateia, «o que conta é a piedade, não existindo, pelo contrário 

quase traço algum do espírito cavaleiresco que caracterizava a Demanda. A distância 

entre os dois textos é notável: em caso algum eles se podem considerar parte duma 

única obra. Da antiguidade unidade que caracterizava a Queste francesa não restam 

mais vestígios nas redacções portuguesas, sinal de que os textos são obra de diversos 

autores e/ou foram reelaborados com toda a probabilidade em épocas diferentes.» 

(1979: 58-59).

E de facto ambos os textos se apresentam como narrativas tipologicamente 

diferentes. No Livro de José de Arimateia, conta-se as aventuras milagrosas, os sonhos 

proféticos, e as personagens assumem uma dimensão apostólica no quadro da 

propagação do cristianismo de modo a converter os pagãos. Já na Demanda, estamos 

perante uma narrativa cavaleiresca, cujo ambiente onde se desenrolam as peripécias 

denota o gosto pelo fantástico e pelo maravilhoso, reminescência de uma mitologia 

céltica, combinada com o maravilhoso cristão.
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A nacionalização definitiva do «ciclo bretão», se assim o podemos chamar, dá-se 

com o Amadis de Gaula. Conhecemos, hoje, essa obra a partir de uma versão do 

espanhol Garcí Rodríguez de Montalvo (? – 1504). Insere-se, indubitavelmente, no ciclo 

da «Matéria da Bretanha», pois reproduz o ambiente, o cenário, o ideal de cavalaria 

presentes nas demais narrativas pertencentes ao mesmo ciclo, mas traz novidades 

através de personagens, conceitos e outros ideais, de certo modo mais modernos e 

laicos. Esta narrativa de curiosa e complexa estrutura constitui, de facto, a codificação 

mais perfeita e completa do espírito da cavalaria. Embora a primeira versão conhecida 

desta novela seja da autoria do castelhano Garcí de Montalvo, existem motivos para crer 

que esta obra teve a sua versão original - pelo menos em parte - em português. (cf. 

Almeida 2000: 49-50)

1.5. ROMANCES EM VERSOS

Além dos romances do «ciclo bretão», cujas versões tanta voga tiveram em 

Portugal durante a Idade Média, são de referir, também, os romances tradicionais com 

origem peninsular. «São relativamente poucos os romances que, na tradição portuguesa, 

se apresentam pertinentes, enquanto seguros representantes de composições medievais», 

assinala João David Pinto-Correira (2000: 591), mas nesse número reduzido de

composições romancísticas, interessa-nos atentar nos de carácter «novelesco».

É nesse subconjunto que vamos encontrar os «dois grupos de composições mais 

antigas, […] os mais representativos romances na perspectiva medieval: os que tratam 

de assuntos de “contexto histórico peninsular” e do universo configuracional 

“carolíngio”. (Pinto-Correia, 2000: 591) E são precisamente os romances do chamado 

«ciclo carolíngio» que enraízam na tradição oral portuguesa medieval. A Morte de D. 
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Beltrão, Conde Claros, D. Gaifeiros, O Conde Preso e Floresvento são os romances 

que melhor ilustram esse ciclo.

Todos esses romances, inspirados na gesta de Carlos Magno e os seus Pares 

(referente histórico dos séculos VIII-IX), abordam temas e assuntos que se prolongaram 

e popularizaram na tradição oral moderna. Tratando-se de composições curtas e de fácil 

memorização, a sobrevivência dos romances foi garantida pela fusão de um romance 

noutro ou pela criação de novas versões a partir de um único romance ou, ainda, por 

haver transferência dos feitos de uma personagem para outra.

«Neste aspecto, citemos como principais [exemplos] Morte de D. Beltrão, que 

continua um episódio de Roncesvalles, Floresvento, inspirado no princípio da canção 

FLoovant, do século XII, ou Belardo e Valdovinos, que provém da Chanson de 

Saisnes.» (Pinto-Correia, 2000: 592) E além da influência que esses romances têm de 

outros de origem estrangeira pelo prolongamento de temas e personagens, também os da 

tradição oral portuguesa mantêm relações entre si. Por exemplo, numa versão da Morte 

de D. Beltrão, recolhida pelo Pe. José Firmino da Silva, na localidade de Vinhais, 

Bragança, em 1904, e integrada no Romanceiro Português de Leite de Vasconcelos, 

1958, há a alusão a uma personagem de outro romance, «Valdovinos», v. 2.

E se continuássemos, veríamos que as contaminações não ficariam pela alusão a 

personagens. Essa nossa breve referência/exemplo vem comprovar que 

independentemente das formas ou dos géneros literários, há um êxito na perduração 

desse tipo de narrativas orais na tradição portuguesa.

Na edição do Romanceiro Popular Português do Centro de Estudos Geográficos 

do Instituto Nacional de Investigação Científica, volume I, 1987, Maria Aliete Galhoz 

organiza os romances tradicionais por ciclos temáticos. Além dos que têm origem na 

Idade Média, como os épicos, os carolíngios, os históricos e os bíblicos, a autora agrupa 
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os outros romances por temas, como «regresso do marido», «amor fiel», «amor 

desgraçado», «esposa desgraçada», «adúltera», «mulheres tratadoras», «raptos e 

violadores», «incesto», «mulheres sedutoras», «mulheres seduzidas», «várias aventuras 

amorosas», «morte personificada», e por tipologias, os «religiosos» e os de «animais». 

São temas e tipologias comuns aos contos populares, o que confirma, uma vez mais, a 

íntima relação entre um género e outro.

Mas se há essa aproximação temática e tipológica entre romance tradicional e 

conto popular, também há dissemelhanças a assinalar. O romance em verso, ao 

contrário do conto, dá saltos ou curtas elipses, tem um incipit e um terminus ex abrupto, 

e a acção surge mais concentrada.

2. O SÉCULO XVI – CONTOS E HISTÓRIAS DE PROVEITO E EXEMPLO

Portugal, como a Espanha, passa no século XVI por transformações de ordem 

político-religiosa que parecem pouco estimulantes ou favoráveis à prática e ao 

progresso da modalidade narrativa do conto; o privilégio da ficção continuou a ser dado 

às narrativas de tipo medieval, mais especificamente os exempla.

Finazzi-Agrò (1978: 90) refere que «a pressão por parte da censura eclesiástica 

agudiza-se […] depois do Concílio de Trento (1545-1563) e, sobretudo, depois da 

introdução da Santa Inquisição (em Portugal, com plenos poderes, só em 1547); mas já 

antes destes acontecimentos o poder clerical, secundado pelo secular, conseguiria 

limitar fortemente a composição e/ou a circulação de narrativas que estivessem em 

desacordo com a moral tradicional.» Na verdade, tal como sucede na época medieval, o 

clero assume um papel inibidor na transmissão de contos e estórias de natureza vária 
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que não a de índole exemplar e moral. E assim se compreende, em boa parte, a escassa 

produção literária do género narrativo no nosso país.

Porém, é no século XVI que se publica a primeira colecção impressa de contos 

em Portugal: Contos e Histórias de Proveito e Exemplo, de Gonçalo Fernandes 

Trancoso. De acordo com João Palma-Ferreira (1981: 29), «o contismo propriamente 

dito, em Gonçalo Fernandes Trancoso (género que durante mais de cem anos não 

produz outro autor de idêntica envergadura), informado pelos exemplos medievais e 

pela influência italiana, recorrendo a múltiplas tradições e a fontes as mais diversas, 

encerra a narrativa de invenção ou de ficção do século XVI, no quadro da cultura 

peninsular, em formas onde essa cultura se caldeia de modo a satisfazer as necessidades 

de um público e as exigências de um tempo.»

Os contos publicados por Trancoso não são exactamente as narrativas populares 

como as entendemos hoje, não conservam a dimensão oral que, como se sabe, tão bem 

caracteriza estes enunciados, durante tantos séculos preteridos pela escrita. Parece 

operar-se nessa obra a fusão de uma literatura italiana dita culta com a cultura popular.

Num estudo sobre a biografia deste autor, Anne-Marie Quint refere que 

«Trancoso recolhe os seus relatos de várias fontes. Talvez não tenha inventado 

completamente nenhum. Menéndez Pelayo chamou a atenção para numerosos 

paralelismos com histórias que se encontram nas obras de contistas espanhóis 

contemporâneos; Teófilo Braga insistiu nas fontes italianas e nas fontes folclóricas. […] 

Mas o que é extremamente interessante é ver como Trancoso utiliza as fontes, que tipo 

de transposições opera, o trabalho de reescrita que elabora, o modo como intervém na 

narração: tudo isto põe em relevo o seu real talento de contista».26

                                                
26 «Gonçalo Fernandes Trancoso – o primeiro contista», Paris, Université Sorbonne Nouvelle –

Paris III, 2003.
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A obra de Trancoso não pode ser entendida como uma recolha de contos 

populares à semelhança do que se fez no século XIX em Portugal. Importa, todavia, 

realçar o seu papel enquanto «primeiro contista», ou enquanto o homem que redigiu e 

adaptou um conjunto de narrativas de cunho e sabor popularizante, mas não de origem 

popular. Trata-se de cerca de quatro dezenas de narrativas que fazem jus a duas 

finalidades características do conto popular: a finalidade didáctica e a finalidade lúdica. 

No prólogo da primeira parte, afirma Trancoso que reuniu «Contos de aventuras, 

histórias de proveito e exemplo, com alguns ditos de pessoas prudentes e graves.» A 

esse propósito, Anne-Marie Quint notou que a classificação proposta por Trancoso é 

interessante: «Ele limita aparentemente o uso do termo conto aos relatos de ficção, 

destinados antes de tudo a divertir o público. A palavra história parece designar 

narrações consideradas como autênticas ou pelo menos tradicionais, e como tais 

escolhidas pela sua exemplaridade moral ou prática. Por fim os ditos relacionam-se com 

um ramo da literatura aforística, que consiste em recolher frases notáveis, pela graça ou 

pela sabedoria, proferidas por pessoas célebres, situando-as brevemente num contexto: 

por exemplo, no fim da sua Crónica de D. João II, Garcia de Resende reúne «ditos» do 

rei (cap. 184 a 200).»27

Quando se refere a Gonçalo Fernandes Trancoso, Andrée Crabbé Rocha aponta-

o como o contista pioneiro, se não se tiver em consideração as histórias e os falamentos 

narrados nos Livros de Linhagens. O que evidente se torna é que os contos de Trancoso 

tiveram boa recepção e grande popularidade junto das gerações portuguesas de 

setecentos e oitocentos. E de igual modo permaneceram no repertório literário português 

estas narrativas de sabor lúdico e com intuito moral(izante) que até nos nossos dias se 

                                                
27 “Gonçalo Fernandes Trancoso – o primeiro contista”, Paris, Université Sorbonne Nouvelle –

Paris III, 2003.
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ouve e se lê, em Portugal e no Brasil, a expressão «Contos de Trancoso» ou «Casos de 

Trancoso» ou «um Trancoso».

Além de Trancoso, outro autor que merece a nossa referência no âmbito da 

narrativa e outras espécies de cariz popular é o madeirense Baltasar Dias. Conhecido 

por o «Poeta Cego», foi autor de romances e autos que recitava como forma de ganhar a 

vida. Uma leitura dos seus textos leva-nos a crer que se inspirou nas vidas de santos ou 

no romanceiro espanhol, tendo grande sucesso popular na altura, o que se veio a 

comprovar pelas sucessivas edições como literatura de cordel e pela sua permanência no 

folclore brasileiro e africano, nomeadamente em S. Tomé e Príncipe. 

Em 1537, foi-lhe atribuído privilégio real de impressão e venda das suas obras, 

cujas edições foram sucessivamente realizadas, com evidente êxito junto do público. No 

século XVII, foram publicadas as seguintes obras da sua autoria: Auto Breve da Paixão 

de Cristo (1613), Auto da Malícia das Mulheres (1640), História da Imperatriz Porcina

(1660), Auto do Nascimento (s/d), Auto de Santa Catarina (s/d), Auto de Santo Aleixo

(s/d), A Tragédia do Marquês de Mântua (s/d) e Conselhos Para Bem Casar (s/d).

3. NOS SÉCULOS XVII E XVIII

Os descobrimentos e as viagens dos portugueses estão na origem de muitas 

narrativas em prosa e em verso que tiveram ainda grande circulação ao longo dos 

séculos XVII e XVIII. Mas nesses séculos outros tipos de contos vieram estimular o 

consumo popular, particularmente alguns contos de origem italiana, francesa e 

castelhana.
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3.1. FASTIGÍMIA

Tomé Pinheiro da Veiga (1566-1656) escreve, decorrente da sua estadia na corte 

de Valladolid, aquando do nascimento do filho de Filipe III (II de Portugal), em 1605, 

Fastigímia ou fastos geniaes, uma crónica, em jeito de diário, de particular importância 

no âmbito da narrativa seiscentista. Trata-se, segundo Aurelio Vargas Díaz-Toledo, da 

«primera documentación existente hoy dia sobre la recepción del Quijote», onde se 

narra «los acontecimientos acaecidos entre abril y julio de 1605 en la corte 

vallisoletana.» (2007: 310) Inicia-se o chamado «ciclo quixotesco».

A obra divide-se em três partes. A primeira, intitulada «Preludio das 

solemnidades que precederam á Semana Sancta (1605). Philipstrea», descreve as 

cerimónias da Semana Santa, em Valladolid, o nascimento do príncipe D. Filipe e as 

festas que se celebraram. A «Segunda parte que tracta da Pratica do Prado e Baratilho 

Quotidiano» relata o que ocorreu no período de um mês, de 24 de Junho a 26 de Julho, 

data em que o autor inicia a sua viagem de regresso a Portugal. Nesta parte da obra, 

«Turpín» descreve «cenas da vida quotidiana comentadas com graça, festas dos santos 

populares (S. João, S. Pedro), alusões ao Quixote (o que é novidade de assinalar), 

histórias pícaras ou apimentadas de «picardiar», louvores da cozinha portuguesa, 

superstições, provérbios, entremezes, justiças e seus modos, histórias de portugueses e 

mofas sobre os seus comportamentos e modos de ser, encontros freiráticos, negócios no 

paço, paralelos entre portugueses e castelhanos, paródias, etc., de tudo encontramos 

nestas páginas da segunda parte da Fastiginia.»28 (Belchior, 1988: 17) A terceira parte, 

«Pincigraphia ou Descripção e historia natural e moral de Valhadolid» apresenta a 

                                                
28 Recorde-se a título de exemplo os relatos dos dias 3 e 14 Julho que são autênticos contos, 

com descrições deliciosas acerca das personagens e suas acções, de feição jocosa e satírica.
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peroratio que funciona como o retrato daquela cidade castelhana com diversas e 

pormenorizadas informações.

Ao longo de toda a obra encontramos a reprodução de diálogos de rua, com 

piropos fulgurantes, onde o tom alegre e jocoso das festas e dos especáculos que tinham 

lugar na corte castelhana se mistura com uma certa intenção moralizante – já afastada 

do teor dos exempla medievais –, através das críticas insinuadas à figura da mulher, ao 

carácter teatral dos cultos religiosos e até aos hábitos de higiene como a falta de 

limpeza. Pinheiro da Veiga mais não faz do que contar estórias com bastante vivacidade 

e sentido de humor29. Este repertório «no solo tuvo una difusión manuscrita, sino que 

además se trasmitió de una manera anónima bajo el pseudónimo de “Turpín”, el 

archiconocido arzobispo de Reims.» (2007: 311)

Na origem de muitas das estórias narradas por “Turpín” está o confronto entre 

Portugal e Castela, entre os portugueses e os espanhóis. E essas estórias são autênticos 

contos jocosos. «Numa sátira breve, mas galhofeira e contundente, Tomé Pinheiro da 

Veiga parece querer retratar (?) certo carácter mesquinho do viver português, em 

contraste com as larguezas castelhanas. Num entremez, um tal Afonso Fernandes é 

interpelado desta maneira: “com tuas barbinhas samicas mui tozadas, e amalrotadas, e a 

tua vinha graduada em quinta, mui cercada de silveiras, por que te não tomem um 

cacho, e a tua espadinha caranguejeira mui refincada, e a tua mulherzinha mui faminta e 

com muito más perninhas, emparedada, e a tua filhinha com as suas sapatas mijadas e 

acalcanhadas, metida em um arquibanco e sem ver sol, nem lua, vendo a Estrela na hora 

                                                
29 No Prefácio à reprodução em fac-símile da edição de 1911 da Biblioteca Municipal do Porto, 

Maria de Lurdes Belchior afirma: «Trata-se, em princípio, de um relato de viagem de 

Vlhadolide para Lisboa. Mas a narrativa está entretida com descrições de paisagens e de 

personagens, com notícias sobre preços e modas, com dados sobre religiosidade e festas, com 

sátiras e anedotas.» (1988: 9)
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do meio-dia?” (p.44)» (Belchior, 1988: 10-11) A descrição do espaço e das personagens 

permitem ao narrador traçar um retrato ridículo de certas famílias portuguesas, que se 

opõe ao que se passa em Castela.

Em Fastígmia recolhemos dados concretos e verdadeiros que resultam numa 

espécie de antropologia cultural dos dois povos postos em confronto, no início do 

século XVII. Afirma José Pereira de Sampaio na introdução à edição de 1911: «Estando 

á data Portugal unido á Hespanha, pela concorrencia de duas corôas régias em uma só e 

unica cabeça de imperante, inquieta-nos a preoccupação de sabermos como portuguezes 

e hespanhoes coexistiam em sociedade; isto nos estimula a indagar que relações de 

deferencia e cortezia mantinham entre si; o manuscripto é precioso a este respeito, pelos 

relances luminosos que projecta, nos piques das palestras, em espectáculos organisados, 

de farças e motejos até.»30

3.2. CORTE NA ALDEIA

Francisco Rodrigues Lobo (1579 – 1621), um dos iniciadores do Barroco,

cultivou diversos géneros literários, desde a écloga ao poema épico e à prosa didáctica,

sob a forma de diálogos, da Corte na Aldeia.

Nesta obra encontramos a primeira tentativa para uma teorização e para «uma 

classificação das formas narrativas breves», como bem assinalou Finazzi-Agrò (1978: 

93). Efectivamente, «nos Diálogos X e XI da sua obra Corte na Aldeia e noites de 

inverno, ele esclarece uma nítida distinção entre os contos (que «não consistem em mais 

que dizer com breves e boas palavras uma cousa sucedida graciosamente») e as histórias 

                                                
30 A introdução de José Pereira Sampaio está integrada na reprodução em fac-símile da edição 

de 1911 e não está paginada.
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(ou seja, as novelas de tipo italiano, «com boa descrição das pessoas, relação dos 

acontecimentos, razão dos tempos e lugares e uma prática por parte de alguma das 

figuras que mova mais a compaixão e piedade.»).» (1978: 93)

O corpus em que Rodrigues Lobo se baseia para fazer tal distinção abarca a 

produção narrativa portuguesa, a espanhola e a italiana, que ao fim e ao cabo 

estabeleceram relação íntima ao longo da Idade Média e da era quinhentista portuguesa. 

Os contos distinguem-se, segundo a sua reflexão, das histórias por serem mais breves e 

terem uma finalidade «graciosa». Ora, a graciosa podemos associar dois vectores: a 

«cousa sucedidamente graciosamente» pode ser algo de ordem religiosa, atendendo ao 

conceito de «graça» – e aí temos todo um repertório de literatura exemplar e miraculista 

na nossa literatura – como pode, igualmente, ser uma «cousa» engraçada, jocosa, 

chistosa. As histórias, tal como as define, implicam um enredo mais complexo, cuja 

intencionalidade comunicativa é de ordem sentimental, «para que mova mais a 

compaixão e a piedade.» As histórias aproximam-se das novelas.

Neste sentido, e certamente pelo facto de a literatura ibérica seiscentista encarar 

a «novela italiana» com alguma estranheza na sua tradição cultural, «a preferência [de 

Francisco Rodrigues Lobo] vai toda ela, evidentemente, para os contos, de que tenta 

também uma minuciosa classificação, distinguindo entre os graciosos e os de subtileza, 

por sua vez subdivididos em várias subclasses, entrando depois numa longa dissertação 

(acompanhada de exemplos) sobre os ditos, breves anedotas com base em frases cheias 

de «entendimento, de graça ou de malícia».» (Finazzi-Agrò, 1978: 94)
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3.3. NOVA FLORESTA

Gonçalo Fernandes Trancoso estimulou no século XVIII o aparecimento de 

outras obras: «Podemos considerar dum filão análogo as historietas de que o Pe. Manuel 

Bernardes esmaltou algumas das suas obras (Nova Floresta, Meditações sobre os 

principais Mistérios da Virgem) […]. Assemelham-se [à obra de Trancoso] pela 

intenção, mais apologética […] e pelo processo de extrair a matéria das narrativas de 

referências orais («Contam que…») ou de leituras, confessadas ou não («Refere 

Dionísio Carthusiano…»).» (Rocha 1997: 213).

A primeira edição de Nova Floresta, em cinco volumes, decorreu de 1708 a 

1720. Trata-se de um colectânea de apólogos e narrativas exemplares que obedece a um 

processo de composição preciso: «conta-se primeiro um apotegma ou história, 

intencionalmente escolhido, segue-se um adequado comentário, carregado de citações 

eruditas que ilustram a doutrina, e da reflexão hão-de sair as conclusões.» (Belchior 

1997, III: 740)

O título completo da obra, oferecida e dedicada a Maria, «soberana mãe da 

divina graça», é bem expressivo: Nova Floresta, ou Sylva de varios apophthegmas, e 

ditos sentenciosos, espirituais, & moraes; com reflexoens, em que o útil da doutrina se 

acompanha com o vario da erudição assim divina como humana. Acumulando contos e 

estórias de exemplo, que lembram Trancoso, o autor procedeu a uma selecção de temas, 

como a amizade, a curiosidade, a honra, a inveja, et cetera, e apresentou narrativas para 

cada uma das temáticas seleccionadas e apresentadas por ordem alfabética.

Além de contos e estórias de carácter moralizante e exemplar, essa obra também 

apresenta outro tipo de textos: as anedotas. De facto, muitas vezes na exposição da 

doutrina, a presença de textos chistosos e jocosos tende a prender o leitor ou o público. 
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Aí reside uma estratégia ainda por identificar nos exempla medievais e nos «contos de 

Trancoso». 

Da obra do Padre Manuel Bernardes muitas estórias, sobretudo os chistes e as 

anedotas, perpetuaram-se na tradição oral portuguesa e apareceram em recolhas de 

contos populares, como por exemplo a de Teófilo Braga, que publica algumas no 2.º 

volume de Contos Tradicionais do Povo Português.

3.4. RELAÇÕES MARÍTIMAS E HISTÓRIAS DE NAUFRÁGIOS

Se o mar e os descobrimentos portugueses estavam na origem de uma grande 

literatura popular, que começou a publicar-se ainda no século XV, é só nos séculos 

XVII e XVIII que eles inspiram textos de grande repercussão popular. Referimo-nos 

especialmente à História Trágico-Marítima, publicada em dois volumes em 1735 e 

1736. Esta obra contém «relações de naufrágios» de navios portugueses ocorridos entre 

1552 e 1602.

Até à publicação desta obra de Bernardo Gomes de Brito (1688 – 1760), crê-se 

que tais relações de naufrágios tinham tido uma circulação oral bastante significativa 

através de folhetos de cordel. Aliás, a História Trágico-Marítima é o resultado da 

reunião de papéis populares que o autor coleccionou. (cf. Palma-Ferreira 1980: 9)

De acordo com J. Palma-Ferreira, «a celebridade da Histórica Trágico-Marítima

foi tal que eclipsou a que porventura têm as relações que, embora dedicadas a temas 

marítimos, não são especificamente de naufrágios ou, sendo-o, não parecem possuir 

aquelas qualidades eminentemente trágicas que delas se esperava para melhor 

acentuarem a lenda negra das navegações.» (1980: 12). 
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Após uma leitura da antologia dessas relações31, apecerbemo-nos de que o 

naufrágio foi muitas vezes o pretexto para a narração de aventuras, cujo herói é o 

navegador ou náufrago, para a descrição de monstros e figuras do âmbito do 

maravilhoso, como se de pequenos contos se tratasse.

Vejamos, por exemplo, a relação intitulada Naufráfio do Patacho N.ª Sr.ª da 

Candelária, que deixou escrita Francisco Corrêa32. A relação narra o desvio, motivado 

por uma tempestade, do patacho chamado N.ª Sr.ª da Candelária, da Ilha da Madeira, o 

qual foi parar à Ilha incógnita, vindo da costa da Guiné, no ano de 1693.

O relato desse naufrágio refere o que os navegadores encontram na dita ilha, ao 

contrário do que se podia esperar de uma tragédia como um naufrágio. Diz o narrador: 

«notámos que a terra era ilhada, habitada de Aves e Monstros e abundante de víveres 

que a Natureza liberalmente produzia sem benefício de lavradores. Mono33 vimos que 

tinha como oito palmos de altura e com dentes de quatro dedos. […] Trabalhou-se todo 

o dia e deixando vigias, descansámos e na manhã seguinte, que se contavam sete de 

Agosto, ainda mal se divisava a luz quando vimos sair das águas uma mulher marinha e 

com tanta ligeireza entrou na terra e subiu ao monte que não tiveram todos os 

companheiros o gosto de a verem.» (Palma-Ferreira, 1980: 24)

                                                
31 A antologia que nos serviu de base e da qual retiramos os exemplos textuais é uma selecção 

da autoria de João Palma-Ferreira, 1980, Naufrágios, Viagens, Fantasias & Batalhas, Lisboa: 

INCM. As «relações» são relatos, logo narrativas, dos acontecimentos sucedidos aos 

navegadores no mar. João Palma-Ferreira (1980: 13) afirma que «já em meados do século XVII, 

se não antes, as relações começaram a atrair a atenção dos homens de letras e não apenas dos 

cronistas quase anónimos, dos animadores de literatura de cordel e dos simples testemunhos. A 

relação tende a adquirir feição literária.»
32 «Esse é o nome suposto e apenas consta como autor desta Relação que Diogo Barbosa 

Machado atribui ao Pe. Victorino José da Costa, hipótese também professada por Inocêncio 

Francisco da Silva.» (Palma-Ferreira, 1980: 24)
33 Mono é uma designação comum aos macacos em geral e, em particular, aos primatas 

antropóides, sem cauda e de braços longos, como o chimpanzé, o orangotango.
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E o relato continua com a caracterização da mulher marinha até surgir, também, 

um homem marinho, cuja fisionomia lembra o demónio ao narrador da relação. Como 

se pode notar, os motivos e os temas abordados na relação do Naufráfio do Patacho N.ª 

Sr.ª da Candelária reenviam para o universo do conto maravilhoso. A presença de 

criaturas descritas como agigantadas e estranhas, bem como a figura da «mulher 

marinha» já não são novidade no repertório narrativo português. A coexistência dessas 

personagens em narrativas de épocas diferentes e distantes atesta a importância da 

tradição oral de contos e estórias.

Além da relação a que nos referimos brevemente, outra merece, igualmente, a 

nossa atenção: é a Notícia verdadeira e curiosa do naufrágio sucedido no mês de 

Fevereiro próximo passado ao Filósofo Carolino e do encontro que teve com uma 

Mulher que viveu 17 anos na companhia de um façanhoso bicho junto dos montes 

Mauritanos34. Uma vez mais, essa notícia relação descreve o lugar onde foram parar os 

náufragos e narra as peripécias desencadeadas entre eles e os gigantes que habitavam a 

terra desconhecida.

Cite-se algumas passagens de modo a constatarmos a dimensão do maravilhosa 

na descrição dos locais e dos acontecimentos: «(…) acharam uma casa feita pela 

natureza, a qual tinha de largo vinte e dois pés e dezasseis e meio de alto e de fundo 

trinta e oito e meio; e primeiro que tudo contemplando o como faria a natureza tão 

perfeita casa de repente lhe apareceu uma mulher de estatura agigantada, vestida de 

                                                
34 «Extremamente rara, esta Relação não vem citada nos manuais bibliográficos.», afirma João 

Palma-Ferreira, 1980: 103. Relativamente a essa relação, Palma-Ferreira dá as seguintes 

informações (1980: 12): «pelo Dr. F. A. B., ou talvez seja a tradução de uma fantasia, dessas 

que por finais do século XVIII tanta voga tiveram e que, por vezes, são paródias às 

comunicações e notícias científicas e pseudocientíficas que então corriam. Da relação de 

naufrágios apenas se apropriou, no título, do prestígio popular de um subgénero de longas 

tradições.»
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cabelos louros, testa alta e espaçosa, olhos verdes e formosos, nariz baixo e grande, a 

boca pequena e rubicunda, os dentes proporcionados e claros, a barba aguda e voltada, 

as orelhas pequenas e fundas, o pescoço alto e delgado, os ombros espadaúdos, os 

braços compridos e com toda a mais organização perfeita e proporcionada, a qual 

chegando-se para eles os chamava com vozes que eles não entendiam e com acções que 

insinuavam alegria e contentamento.» (Palma-Ferreira, 1980: 107)

A descrição minuciosa confere ao autor/narrador da relação um perfil de 

meticuloso observador por um lado, e de homem pasmado e espantado por outro. A 

estranheza com que o espaço e a figura feminina são descritos confirma a novidade do 

que é narrado. Continua a relação com o aparecimento de um «bicho mais horrendo que 

as idades nunca imaginaram» e com a narração de como a mulher gigante, cativa do 

bicho, se escapuliu conjuntamente com os náufragos por quem nutria carinho e afeição.

Essas estórias de aventuras mais não são do que contos. Conquanto não 

tenhamos co-referências textuais dessas estórias no corpus de contos populares 

portugueses que estudámos, estamos certos de que há coexistência de temas e motivos, 

que se confirma, outra vez, pela tradição oral na transmissão dos contos.

«Embora sempre aproveitadas pelos manipuladores de folhas volantes e pela 

exploração fácil dos sentimentos do público – aspecto particularmente vincado nas 

relações do século XIX –, as notícias navais e os sucessos marítimos em geral, 

reflectindo o interesse pelos temas do mar que se manifesta em [diversos autores 

estrangeiros], vêm motivar os romances marítimos que em Portugal foram 

primacialmente tratados por Francisco Maria Bordalo (1821-1861).» (Palma-Ferreira 

1980: 13).
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3.5. LITERATURA DE CORDEL

No âmbito da Literatura de Cordel35 muitas foram as estórias e os contos 

difundidos na tradição oral portuguesa, desde o século XVI até aos nossos dias, tendo-se 

observado uma forte intensificação nos séculos XVII, XVIII e XIX. Destinada a uma 

circulação ao sabor dos gostos e das preferências de um público heterogéneo36, «a 

técnica folhetinesca serviu toda a espécie de intrigas: de acção ou de sentimento», como 

assinala João David Pinto-Correia (2003: 5).

É pois esse carácter de «utilidade», se assim o podemos designar, que vai 

garantir a ampla difusão de estórias da tradição oral portuguesa. Ganham igual 

importância, ao lado da História Trágico-Marítima, compilação de folhetos de relações 

de viagens e naufrágios, uma «mão cheia» de contos a que Luís da Câmara Cascudo 

entendeu chamar «Os cinco contos do povo», «feliz designação», afirma Pinto-Correia. 

Referimo-nos às estórias da Princesa Magalona e Pedro de Provença, aos célebres 

contos da Imperatriz Porcina e da Donzela Teodora, de Roberto do Diabo e de João de 

                                                
35 A chamada literatura de cordel abrange uma diversidade tipológica de escritos - onde se 

incluem as relações que resultaram na compilação da História Trágico-Marítima – cuja 

particularidade é a sua edição/impressão em folhetos destinados a ampla difusão, principalmente 

entre as camadas mais populares do público. A designação «de cordel» deve-se sobretudo ao 

facto de os folhetos serem dependurados num cordel e presos por molas. Acresce dizer que a 

literatura de cordel deverá ser considerada no âmbito da literatura popular escrita.
36 Apesar de se considerar que a Literatura de Cordel era difundida principalmente junto das 

camadas mais populares, não podemos esquecer o facto de o acesso a livros ser condicionado 

pelo seu preço elevado e pelo reduzido número de exemplares, daí o folheto de cordel alcançar, 

também, bastante popularidade junto das classes ditas «mais cultas».
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Calais. A esses cinco contos também se junta o de Carlos Magno e os Dozes Pares de 

França37.

E desses contos muitas versões foram criadas, consoante a sua circulação, a 

extensão e o formato do folheto: «os folhetos maiores (de dezasseis a um máximo de 

sessenta e quatro páginas) destinavam-se à diversão.» Lembremos o que disse Hallewell 

(2005: 638): «Nesse grupo, os dois títulos mais populares na França – mesmo em fins 

do século passado – era, segundo soubemos, Quatre fils Aymon, publicado pela primeira 

vez em Lyon, em 1480, e Robert le diable, que teve a sua primeira edição em 1496. 

Essas histórias representam a regurgitação para o povo de matérias dirigidas 

originalmente às classes mais altas.» 

Essas estórias francesas chegaram a Portugal muitas vezes através da Espanha, 

onde se conhece uma versão de Robert le Diable no século XVI (cf. Hallewell 2005). O 

mesmo sucedeu relativamente a outros contos: primeiro em Espanha, depois em 

Portugal. A estória da Princesa Magalona foi impressa, pela primeira vez, em Espanha, 

em 1519. Em Portugal, a primeira edição que se conhece desse folheto é em 1783. Em 

relação à Donzela Teodora, narrativa que Hallewell identifica como uma versão 

proveniente das muitas histórias das Mil e Uma Noites, «já era conhecida na Espanha 

pelo menos há trezentos anos quando saiu a primeira edição em folheto, em Toledo, em 

1498. Levou outros duzentos anos para aparecer em português, impressa na gráfica 

lisboeta dos «herdeiros de António Pedrozo Galvão», em 1712.» (Hallewell, 2005: 638)

                                                
37 Teófilo Braga considera que as folhas volantes estão na base da literatura popular portuguesa, 

quando afirma, relativamente aos séculos XVII e XVIII, no seu artigo «A Literatura dos Contos 

Populares em Portugal»: «os contos tornaram-se raros e foram deixando de ser lidos, ao passo

que entre o povo se vulgarizavam as folhas volantes traduzidas do espanhol desde o governo 

dos Filipes, tais como a Donzela Teodora, a Formosa Magalona, o Roberto do Diabo, a 

História de Carlos Magno, os Sete Infantes de Lara, que formam a base da literatura popular 

[…].» (2002, II: 72)
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Quanto às aventuras do navegador João de Calais, Luís da Câmara Cascudo não 

deixou de fomentar algumas dúvidas a respeito da sua verdadeira autoria, baseando-se 

nas informações de Mme. Monique Cazeaux-Varagnac e nas pesquisas de Antoine 

Barbier, as quais apontam para um certo Jean Castillon, possível pseudónimo de autor 

anónimo, como o autor da estória que cativa há séculos o ocidente europeu. O etnólogo 

brasileiro nota, ainda, que a versão original da História de João de Calais reporta o seu 

ambiente para o reino português, tendo o mesmo sido modificado aquando da tradução, 

pois a redacção de Madame de Gómez substitui o porto de Lisboa e o reino de Portugal 

pelo porto de Palermo no reino da Sicília.

Mas, mais do que a verdadeira origem dessas narrativas folhetinescas, importa-

nos a sua ampla difusão e circulação no território português, pelo que temos de deter-

nos nas numerosas edições que se verificaram desde os finais do século XVIII até ao 

século XX. Arnaldo Saraiva dá conta no seu catálogo Folhetos de Cordel e outros da 

minha colecção da grande circulação dos «cinco contos do povo» em Portugal.

As referências apresentadas no catálogo são as seguintes (Saraiva, 2006):

202 - História completa da princesa Magalona, [19--]; 

203 - História completa da princesa MagalonaI, 1954; 

204 - História curiosa da vida do conde de Castela Fernão Gonçalves e das façanhas e 

morte dos Sete Infantes de Lara, 1902; 

207 - História da donzela Teodora em que se trata da sua grande formosura e 

sabedora, 1898; 

208 - História da imperatriz Porcina, mulher do imperador Lodónio de Roma, 1851; 

209 - História da imperatriz Porcina, mulher do imperador Lodónio de Roma; 1859; 

210 - História da imperatriz Porcina mulher do imperador Lodónio de Roma, 1875;

211 - História da imperatriz Porcina mulher de Lobório, imperador de Roma, 1954;
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212 - História da princesa Magalona, filha d’el-Rei de Nápoles e do nobre e valeroso 

cavaleiro Pierres Pedro de Provença, e dos muitos trabalhos, e adversidades, 

que passaram, sendo sempre constantes na fé, e virtudes, e como depois 

reinaram e acabaram a sua vida virtuosamente no serviço de Deus, 1866;

213 - História da princesa Magalona, filha de el-Rei de Nápoles e do nobre e valoroso 

cavaleiro Pierres, Pedro de Provença, e dos muitos trabalhos e adversidades 

que passaram, sendo sempre constantes na fé e virtudes, e como depois 

reinaram e acabaram a sua vida virtuosamente no serviço de Deus, 1900;

217 - História de João de Calais, 1806;

218 - História de João de Calais, 1866;

219 - História de João de Calais, [19--];

230 - História do célebre navegador João de Calais, 1967;

234 - História do imperador Carlos Magno e dos Dozes de França, 18--;

245 - História nova do imperador Carlos Magnos, e dos Doze Pares de França, contém 

a grande batalha, que teve com Malco Rei de Fez, a qual venceu Reinaldos de 

Montalvão, e dos muitos trabalhos que este padeceu por traição de Galalão, 

sendo sempre leal, constante na fé, e o melhor dos doze pares, 1788;

246 - História nova do imperador Carlos Magnos, e dos Doze Pares de França. 

Contém a grande batalha, que teve com Malco, rei de Fez, a qual venceu 

Reinaldos de Montalvão, e dos muitos trabalhos que este padeceu por traição de 

Galalão, sendo sempre leal, constante na fé, e o melhor dos doze pares, 1851;

247 - História nova do imperador Carlos Magno e dos Doze Pares de França, 1894;

248 - História verdadeira da princesa Magalona, filha d’el-Rei de Nápoles, e do nobre, 

e valoroso cavalheiro Pierres, Pedro de Provença, e dos muitos trabalhos, e 

adversidades, que passaram, sendo sempre constantes na fé, e virtudes, e como 
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depois reinaram, e acabaram a sua vida virtuosamente no serviço de Deus, 

1839;

314 - Nova história da princesa Magalona, [19--]

315 - Nova história de João de Calais, [19--]

450 - Verdadeira história da donzela Teodora em que se trata da sua grande formosura 

e sabedoria, 1891;

451 - Verdadeira história da donzela Teodora em que se trata da sua grande formosura 

e sabedoria, 1956;

452 - Verdadeira história da imperatriz Porcina mulher do imperador Lodónio de 

Roma, [19--];

453 - Verdadeira história da princesa Magalona (filha de el-rei de Nápoles) e do nobre 

e valoroso cavaleiro Pierres, Pedro de Provença, e dos muitos trabalhos que 

passaram, sendo sempre constantes na fé e virtudes, e como depois reinaram e 

acabaram a sua vida virtuosamente ao serviço de Deus, 1896;

454 - Verdadeira história da princesa Magalona (filha de el-rei de Nápoles) e do nobre 

e valoroso cavaleiro Pierres, Pedro de Provença, e dos muitos trabalhos que 

passaram, sendo sempre constante[s] na fé e virtudes, e como depois reinaram e 

acabaram a sua vida virtuosamente ao serviço de Deus, 1912;

455 - Verdadeira história da princesa Magalona (filha de el-rei de Nápoles) e do nobre 

e valoroso [etc.], 1919;

456 - Verdadeira história de João de Calais vencedor dos piratas nas costas marítimas 

da Picardia (Gália), 1891;

457 - Verdadeira história de João de Calais vencedor dos piratas nas costas marítimas 

da Picardia (Gália), 1892;
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458 - Verdadeira história de João de Calais vencedor dos piratas nas costas marítimas 

da Picardia (Gália), 1906;

459 - Verdadeira história de João de Calais vencedor dos piratas nas costas marítimas 

da Picardia (Gália), 1911;

460 - Verdadeira história de João de Calais vencedor dos piratas nas costas marítimas 

da Picardia (Gália), 1924

461 - Verdadeira história do Grande Roberto, Duque de Normandia e imperador de 

Roma, [19--]

462 - Verdadeira história do imperador Carlos Magno e dos Doze Pares de França, 

1890

Como podemos verificar, o número de edições de certos folhetos ultrapassa, na 

maior parte dos casos, meia dezena, num espaço de tempo de cerca de um século. O 

conto da Princesa Magalona regista nove edições, sendo a mais antiga de 1839 e a mais 

recente de 1954, podendo, eventualmente, haver uma impressão posterior, pois uma das 

referências data de 19--, não se sabendo ao certo o ano. A Donzela Teodora conta com 

três edições, de acordo com o catálogo em questão, uma de 1891, outra de 1898 e uma 

terceira de 1956. A História de João de Calais é a que apresenta maior número de 

edições, são dez ao todo, de 1806 a 1967, mais de um século e meio de difusão. Tanto a 

História da Imperatriz Porcina como a de Carlos Magno e os Doze Pares registam, 

cada uma, cinco edições. O conto de Carlos Magno tem como edição mais antiga uma 

de 1788 e como mais recente 1890, o da Imperatriz Porcina tem edições entre 1851 e 

1954.

Embora nos tenhamos centrado apenas nas referências de um catálogo de 

folhetos de cordel, cremos que os dados apresentados justificam as nossas premissas, ou 
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seja, confirmam a importância dos folhetos de cordel nos circuitos de transmissão da 

tradição oral portuguesa. Já com uma ampla difusão no século XVIII, essas estórias

circularam não apenas pelo território nacional, mas também por outros lugares, como 

atesta Hallewell: «os folhetos populares espanhóis, inclusive a sempre popular 

Magalona, já eram exportados para as Índias desde 1600 – apesar de uma Real Cédula, 

de 4 de Abril de 1531, proibir a exportação para lá de quaisquer romances ou obras vãs 

e profanas de ficção “como son de Amadís”. Portugal mandava seus folhetos para 

Madeira e Cabo Verde e, finalmente, para o Brasil.» (2005: 638)

4. A 1.ª METADE DO SÉCULO XIX

Um forte interesse pelas tradições populares e medievalistas surgiu com o 

movimento romântico, no primeiro quartel do século XIX. Este novo interesse, se é que 

o podemos chamar de “novo”, nasce com propósitos concretos: valorizar as raízes 

genuínas da identidade nacional, exaltar alguns valores medievais e recusar a herança 

classicista; e a ele podem associar-se dois grandes nomes da Literatura Portuguesa: 

Almeida Garrett e Alexandre Herculano.

«Uma das mais conspícuas [aventuras do Romantismo] foi decerto a tentativa de 

criar uma tradição nacional, contra os elementos de uma História de cinco séculos, 

quando a duração total da nossa História não excedia sete. […] De tal forma se obedecia 

à moda que lavrava nas nações germânicas; mas nesses países a tradição medieval era 

viva, estavam ainda de pé as instituições antigas; pois só na França e na Espanha se 
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tinham constituído absolutismos, e, só a Península tinha tido, para além dos territórios 

europeus, vastos domínios ultramarinos.»38 (Oliveira Martins 1977: II – 111).

Garrett pôs mãos à obra no sentido de dar forma a um nacionalismo que se 

encontrava periclitante e ameaçado, derivando para o campo das tradições populares. A 

Adozinda (1828) e o Romanceiro (1843-1853) comprovam essa sua orientação e são o 

resultado de uma actividade patriótica que se deve considerar, em certos aspectos, 

pioneira e, como assinalou Manuel Viegas Guerreiro, «ao longo de séculos, de geração 

em geração, se fora transmitindo esse tesouro lírico que urgia recolher, restaurar, 

popularizar, estudar. Aqui estava o ponto de partida, senão o de chegada, da revolução 

literária que Garrett se orgulhava de iniciar e dirigir em Portugal. E mais que teorizador, 

foi seu executor. Formou, cedo, o projecto de publicar um cancioneiro e um romanceiro, 

mas acabou por se aplicar apenas à publicação do último.» (1993: 77).

4.1. ALMEIDA GARRETT 

Garrett nasceu no Porto, em 1799. «Da sua infância é costume lembrar a 

possível influência que duas criadas (a velha Brígida e a mulata Rosa de Lima) 

exerceram no futuro autor de Adosinda, despertando nele o gosto pelo folclore (contos 

populares, modinhas), bem como o interesse pela mentalidade e sabedoria populares»

(Coelho, 1997: II – 363). Com dez anos é obrigado a partir com a família para a ilha 

Terceira, nos Açores, para fugir às Invasões Francesas. Aí a sua educação e formação 

                                                
38 Parece, nesta asserção de Oliveira Martins, que um dos factos que terá levado Portugal a

perder um pouco a sua consciência nacional e consequente preservação de valores culturais 

próprios foi a expansão ultramarina. Com efeito, uma vez que Portugal é sempre apontado, 

sobretudo a partir dos séculos XVII e XVIII, como o país da Europa mais atrasado cultural, 

literária, política e economicamente parece perfeitamente natural que os exilados trouxessem 

para a pátria ideologias triunfantes.
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ficam sob a tutela dos seus dois tios, o Dr. João Carlos Leitão e o D. Frei Alexandre da 

Sagrada Família. 

Em 1816, ingressou no curso de Direito, em Coimbra, sendo o momento a partir 

do qual se começa a interessar pelas ideologias liberais. Tem um papel bastante activo e 

interventivo junto das frentes do Liberalismo. Contudo, exilou-se, pela primeira vez, em 

Inglaterra, de 1823 a 1826, após a Vilafrancada. A permanência em Inglaterra foi 

preponderante para despertar no autor o interesse pelas xácaras, os romances populares 

que poderiam revitalizar a genuinidade da sua pátria natal.39

Tendo regressado novamente a Inglaterra, em 1828, pelos mesmos motivos do 

primeiro exílio, Garrett publica, nesse mesmo ano, por meio da editora Bossey & Son, 

Adosinda. Trata-se de um poema-balada inspirado nas lendas e romances populares da

                                                
39  A Inglaterra é determinante para a actividade que Garrett vai abraçar quando regressar a 

Portugal, em 1826. Como refere Helena Barbas, «o interesse pela tradição oral, que a torna 

objecto de um estudo mais sério e profundo, data de meados do século XVIII, tendo sido 

desencadeado em Inglaterra pela polémica em torno de Ossian Fragments of Ancient Poetry 

collected in the Highlands of Scotland, and translated from Gaelic or Erse Language. 

Publicados por James MacPherson em 1760, estes fragmentos – apresentados como os mais 

antigos poemas da tradição oral escocesa, escritos em gaélico pelo Bardo Ossian (confundido 

com Oisin, o herói lendário filho de Finn ou Fingal, que Yeats irá recuperar) – suscitam a 

incredulidade quase geral, mas motivam os investigadores e inauguram uma série de esforços no 

sentido da recuperação dos primitivos poemas em vernáculo. É na linha mais moderada destas 

tentativas que se inserem as colectâneas Reliques of Ancient Poetry editada em 1765 por 

Thomas Percy (1729-1811), o bispo de Dromore (1782); Minstrelsy of the Scottish Border

compilada pelo escocês Walter Scott (1771-1831) em 1801- 2, e Ancient Spanish Ballads de 

1823, onde John Gibbson Lockhart (1794-1854), o jornalista escocês e genro de Scott, apresenta 

uma tradução dos poemas espanhóis organizados pelo alemão Diepping. Serão estes os nomes 

dos autores que, de algum modo, inspiram e influenciam Almeida Garrett no seu trabalho de 

recolha romancística.» In Almeida Garrett. O Trovador Moderno, Lisboa, Edições Salamandra, 

1994, p. 13.
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tradição oral que começara a recolher e que publicaria, cerca de quinze anos depois, no 

primeiro volume do Romanceiro.

Com efeito, ainda no momento correspondente ao seu primeiro exílio, Garrett 

pôde ir iniciando o seu trabalho de recolha de romances e narrativas populares, como 

afirma na carta dirigida ao Sr. Duarte Bessa, a qual serviu de prefácio à 1.ª edição de 

Adosinda: «Recorri à tradição: estava eu então fora de Portugal; estimulava-me a leitura 

dos muitos ensaios estrangeiros que nesse género iam aparecendo todos os dias em 

Inglaterra e França, mas principalmente Alemanha. Uma estimável e jovem senhora de 

minha particular amizade – a quem por agradecida retribuição é dirigida a introdução do 

presente romance40 - foi quem se incumbiu de me procurar em Portugal algumas cópias 

das xácaras e lendas populares.» À custa da colaboração desta “jovem senhora”, o autor 

conseguiu cerca de quinze rapsódias, as quais sendo fragmentos e uma espécie de 

baladas e xácaras rapidamente mereceram o tratamento e o restauro que uma 

publicação, segundo Garrett, assim exigia41.

Precisamente quinze anos após a publicação de Adosinda, sai a lume o primeiro

volume do Romanceiro, repleto de «Romances da Renascença». Na nota introdutória, 

datada de 12 de Agosto de 1843, Garrett confessa a sua ignorância relativamente a um 

estudo científico que pudesse enriquecer o leitor curioso ou potenciais estudiosos acerca

                                                
40 Elisa. É este o nome da prestimosa adjuvante de Garrett, a quem é endereçada elogiosa 

retribuição nas primeiras páginas de Adosinda.
41 Garrett escreveu: «Comecei a arranjar e a vestir alguns com que engracei mais; e para lhe dar 

amostra do modo por que o fiz, adiante copio um dos mais curiosos, ainda que não dos menos 

estropiados, e com ele o restaurado ou recomposto por mim, o melhor que pude e soube sem 

alterar o fundo da história e conservando, quanto era possível, o tom e estilo de melancolia e 

sensibilidade que faz o principal e peculiar carácter destas peças.» In Prefácio à primeira edição 

de Adosinda (Carta endereçada ao Sr. Duarte Lessa), apud Almeida Garrett, Romanceiro, 

(Selecção, organização, introdução e notas de Maria Ema Tarracha Ferreira), Lisboa, Ulisseia, 

1997, pp. 173-174)
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da classificação literária e do lugar que estas histórias em verso ocupariam no campo 

dos estudos literários. Na verdade, apresenta o seu volume como uma colecção de 

«trovas e romances populares, xácaras e solaus – designações que, sinceramente 

confesso, não sei ainda quadrar bem nas diversas espécies e variedades em que se divide 

o género». (Garrett 1997: 177).

Como é dado a constatar, Garrett assume-se como o pioneiro do interesse pela 

literatura popular e do método de compilação e de recolha de géneros dessa literatura, 

ao qual ele próprio não obedece strictu sensu, uma vez que adulterou a seu gosto o que 

lhe foi dado. 

O Romanceiro permite analisar, com alguma pertinência, a posição do autor face 

ao processo da recolha e da compilação dos romances populares. Se de início Percy e 

Scott determinaram as escolhas de Garrett; de volume para volume e de edição para 

edição, nota-se uma certa mudança de perspectiva(s).

Após uma leitura atenta das introduções às diferentes edições entre 1828 e 1853, 

vê-se que Garrett iniciou a actividade de compilação tendo por base fontes escritas e 

algumas orais, circunscritas geograficamente à área de Lisboa, para, posteriormente, 

estender as suas pesquisas ao resto do país. Teófilo esclarece que após a 1.ª edição de 

Adosinda, «Garrett foi depois auxiliado nesta coleccionação pela colheita do cônsul 

francês Mr. Pichon, entre 1832 e 1833, pelo Dr. Emigídio Costa, com relação ao 

Alentejo, pelo Bibliotecário Rodrigues, com relação ao Minho, e pelo Dr. Nunes, com 

relação à Extremadura.» (Braga, 1984: 455-456).

Neste sentido se compreende a observação de Manuel Viegas Guerreiro quando 

afirma que «nenhum dos textos do Romanceiro é reposição fiel de versão popular. 

Alguns nem corriam até como romances, eram contos ou lendas que o autor modificou 

com liberdade que apenas respeita o assunto nuclear antigo, […] outros têm por base a 
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versão tradicional, dita muito estropiada, e que o artista a seu modo reconstrói, de que 

são exemplo o romance de Adosinda, refeito sobre D. Silvana, em que se mantém o 

fundo da história e desfecho, a que se acrescentam diversos acidentes e profusão de 

enfeites, que formalmente o desfiguram, e Bernal-Francês, menos alterado.» (1993: 78-

79).

De facto, e dada a polivalência literária de Almeida Garrett, o Romanceiro

constitui mais uma amostra dos vectores pelos quais se norteou o autor: para ele, o 

romantismo era o tradicional e o nacional. E se, por um lado, o liberalismo que defendia 

no campo político era, também, um liberalismo literário, no pólo oposto, ele nunca 

negou o seu amor pela tradição e pelos valores nacionais, no sentido estritamente moral 

e literário, daí o seu culto pelo popular e pelas suas fontes genuínas, como atesta o 

Romanceiro.

É no período de 1843 e 1851 que são editados os três volumes do Romanceiro: 

em 1843 o 1.º volume, correspondendo à 2.ª edição de Adosinda, cuja 1.ª edição data de 

1828; e em 1851 são publicados os volumes II e III. Assiste-se, ainda, em 1853, a uma 

reedição do 1.º volume, sendo a 3.ª edição de Adosinda. Atendendo a que Garrett inicia 

a recolha à volta de 182542, quer isto dizer que todo o processo teve a duração 

aproximada de vinte e cinco a vinte sete anos. Este quarto de século reflecte, com efeito, 

o percurso literário do autor, como já se disse anteriormente: o Garrett da 1.ª edição de 

Adosinda já não é o mesmo das edições de 1843 e 1851.

Se no prefácio à edição de 1828 Garrett afirmava querer seguir o que na 

Inglaterra e na Alemanha se estava a fazer43 como forma de marcar uma adesão oficial e 

                                                
42 Cfr. António José Saraiva e Óscar Lopes, História da Literatura Portuguesa, Porto, 16.ª ed., 

Porto Editora, 1995, p. 715.
43 «Lendo depois os poemas de Walter Scott ou, mais exactamente, suas novelas poéticas, as 

baladas alemãs de Bürger, as inglesas de Burns, comecei a pensar que aquelas rudes e 



73

definitiva ao Romantismo44, também tal desejo se mostra evidente nas demais 

introduções às edições seguintes, tendo, porém, manifestação de interesses diferentes, os 

quais se vão complexificando de edição para edição.

Na edição de 1843, o autor já teoriza alguns procedimentos relativamente às 

dificuldades de selecção do que lhe vai sendo enviado, já explica a actividade que foi 

tendo na análise do material a compilar e a editar, assim como também não esconde a 

sua contribuição. Aliás, em 1828, o autor afirmava claramente os restauros e alterações 

que ia fazendo em alguns romances45. Em 1843, Garrett volta a confessar o seu 

«contributo» no restauro de textos recolhidos da tradição oral.46

                                                                                                                                              
antiquíssimas rapsódias nossas continham um fundo de excelente e lindíssima poesia nacional, e 

que podiam e deviam ser aproveitadas.», afirma Almeida Garrett In Prefácio à primeira edição 

de Adosinda (Carta endereçada ao Sr. Duarte Lessa), apud Almeida Garrett, Romanceiro, 

(Selecção, organização, introdução e notas de Maria Ema Tarracha Ferreira), Lisboa, Ulisseia, 

1997, pp. 173)
44 Na brilhante introdução ao Romanceiro, editado pela Ulisseia, em 1997, Maria Ema Tarracha 

Ferreira assevera que «A publicação de Adosinda evidencia, pois, a completa adesão à nova 

corrente estética, proveniente de Inglaterra e da Alemanha – o Romantismo», p. 7.
45 Cfr.  Supra nota de referência 41.
46 «Nos artigos D. Dinis, Gil Vicente, Bernardim Ribeiro, Fr. Bernardo de Brito, Rodrigues 

Lobo, D. Francisco Manuel, e em vários outros que vinha a propósito, as notas manuscritas 

citavam, e transcreviam como ilustração, muitas coplas, romances e trovas antigas – e até 

profecias, como as do Bandarra – fielmente copiadas, asseverava ele, de Mss. antigos  que tivera 

em seu poder na Holanda e em Portugal, franqueados uns por judeus portugueses das famílias 

emigradas, outros havidos das preciosas colecções que dantes se conservavam com tão louvável 

cuidado nas livrarias e cartórios dos nossos fidalgos.// Foi-me logo confiada a inestimável 

descoberta; percorri com avidez aquelas notas, examinei-as com escrupulosa atenção, e, 

extractando uma por uma quantas coplas, cantigas e xácaras achei, completas e incompletas, 

acrescentei assim os meus haveres com umas cinquenta e tantas peças, delas anónimas e 

verdadeiramente tradicionais, delas de autor conhecido e que nas edições de suas obras se 

encontram – tais como Bernardim Ribeiro, Gil Vicente e Rodrigues Lobo –, mas que diferiam 

das impressas, consideravelmente às vezes, muitas até na linguagem da composição, pois que 

algumas ali achei em português, e manifestamente antigo e da respectiva época, as quais só 
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Na edição do Volume I, de 1843, o autor mantém os dois romances já 

publicados em 1828, os quais foram reconstruídos e não guardam as versões 

tradicionais genuínas a partir das quais se operou a reconstrução, e são acrescentados 

quatro romances, também restaurados. Entre 1843 e 1851 Garrett foi-se dando conta, 

certamente, segundo o que ia adquirindo ou recolhendo, de que existiam variadas 

versões de um mesmo romance. Desta forma, toma uma postura diferente quando 

publica os dois volumes em falta do Romanceiro, em 1851, sob o título de “Romances 

cavalheirescos antigos”. Pensando ter concluído o seu empreendimento, as palavras com 

que inicia a introdução da edição de 1851 são claras no que toca à consciencialização do 

trabalho desenvolvido até àquele momento: «Pretendo suprir uma grande falta na nossa 

literatura com o trabalho que intentei nesta colecção. […] O meu ofício é outro: é 

popularizar o estudo da nossa literatura primitiva, dos seus documentos mais antigos e 

originais, para dirigir a revolução literária que se declarou no país, mostrando aos novos 

engenhos que estão em suas fileiras os tipos verdadeiros da nacionalidade que 

procuram, e que em nós mesmos, não entre os estrangeiros, se devem encontrar»47. 

É clara a intenção de Garrett nesta altura: revitalizar o gosto pelo popular e pela 

genuinidade da pátria, ao contrário do que se indiciava aquando da publicação de 

                                                                                                                                              
andam impressas em castelhano.// Com este auxílio corrigi de novo muitos dos exemplares que 

já tinha, e completei alguns fragmentos que já desesperara de poder vir nunca a restaurar. E 

tomando para modelo as estimadas colecções de Ellis e do bispo Percy, e a das fronteiras de 

Escócia por Sir Walter Scott, comecei a dar novo método e mais amplos limites à minha 

compilação que ao princípio intitulara Romanceiro Português.» Almeida Garrett, «Introdução»

à 2.ª edição de Adosinda/ 1.ª edição do volume I do Romanceiro (1843); apud Almeida Garrett, 

Romanceiro, (Selecção, organização, introdução e notas de Maria Ema Tarracha Ferreira), 

Lisboa, Ulisseia, 1997, pp. 177)
47 Almeida Garrett, Introdução à publicação dos II e III Volumes do Romanceiro (1851, apud

Almeida Garrett, Romanceiro, (Selecção, organização, introdução e notas de Maria Ema 

Tarracha Ferreira), Lisboa, Ulisseia, 1997, pp. 259)
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Adosinda, em 1828, onde o autor expunha o seu interesse como coleccionador. Em 

1851, o papel de Garrett já não é apenas o de coleccionador ou recolector, aproxima-se, 

igualmente, do teorizador da matéria compilada, atitude aliás refutada na mesma 

introdução, quando lamenta o pouco ou fraco rigor com que estabeleceu classificações 

ou com que analisou versões, e aí deixa o estímulo para os que lhe sucederem: «O que é 

preciso é estudar as nossas primitivas fontes poéticas, os romances em verso e as 

legendas em prosa, as fábulas e crenças velhas, as costumeiras e as superstições 

antigas.» (1997: 261).

E na coleccção de romances publicados por Garrett, encontramos uns quantos 

romances cavalheirescos antigos que ganharam popularidade na tradição oral 

portuguesa. Os romances de Miragaia, da Bela Infanta, de Dom Beltrão, de Dom 

Gaifeiros e da Nau Catrineta são estórias em versos conhecidas do público português. 

A propósito do romance de Miragaia, diz Garrett no Jornal das Belas Artes, 

Lisboa, 1845, vol. I: «este romance é a verdadeira reconstrução de um monumento 

antigo. Algumas coplas são textualmente conservadas da tradição popular, e se cantam 

no meio da história «rezada» ainda hoje repetida por velhas e barbeiros do lugar. O 

conde D. Pedro e os cronistas velhos também fabulam cada um a seu modo sobre a 

legenda. O autor, ou, mais exactamente, o recopilador, seguiu muito pontualmente a 

narrativa oral do povo, e sobretudo quis ser fiel ao estilo, modos e tom de contar e 

cantar dele; sem o que, é a sua íntima persuasão que não se pode restituir a perdida 

nacionalidade à nossa literatura.» (1997: 236)

Em relação a Dom Beltrão e a Dom Gaifeiros, por exemplo, vemos a pervivênia 

das narrativas em versos do chamado «ciclo carolíngio» e relativamente à Bela Infanta e 

à Nau Catrineta assistimos à popularidade do tema das cruzadas e dos descobrimentos 

portugueses. Trata-se de romances cujo gosto foi estimulado pela transmissão e pela 
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circulação oral, tendo conseguido sobreviver na tradição portuguesa. Da Bela Infanta

afirma Garrett: «esta é, sem questão, a mais geralmente sabida e cantada de nossas 

xácaras populares» (1997: 265); de Dom Beltrão: «não é das menos interessantes para a 

história da poesia popular na Península esta lição portuguesa do romance de Dom 

Beltrão, que na castelhana se diz De la Batalha de Roncesvalles (1997: 318); de Dom 

Gaifeiros diz Garrett: «eis aqui uma verdadeira preciosidade literária, a edição ou lição 

portuguesa de um dos mais celebrados romances da nossa Península» (1997: 322). 

Referindo-se ao romance A Nau Catrineta, Almeida Garrett estranha o facto de tal 

estória não ser tão conhecida do público português, e afirma: «temos em prosa muita 

relação popular de naufrágios que rivaliza em simplicidade antiga com os Cronicões da 

Meia-Idade, e cujos escritores parecem discípulos do arcebispo Turpin, do autor da 

Formosa Magalona ou da Donzela Teodora. Com eles, andaram muitos anos a cavalo 

em barbantes no lugar do cego estacionário, ou no bornal do cego ambulante; e só em 

meios do século passado começaram a juntar-se em volumes na bem conhecida 

colecção intitulada História Trágico-Marítima.» (1997: 352)

As alusões às relações de naufrágios e à literatura de cordel, ao autor da 

Fastigímia e ao poeta Baltasar Dias mostram que Garrett apreciava a tradição oral e que 

conhecia as principais obras e os autores que se destacaram no âmbito da literatura 

popular portuguesa nos séculos XVII e XVIII. 

4.2. ALEXANDRE HERCULANO 

A vida de Alexandre Herculano (nascido em Lisboa, em 1810) nem sempre lhe 

sorriu e, ainda novo, parte para França, o seu país de exílio. Contrariamente a Garrett, 

Herculano não frequentou estudos universitários, situação que a família não podia 
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suportar, mas isso não impediu o autor de estudar por seu próprio meio. A carreira de 

bibliotecário acompanhou-o até no exílio e após ter regressado a Portugal, em 1832, 

inicia a direcção do Panorama.

Relativamente ao seu papel no estudo e tratamento do conto ou de narrativas de 

índole popular pouco se tem a dizer. As suas Lendas e Narrativas não podem comparar-

se ao Romanceiro de Garrett, até porque as suas intenções eram claramente outras e 

tinham que ver com o seu empenho na criação do romance histórico, modalidade 

promovida e prestigiada pelo autor. A partir das palavras de Herculano publicadas no 

Panorama, Castelo Branco Chaves (1980: 26) afirma que na concepção e na 

conceptualização do romance histórico estão: «a) revivescência da poesia nacional e 

popular; b) representação, com base erudita, da vida íntima das épocas passadas; c) 

ressurreição estética da vida social da época histórica em que decorre a acção 

novelística, expressando o modo de sentir e existir do povo.»

É certo que o título Lendas e Narrativas sugere interesse por textos populares, 

resultantes da compilação de lendas e narrativas que o autor foi publicando no 

Panorama e na Ilustração, entre 1839 e 1844, chegando à edição num só volume em 

1851, no mesmo ano em que Garrett conclui a publicação faseada do Romanceiro. 

Afirma Túlio Ramires Ferro (1997: 525) que «estes primeiros ensaios novelísticos de 

Alexandre Herculano formam um conjunto de quadros pitorescos com finalidade 

didáctica sobre as histórias e as tradições do «velho Portugal» medieval, cavaleiresco e 

«semibárbaro».»

As acções e histórias narradas em Lendas e Narrativas decorrem num tempo 

anterior ou contemporâneo ao da fundação da nacionalidade portuguesa. Na advertência 

feita à 1.ª edição, Herculano não esconde que «quis preservar do esquecimento, a que 

por via de regra sao condemnados mais cedo ou mais tarde os escriptos inseridos nas 
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columnas das publicacoes periódicas, as primeiras tentativas do romance historico que 

se fizeram na língua portuguesa.»

Apesar de se ter servido de fontes como os Livros de Linhagens, Memórias de 

Santa Cruz, Portugaliae Monumenta Histórica, e do cronista Fernão Lopes, nunca 

parece ter sido objectivo de Herculano enveredar pela recolha de contos e narrativas de 

origem ou de cunho popular. As suas fontes são resultado do ofício de bibliotecário, o 

que muito decerto lhe permitiu o saber bibliográfico e as suas referências no tempo.

A nossa atenção à obra do autor reside, precisa e exclusivamente, no impacto da 

publicação de uma obra intitulada Lendas e Narrativas, prenunciando, quiçá, um 

interesse mais atento aos textos de natureza popular. Tendo partido de narrativas, 

algumas das quais lendárias, como «A Dama Pé de Cabra», Herculano transforma o 

texto-fonte e «não se limita a adoptar o processo da «expansão», criando sequências que 

continuam por encadeamento a sintagmática narrativa, ou que nela se integram por 

encaixe» (Ferreira 1988: 57). 

Assim, estamos perante uma obra cuja escrita, enquanto fase superior de fixação 

de uma narrativa, como defende Nuno Júdice, foi trabalhada e elaborada, tendo os 

textos de origem perdido certamente códigos que lhe seriam muito próprios no âmbito 

da oralidade e do popularizante. As narrativas de origem – as quais se enquadrariam no 

domínio do conto – ganham, com Herculano, feições que as aproximam da novela, 

algumas até do romance, tal foi o engenho com que as presenteou.

Para além disso, não foi preocupação do autor distinguir as lendas das narrativas, 

ou explicitar que narrativas tinham ou têm um fundo real ou lendário. Ao aceder às 

fontes de que se serviu, pôde então o investigador entender que a todas as narrativas 

publicadas em Lendas e Narrativas estavam subjacentes outros textos, esses sim sendo

ora lendas ora simples narrações de um facto real.
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Quanto à localização temporal das acções, as sete narrativas agrupadas sob o 

título de «Arras por foro de Espanha» reportam-se aos anos de 1371-2, as cinco com o 

título de «A abóbada» a 1401, as três trovas que constituem «A Dama Pé de Cabra»

remetem para o século XI, «O Bispo Negro» e «A Morte do Lidador» datam do século 

XII, 1139 e 1170 respectivamente.

A desordem cronológica da seriação das narrativas confirma a inexperiência do 

autor, à qual ele próprio faz alusão na advertência à 1.ª edição. Se os textos foram 

publicados isoladamente no Panorama e na Ilustração, a edição em volume poderia ter 

tido outra estrutura, até porque Herculano afirma que «os breves romances e narrativas 

contidos neste volume foram impressos, em epochas mais ou menos remotadas, nas 

duas publicacoes periodicas o Panorama e a Illustracao, bem como o foram nestes ou 

em outros jornaes os que tem de formar o segundo volume das Lendas e Narrativas, 

collecao que, se trabalhos mais arduos o consentirem, sera continuada com alguns 

outros, apenas esboçados ou ineditos no todo ou em parte, que ainda restam entre os 

manuscriptos do auctor.»

A partir de Garrett e Herculano outros autores cultos iriam aproveitar o filão das 

estórias orais e das lendas populares. Lembremos, ainda no século XIX, os casos dos 

contistas Pedro Ivo e Trindade Coelho em Os Meus Amores.

No último quartel do século XIX, iniciaram, em Portugal, o trabalho e a 

investigação do que é ou poderia ser “popular” ou “tradicional” Adolfo Coelho e 

Teófilo Braga. Foram, na realidade, as recolhas de contos populares recolhidos por 

esses dois autores os alicerces mais sólidos para que uma literatura popular portuguesa 

pudesse surgir e ser estudada.
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CAPÍTULO II

DAS RECOLHAS DO CONTO ORAL PORTUGUÊS

ENTRE 1875 E 1915
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DAS RECOLHAS DO CONTO ORAL PORTUGUÊS ENTRE 1875 E 1915

Na obra Bosquejo Histórico da Etnografia Portuguesa, Jorge Dias determina 

que em Portugal o «período dos mestres» se refere a Teófilo Braga, Adolfo Coelho e 

José Leite de Vasconcelos. Embora não tenha referido outras figuras, entendemos que 

Consiglieri Pedroso também faz parte desse período.

Foram estes quatro os primeiros a fazer recolhas criteriosas e a escrever estudos 

qualificados do conto popular português. Todos eles se ocuparam da recolha, directa ou 

indirecta, de narrativas que pudessem trazer ainda intacta a voz primeira de um conto 

dito popular. 

Outros seguiram o exemplo dos «mestres», nomeadamente Francisco d’Ataíde 

Oliveira e António Tomás Pires, sobre os quais também nos debruçaremos nesse 

capítulo; e convém não esquecer outros como Rocha Peixoto e Ana de Castro Osório, 

que coleccionou contos desde 1887, alguns dos quais confiou ao seu amigo José Leite 

de Vasconcelos e que figurariam em Contos Populares e Lendas, e publicou uma 

antologia de Contos Tradicionais Portugueses para as Crianças.

Antes de se partir para a descrição e análise descritiva das recolhas publicadas 

entre 1879 e 1915 – que passaremos a designar de recolhas populares nacionais –, é 

conveniente reflectir sobre o conceito de recolha strictu sensu. Esta breve reflexão 

permitir-nos-á uma abordagem segundo critérios uniformes, pois alguns estudiosos, 

entre os quais os próprios recolectores, também usam as designações de compilação, 

colecção, antologia.

No Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea (2001: 3118), 

encontramos duas definições adequadas: “recolha […] 2. Acção de reunir, recolher 

coisas dispersas ou de diferentes proveniências. […] 5. Pesquisa de informações para a 
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elaboração de um trabalho; obtenção de dados.”. No mesmo dicionário, à entrada lexical 

“compilação” (2001: 888) surgem as seguintes definições: “1. Reunião de elementos, 

em especial documentos, leis ou quaisquer escritos, de natureza ou procedência diversa, 

num corpo único; acto ou efeito de compilar. 2. Corpo de elementos de procedência 

diversa resultante dessa reunião; obra composta de extractos de outras ou de extractos 

de um ou vários autores.”

As definições apresentadas para recolha e para compilação parecem tocar-se, 

porém a acção de compilar parece comprometer o autor, ou seja, um compilador tem 

tendência a imprimir a sua presença na matéria que vai sendo reunida “num corpo 

único”. A acção de recolher, contudo, tende a não envolver muito quem se encarrega da 

recolha, isto é, há uma pesquisa, uma procura, processos que à primeira vista não 

constam da compilação. Assim sendo, entendemos que o termo recolha é o que melhor 

se adequa ao tratamento dos contos populares.

No caso das recolhas portuguesas, cremos terem tido como referência o que se 

estava a fazer na Europa. Na década de 60 do século XIX, os Contos dos Grimm 

começam a ser traduzidos e publicados na imprensa periódica portuguesa. A título de 

exemplo, são publicados os contos infantis «Ave de ouro» e «Os doze irmãos» n’ O 

Comércio do Porto, em 1861; o conto popular intitulado «Lustig» no Facho Literário, 

em 1864; e «Os dois irmãos» n’ O Diário Popular e n’O Eco do Lima, em 1868.

Teófilo Braga (1843-1924) foi o primeiro a publicar sobre os contos populares 

portugueses. Na sua obra Estudos da Idade Média (1870), apresenta ao público-leitor 

um capítulo intitulado «Os contos de fadas». Reflecte, brevemente, sobre a origem 

destas narrativas e exemplifica-as, apresentando dois contos retirados do repertório

nacional, extraídos do Nobiliário do Conde D. Pedro e outras duas narrativas cuja fonte 

não identifica. Do Livro IV do Nobiliário transcreveu «Rei Lear» e «A Dama Pé de 
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Cabra», sendo «A Três Cidras do Amor» e «A Cacheirinha» os outros dois contos que 

identificaria, mais tarde, aquando da publicação da 1.ª edição de Contos Tradicionais do 

Povo Português, de 1883, como tendo sido ambos recolhidos no Porto, tendo sido o 

título «A Cacheirinha» alterado para «Desanda cacheira».

Após essa referência dá-se início ao trabalho da recolha e publicação de contos 

populares portugueses.

1. ADOLFO COELHO - CONTOS POPULARES PORTUGUEZES - 1879

Francisco Adolfo Coelho (1847- 1919) foi «uma das figuras decisivas na 

constituição e desenvolvimento inicial da antropologia em Portugal, no período que vai 

dos anos 70/80 do século XIX até ao início do século XX.» (Leal, 1993 I: 13).

Como professor no Curso Superior de Letras e acérrimo defensor de uma 

pedagogia nova, Adolfo Coelho contribuiu, conscientemente, para o avanço e 

desenvolvimento do ensino e da literatura em Portugal. Enquanto promotor e 

interveniente nas Conferências do Casino, ele pôde debater-se sobre “A Questão do 

Ensino”, conferência onde «propõe a organização de um ensino totalmente científico, 

baseado na separação da Igreja e do Estado, e defende o desenvolvimento pedagógico 

das ciências sociais e históricas e filosóficas. Fez também uma cerrada crítica às 

instituições pedagógicas portuguesas, o que provocou violenta reacção, sobretudo 

universitária.» (Saraiva & Lopes, 1996: 840).

Tanto Adolfo Coelho como a maior parte dos intelectuais seus contemporâneos 

pretendiam que Portugal apanhasse “o comboio europeu” e que se inteirasse do que se 

fazia “lá fora” para que se chegasse a novos conhecimentos. Para isso, cedo aprendeu 

inglês, alemão e francês; o rápido domínio da língua alemã e o interesse pela cultura 
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germânica, ao tempo pouco comuns, levaram Adolfo Coelho a inteirar-se das questões 

ligadas às tradições dos povos, aos seus costumes, às suas crenças48.

Prova desse interesse foi a publicação, na revista Romania49, em 1873, de dois 

«Romances Galiciennes», os quais o autor recolheu, na localidade de Tui da boca de um 

jovem galego, de nome Domingos. Seguiu-se-lhe, no ano seguinte, também no mesmo 

periódico, a publicação de quatro Romances Sacros e duas dezenas e meia de Orações e 

Ensalmos Populares do Minho50. A propósito desses textos, Adolfo Coelho abordou a 

questão da recolha de tradições, o que o levou a escrever: «A província do Minho não é 

tão pobre de cantos populares, como se poderia supor pelo Cancioneiro e Romanceiro 

Geral Português; mas a gente do povo, mais desconfiada aqui que a da Beira e de outras 

províncias, mais dificilmente dita ao recolector curioso que a interroga os cantos e 

tradições conservados na sua memória.» (Leal, 1993 I: 41)

O autor apercebeu-se, rapidamente, da necessidade do trabalho de campo, 

condição sine qua non para se proceder, sob a égide evolucionista, ao estudo das 

sociedades e culturas «primitivas»51, à semelhança do que já se estava a desenvolver um 

pouco por toda a Europa.

                                                
48 João Leal (1993: 13-14) assinala que «Tal como em outros países europeus onde prevaleceu 

uma orientação idêntica, os objectos de estudo que primeiro se impuseram à atenção dos 

investigadores foram, por um lado, a literatura popular – abrangendo como subdivisões 

principais o romanceiro e os contos – e, por outro, as chamadas tradições populares –

designação que se aplicava a um heterogéneo conjunto de representações e práticas, com relevo 

para as festas e cerimónias cíclicas, práticas mágicas, crenças relativas a seres sobrenaturais, 

«superstições», etc…».
49 Vol. II, pp. 259-260.
50 Vol. III, pp. 263-278.
51 Na realidade, o evolucionismo afirmou-se, a partir dos anos 60/70 do século XIX como o 

paradigma dominante do pensamento antropológico oitocentista, diferenciando-se de correntes 

difusionistas e da mitologia.
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E foi em 1875 que Adolfo Coelho publicou, na Revista Ocidental52, «Elementos 

Tradicionais da Literatura. Os contos.». Trata-se de um estudo comparativo sobre 

diferentes versões de um conto popular53. Nesta análise, o autor dá mostras mais que 

evidentes do interesse despertado por questões ligadas à recolha, origem e transmissão 

dos contos. Concomitantemente, defende a pesquisa e a investigação como pilares 

imprescindíveis para o desenvolvimento de uma fundamentação teórica válida e de um

conhecimento de caso consistente, situação que verifica não ser plenamente possível em 

determinados centros de documentação, nomeadamente a Biblioteca Pública do Porto, à 

qual tece, em nota de rodapé, um comentário pouco agradável54.

No ano que antecede a publicação de Contos Populares Portugueses, Adolfo 

Coelho aborda os «Materiais para o estudo da origem e transmisão dos contos 

populares», artigo publicado na revista O Positivismo55 e que será desenvolvido na 

introdução à recolha de 1879. Aí, o autor assevera que «a primeira coleccção de contos 

verdadeiramente populares, isto é, de contos do povo, tais como ele os conta, sem 

ornatos, nem ampliações, nem combinações literárias, foi publicada de 1812 a 1814 
                                                
52 Vol. II, pp. 329-346 e 425-444.
53 Trata-se do conto «O Homem da bengala de cem quintais», segundo a informante do autor, 

Ana Alves, de Ourilhe.
54 Na referida nota de rodapé lê-se o seguinte: «Os juízes competentes a cujas mãos chegar este 

trabalho perdoar-me-ão, sem dúvida, o que nele há de incompleto e de precoce, atendendo ao 

estado ou antes à ausência destes estudos em o meu país e ainda ao atraso em que, 

relativamente, eles se acham no estrangeiro. Os materiais para este trabalho andam muito 

dispersos e o autor luta contra a falta de recursos de toda a natureza. A Biblioteca Pública do 

Porto, paupérrima em tudo e indigna de uma cidade da importância desta, é-o sobretudo pelo 

que respeita a literaturas estrangeiras; não se encontra lá nem uma única colecção de contos 

populares e a novelística italiana acha-se lá representada por uma velha tradução espanhola de 

Boccacio. A Biblioteca não recebe um único jornal alemão. É de esperar que os administradores 

do município portuense lancem um olhar compadecido para os que querem estudar nesta terra. 

Poupem alguns pardieiros e dêem-nos mais alguns livros. Isto quanto aos meios de estudo.»
55 Vol. I, pp. 74-83.
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pelos dois irmãos J. e W. Grimm sob o título de Kinder-und Hausmärchen e tem tido 

até hoje numerosas edições.» (Leal, 1993 I: 103). 

De facto, Adolfo Coelho assume as suas influências e discorre sobre as origens 

dos contos, sobre a transmissão e surgimento de inúmeras versões deste tipo de 

narrativas. Assim, à semelhança do estudo comparativo publicado em 1875, na Revista 

Ocidental, o autor apresenta oito versões do conto de Midas, já conhecido na 

antiguidade, uma portuguesa e as restantes estrangeiras.

Além de estudar o conto popular no âmbito da filologia e da antropologia, 

Adolfo Coelho também decidiu abordá-lo no campo da educação. Em 1882, publicou o 

primeiro volume de uma série designada «Biblioteca de Educação Nacional», Contos 

Nacionais para Crianças, com vinte e seis contos, alguns dos quais fazendo parte da 

recolha editada em 1879. Este volume foi reeditado em 1924 e 1936 pela Livraria 

Educação Nacional Editora. Os 26 contos são: I. Filho és, pai serás; assim como fizeres, 

assim acharás; II. História da Carochinha; III. A sentença justa; IV. A formiga e a neve; 

V. O coelhinho branco; VI. A romãzeira do macaco; VII. A cacheirinha; VIII. O pote de 

azeite; IX. O rabo do macaco; X. Os três conselheiros do rei; XI. O pinto borrachudo; 

XII. Quem não trabuca Não manduca; Quem não manduca Não trabuca; XIII. Príncipe 

com orelhas de burro; XIV. Conto do Bacorinho; XV. Grisme e Guiomar; XVI. O 

Joãozinho Pequeno; XVII. O Doutor Grilo; XVIII. O depositário infiel; XIX. O 

estudante sábio; XX. Os sapatinhos de cetim; XXI. As senhoras do manto negro; XXII. 

As três cidras do amor; XXIII. A machadinha; XXIV. A vaquinha; XXV. O velho, o 

rapaz e o burro; XXVI. A mão do almofariz.

Ainda na relação entre tradições populares e educação, o autor editou em 1883, 

como segundo volume da «Biblioteca de Educação Nacional», Jogos e Rimas Infantis, 

volume apresentado em três séries, acrescidas de um apêndice, e contendo cerca de sete 
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dezenas e meia de jogos e rimas destinadas a crianças, com finalidade pedagógica. No 

final desse volume, o autor anunciava que num terceiro volume da «Biblioteca de 

Educação Nacional» trataria «desenvolvidamente do valor pedagógico do jogo» (Leal, 

1993 II: 123); e não daria já só algumas indicações.

As indicações valorizam os jogos tradicionais enquanto estratégias pedagógicas 

eficazes, não fosse o jogo, nas palavras do autor, «o instrumento de que a pedagogia tem 

que se servir nas primeiras fases da educação, dirigindo-o de modo que pouco e pouco, 

insensivelmente, mas com segurança de êxito, o espírito se encaminhe para a ideia da 

finalidade dos actos.» (apud Leal 1993 II: 124)

Adolfo Coelho deixou-nos um importante legado, mas o seu contributo seria 

particularmente relevante no âmbito do conto popular, embora esse contributo ande um 

pouco esquecido mesmo depois da reedição dos seus Contos Populares Portugueses ou 

da sua Obra Etnográfica dois volumes, organizada e prefaciada por João Leal56.

Os Contos Populares Portuguezes, editados em Lisboa por P. Plantier em 1879, 

são a primeira publicação portuguesa do género. Trata-se de uma recolha que contém 75 

contos, bem menos extensa do que a de Teófilo Braga que viria a ser publicada quatro 

anos depois, no Porto. 

Relativamente à edição e à forma como a recolha se estrutura, apontamos o 

seguinte: há elementos paratextuais que identificam o título, o autor, o editor, o local e a 

data, logo no início da recolha, havendo, ainda, a informação de que são contos 

“colligidos por”. Adolfo Coelho é o colector, aquele que recolheu e não o autor dos 

                                                
56 A publicação dos estudos de Adolfo Coelho já havia sido sugerida por Manuel Viegas 

Guerreiro; na 1.ª edição de Para a História da Literatura Popular Portuguesa, 1978, pode ler-

se: «dado que muitos dos estudos do grande pedagogo se encontram dispersos por jornais e 

revistas, alguns de difícil consulta, notável serviço prestaria à Ciência quem os reunisse em 

volumes.» (1993: 91)
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contos publicados na obra. Parece-nos importante ressalvar este aspecto, pois a 

abordagem das recolhas de contos que faremos doravante prende-se com as acções de 

recolher e coligir, nunca com a autoria das narrativas publicadas.

Na prefação com cerca de trinta e duas páginas, numeradas em numeração 

romana, Adolfo Coelho esclarece o método que seguiu para a recolha dos contos, refere 

os informantes e colaboradores e estimula algumas questões sobre a teoria do conto 

português.

Os contos surgem dispostos em numeração romana, sem qualquer critério 

divisível de ordenação. Também não há divisão em partes ou em secções. Mas no final 

de todos os contos há a indicação do local onde foram recolhidos, excepto os contos II e 

XLI, os quais só têm a referência no final da obra. Aí, Adolfo Coelho corrige o título do 

conto n.º LXIV e desculpa-se com a distância a que se acha do lugar de impressão para 

justificar «alguns erros sem importância que o leitor facilmente corrigirá.»

Além da referência ao local da recolha, os contos LXI, LXII, LXIII e LXVI 

apresentam outra indicação: a de que o informante é de outra localidade que não a da 

recolha. Alguns contos têm breves notas de diverso tipo referente ao léxico, ao 

vocabulário, ao informante ou a variantes. A seguir apresentamos alguns dados 

estatísticos relativos às localidades e regiões da recolha, aos informantes e às notas de 

Adolfo Coelho.
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Dados Estatísticos relativos ao número de contos recolhidos nas diferentes localidades 

portuguesas – AC, 1879.        

          

Dados Estatísticos relativos ao número de contos por região da recolha – AC, 1879.

       

Tendo em conta as localidades apontadas por Adolfo Coelho, verificamos que 

não há diversidade geográfica. A maior parte das narrativas foi recolhida em Coimbra, 

cidade onde nasceu e viveu o colector. Para além disso, não há referências a localidades 

Localidade da recolha de contos N.º

Coimbra 41

Ourilhe 18

Lisboa 5

Foz do Douro 5

Oliveira do Douro 2

Abrantes 1

Bragança 1

Vila Nova de Gaia 1

Espadanedo 1

Região da Recolha N.º

Beira Litoral 41

Entre o Douro e Minho 24

Lisboa e Setúbal 5

Trás-os-Montes e Alto Douro 3

Estremadura e Ribatejo 1

Açores 0

Alentejo 0

Algarve 0

Beira Interior 0

Madeira 0

Galiza 1
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a sul de Lisboa (litoral ou interior), nem Norte e Centro interior, havendo, contudo, um 

conto de proveniência galega, da localidade de Espadanedo.

Relativamente aos contos com notas57 do colector, apenas 10 registam uma 

anotação e algumas notas não são pertinentes.

Quanto aos informantes e colaboradores, a recolha de Adolfo Coelho apresenta 

40 contos que lhe foram enviados por uma das suas irmãs58, remontando, na sua maior 

parte, a «uma velha Evangelista que morreu com mais de cem annos na Misericordia 

d’aquella cidade» (Coelho, 1879: XV); 18 foram-lhe «dictados» pela Sr.ª Ana Alves 

Leite, pequena proprietária da freguesia de Ourilhe, «uma mina de tradições que só por 

si (…) forneceu materia d’um bom volume59»; 7 foram-lhe oferecidos pelo seu amigo e 

colega Zófimo Consiglieri Pedroso e por este ouvidos de pessoas do povo; 5 foram-lhe, 

                                                
57 Refira-se que os contos VII e XLIV têm notas relativas a vocabulário e a 

informações/comentários acerca do conto.
58 Trata-se dos contos publicados com os número I-VI; VIII-XI; XIV; XVI-XIX; XXI; XXIV-

XXVIII; XLIII; XLVI; XLVIII; L-LII; LV-LVI; LVIII-LIX; LXVII-LXIX; LXXI-LXXII.
59 Adolfo Coelho acrescenta, na prefação (pp. V-VI), «de que haurimos tambem cantos 

populares publicados na Romania de M. Gaston Paris e Paul Meyer (Vol. III) e na Zeitschrift für 

romanische Literatur do Snr. G. Gröber (1879).»

   Com efeito, nos seus Romances sacros, orações e ensalmos populares do Minho, o autor já 

afirma: «De duas mulheres de Ourilhe (concelho de Celorico de Basto), Anna Alves Leite e uma 

sua sobrinha, consegui eu, depois de termos certa familiaridade, que me dictassem um bom 

numero de contos e todos os romances, oraçoes e ensalmos (excepto os que levam indicação 

d’outra fonte) que agora publico, alem de versões dos doze romances publicados por Theophilo 

Braga.»

   Vale a pena referir a absoluta necessidade de fidelidade de fixação textual na (re)edição dos 

Contos Populares Portugueses, Lisboa, Publicações Dom Quixote, 1985, onde se comete um 

lapso de alguma gravidade ao reescrever, na prefação, «contos» por «cantos» - «uma mina de 

tradições de que haurimos também contos populares publicados na Romania […]» -, 

fornecendo, deste modo, uma falsa pista de investigação, dado que, em nenhuma das revistas 

citadas, Adolfo Coelho chega a publicar contos.
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também, «dictados por mulheres analphabetas» da Foz do Douro60, o mesmo 

acontecendo com 2 (os n.º LIV e LXX), provenientes de uma senhora Luísa, lavadeira, 

de Oliveira do Douro e outro (o n.º XXIII) foi-lhe enviado por um outro amigo seu, B. 

M. de Sá, que o ouvira a uma pessoa daquela localidade e o reproduziu depois de 

memória, tendo o n.º XXXII sido, igualmente, ouvido por um amigo diferente a um 

merceeiro, poeta popular, de Espadanedo.

Tanto no prefácio como na parte da transcrição dos contos, Adolfo Coelho não 

se ocupa de variantes nem se preocupa com a classificação dos contos.

Tendo por base a classificação internacional de Aarne-Thompson e aperfeiçoada 

por Hans-Jörg Uther – ATU (2004), os Contos Populares Portuguezes distribuem-se 

por vários tipos, a saber:

Designação dos Tipos de Contos Número de Ocorrências

1 – Contos de Animais (Animal Tales) 5

2 – Contos Maravilhosos (Tales of Magic) 24

3 – Contos Religiosos (Religious Tales) 4

4 – Contos Sentimentais (Realistic Tales – Novelle) 14

5 – Contos do Ogre Estúpido (Tales of the Stupid Ogre) 0

6 – Contos Jocosos (Anecdotes and Jokes) 11

7 – Contos Enumerativos (Formula Tales) 7

8 – Combinações Híbridas 10

E cada conto, com raras excepções, se inscreve claramente dentro da tipologia 

internacional, como o demonstraram Uther em The Types of International Folktales. A 

Classification and Bibliography (2004) e Cardigos no Catalogue of Portuguese 

Folktales (2006).

                                                
60 Trata-se dos contos n.º XIII, XX, XXII, XXX, XLV.
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1.1. INVENTARIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DOS CONTOS 

Tabela 1 – Inventariação e Classificação do corpus publicado em Contos Populares Portuguezes, de Francisco Adolfo Coelho

N.º do 
Conto

Título do Conto Proveniência Versões
(1879-1915)

Classificação Registo no 
APFT 

(CEAO)
Tipo de Conto Tipologia Internacional

I História da Carochinha Coimbra FAO, 1900, #69 Enumerativo ATU 2023 489

II A formiga e a neve Coimbra FAO, 1900, #84
FAO, 1905, #312

Enumerativo ATU 2031 490

III O coelhinho branco Coimbra FAO, 1905, #389 Enumerativo ATU 2015 491

IV A romanzeira do macaco Coimbra FAO, 1900, #163 Enumerativo ATU 2030A 492

V O gallo e o pinto Coimbra FAO, 1900, #90 Enumerativo ATU 2011*A 493

VI A velha e os lobos Coimbra ---------- Animais ATU 122F 494

VII A raposa e o lobo Ourilhe FAO, 1905, #312
FAO, 1900, #199
FAO, 1905, #329

Animais ATU 3; ATU 34B; 

ATU 60; ATU 159A; 

ATU 225

495

VIII Raposinha gaiteira Coimbra FAO, 1905, #312
FAO, 1900, #199

Animais ATU 4; ATU 32; ATU 

60

496

IX O compadre lobo e a 
comadre raposa

Coimbra ---------- Animais ATU 121; ATU 152A; 
ATU 159A;

497

X O rabo do gato Coimbra FAO, 1900, #27 Enumerativo ATU 2034C 498

XI O pinto borrachudo Coimbra FAO, 1900, #17 Maravilhoso ATU 715 499
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XII O cuco e a popa Ourilhe TB, 1883, #125 Animais ATU 106 500

XIII O coelho e o gato Foz do Douro FAO, 1900, #27 Enumerativo ATU 2034 501

XIV Branca-flor Coimbra CP, 1882, #4
TB, 1883, #6
TB, 1883, #17
TB, 1883, #32
TB, 1883, #61
FAO, 1900, #2
FAO, 1900, #13
FAO, 1900, #48
FAO, 1905, #246
FAO, 1905, #318
FAO, 1905, #336
FAO, 1905, #342
ATP, 1902,173-4 

[1992, #52] 
ATP, 1903, 75-7 

[1992, #43]

Maravilhoso; 
Jocoso

ATU 313C; ATU 1218; 

ATU 1408; ATU 

1681*D; ATU 1696

502; 917

XV O creado do estrujeitante Ourilhe CP, 1882, #4
CP, 1910, #44
TB, 1883, #6
TB, 1883, #9
TB, 1883, #10
TB, 1883, #17 
TB, 1883, #32
FAO, 1900, #2
FAO, 1900, #13
FAO, 1900, #48
FAO, 1905, #246

Maravilhoso ATU 313C; ATU 325 503; 918
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FAO, 1905, #318
FAO, 1905, #336
ATP, 1902,173-4 

[1992, #52] 
XVI A torre de Babylonia Coimbra FAO, 1900, #173

FAO, 1900, #181
FAO, 1900, #198
FAO, 1905, #223
FAO, 1905, #244
FAO, 1905, #284
FAO, 1905, #289
FAO, 1905, #313
FAO, 1905, #372
FAO, 1905, #379

CP, 1910, #32
CP, 1910, #51
CP, 1906, #6
TB, 1883, #8

ATP, 1904, 11-3
[1992, #59]

ATP, 1904, 46-7
[1992, #67]

Maravilhoso ATU 302; ATU 328; 

ATU 552

504; 919

XVII A herança paterna Coimbra FAO, 1900, #121
FAO, 1905, #230
FAO, 1905, #438

CP, 1910, #29
CP, 1910, #38
TB, 1883, #72

Maravilhoso; 
Jocoso

ATU 560; ATU 1641; 

ATU 1641B

505; 920

XVIII Os dois irmãos Coimbra FAO, 1900, #152
FAO, 1900, #169

Maravilhoso; 
Jocoso

ATU 400; ATU 1617 506; 921
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FAO, 1900, #203
FAO, 1905, #290
FAO, 1905, #424

CP, 1910, #32
TB, 1883, #98

XIX A afilhada de Santo 
António

Coimbra FAO, 1900, #23
FAO, 1900, #100
FAO, 1900, #121
FAO, 1900, #128
FAO, 1905, #279
FAO, 1905, #387

CP, 1910, #13
CP, 1910, #38
CP, 1910, #54
TB, 1883, #72

Maravilhoso; 
Jocoso

ATU 514**; ATU 

1628*; ATU 1641C

507; 922

XX Mais vale quem Deus 
ajuda que quem muito 
madruga

Foz do Douro FAO, 1900, #55
FAO, 1900, #145
FAO, 1905, #259
FAO, 1905, #281

CP, 1910, #2
CP, 1910, #59

Maravilhoso ATU 285B*; ATU 613; 

ATU 709

508; 923

XXI João Pequenito Coimbra FAO, 1900, #173
FAO, 1905, #354
FAO, 1905, #397

CP, 1910, #51
TB, 1883, #51

ATP, 1904, 46-7 
[1992, #67]

Maravilhoso; 
Jocoso

ATU 327B; ATU 328; 

ATU 1586; ATU

1681*C

509; 924

XXII O homem da espada de 
vinte quintaes

Foz do Douro FAO, 1900, #63
CP, 1906, #12

Maravilhoso ATU 301B 510
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TB, 1883, #47
XXIII Comadre Morte Villa Nova de 

Gaia
CP, 1910, #46

FAO, 1900, #149
FAO, 1905, #321

Maravilhoso; 
Ogre Estúpido;

Jocoso

ATU 332; ATU 1199; 

ATU 1200; ATU 

1244*A; ATU 1245; 

ATU 1245*D; ATU 

1295A*; ATU 1450

511; 926

XXIV A cacheirinha Coimbra FAO, 1900, #11
FAO, 1905, #243

CP, 1910, #18
TB, 1883, #19
TB, 1883, #49

ATP, 1904, 62-3
[1992, #69]

Maravilhoso ATU 480A; ATU 563 512; 927

XXV Carneirinho Branco Coimbra FAO, 1900, #8
FAO, 1900, #36
FAO, 1900, #75
FAO, 1900, #186
FAO, 1905, #231
FAO, 1905, #334
ATP, 1903, 175-

6 [1992, #56]
CP, 1910, #25
TB, 1883, 30

Maravilhoso; 
Jocoso

ATU 425X; ATU 

433B; ATU 1215

513, 928

XXVI O colhereiro Coimbra ATP, 1891, 14-
15/1903, 62-3
[1992, #35]

TB, 1883, #57
FAO, 1905, #321

Maravilhoso; 
Sentimental; 

Jocoso

ATU 311; ATU 875; 

ATU 1384

514; 929
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XXVII O conde encantado Coimbra FAO, 1900, #64
FAO, 1905, #358

CP, 1910, #12
TB, 1883, #31

Maravilhoso ATU 432 515

XXVIII Os meninos perdidos Coimbra FAO, 1905, #297
CP, 1910, #14
TB, 1883, #52

Maravilhoso ATU 327A 516

XXIX A Bella-Menina Ourilhe FAO, 1900, #15
CP, 1910, #10

Maravilhoso ATU 425C 517

XXX João Mandrião Foz do Douro FAO, 1900, #60
CP, 1910, #17
TB, 1883, #26

Maravilhoso ATU 675 518

XXXI Pelle-de-Cavallo Ourilhe FAO, 1900, #214
CP, 1882, #24
CP, 1910, #18
CP, 1910, #37
TB, 1883, #19

Maravilhoso ATU 510B 519

XXXII A sina Espadanedo ---------- Sentimental ATU 931 520

XXXIII História do grão-de-milho Bragança FAO, 1900, #94
ATP, 1903, 41-2

[1992, #20]
TB, 1883, #94

Maravilhoso ATU 700 521

XXXIV O príncipe sapo Ourilhe FAO, 1900, #8
FAO, 1900, #175

Maravilhoso ATU 425D; ATU 433B 522

XXXV Os sapatinhos encantados Ourilhe FAO, 1900, #145
FAO, 1905, #281

CP, 1910, #1
CP, 1910, #59

Maravilhoso ATU 709 523

XXXVI A engeitada Ourilhe FAO, 1905, #233 Maravilhoso ATU 480 524
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FAO, 1905, #242
CP, 1910, #37
CP, 1910, #52
TB, 1883, #20

XXXVII O homem que busca 
estremecer

Ourilhe ---------- Maravilhoso ATU 326 525

XXXVIII As três lebres Coimbra FAO, 1900, #46
FAO, 1900, #47
TB, 1883, #56

Sentimental ATU 851 526

XXXIX A pelle de piolho Coimbra ATP, 1903, 142 
[1992, #47]

Sentimental ATU 857 527

XL A menina e o figo Coimbra ATP, 1903, 43-4 
[1992, #23]

TB, 1883, #27

Religioso ATU 780B 528

XLI A machadinha Coimbra FAO, 1900, #149
FAO, 1905, #321

Jocoso ATU 1245; ATU 1281; 

ATU 1288; ATU 1384; 

ATU 1450; ATU 1540

529

XLII Esvintola Ourilhe FAO, 1900, #85
ATP, 1903, 77-8

[1992, #44]

Sentimental ATU 883B 530

XLIII O conde de Paris Coimbra FAO, 1900, #141 Sentimental ATU 900 531

XLIV O princípe das Palmas-
verdes

Ourilhe FAO, 1900, #72
FAO, 1905, #221
FAO, 1905, #418

Maravilhoso ATU 425A 532

XLV Os figos verdes Foz do Douro FAO, 1900, #136 Maravilhoso; 
Jocoso

ATU 570; ATU 1391 533

XLVI O retrato da princeza Coimbra FAO, 1900, #73
FAO, 1905, #309

Sentimental ATU 891*E 534
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XLVII O preço dos ovos Ourilhe FAO, 1905, #253
ATP, 1903, 61-2

[1992, #32]

Religioso ATU 778*; ATU 821B 535

XLVIII O senhor das janellas-
verdes

Coimbra FAO, 1905, #299
ATP, 1903, 142 

[1992, #47]
TB, 1883, #18

Maravilhoso; 
Religioso

ATU 705A*; ATU 

811*E; ATU 817*

536

XLIX A bicha de sete cabeças Ourilhe FAO, 1900, #53
FAO, 1900, #57
FAO, 1905, #232

TB, 1883, #52

Maravilhoso ATU 300 537

L O príncipe com orelhas de 
burro

Coimbra ---------- Religioso ATU 782 538

LI Pedro e Pedrito Coimbra FAO, 1900, #24
FAO, 1905, #224
FAO, 1905, #439

CP, 1910, #6
CP, 1910, #61
TB, 1883, #12

Maravilhoso ATU 516 539

LII S. Jorge Coimbra FAO, 1900, #42
FAO, 1900, #53
FAO, 1900, #57
FAO, 1905, #232

TB, 1883, #52
CP, 1906, #11
CP, 1910, #11
CP, 1910, #24

Maravilhoso ATU 300; ATU 303 540

LIII Os simplórios Ourilhe FAO, 1905, #355
FAO, 1905, #381
FAO, 1905, #382

Jocoso ATU 1454*; ATU 

1457; ATU 1685

541
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TB, 1883, #84
TB, 1883, #152
ATP, 1903, 75-7 

[1992, #43]
LIV O preto e o padre Oliveira do 

Douro ----------
Religioso ATU 785A; ATU 1831 542

LV O menino assafroado Coimbra FAO, 1900, #59
ATP, 1903, 176 

[1992, #57]

Sentimental ATU 873* 543

LVI O Rabil Coimbra ATP, 1903, 31 
[1992, #16]

TB, 1883, #58

Sentimental ATU 889 544

LVII Patranha Ourilhe FAO, 1905, #330
CP, 1910, #60

Jocoso ATU 1920C 545

LVIII Maria Silva Coimbra FAO, 1900, #125
ATP, 1904, 94-5 

[1992, #72]
TB, 1883, #15

Sentimental ATU 930A 546

LIX O menino e a lua Coimbra FAO, 1900, #96
FAO, 1905, #301
FAO, 1905, #335
ATP, 1903, 40-1 

[1992, #19]

Maravilhoso ATU 725 547

LX A princeza abandonada Abrantes FAO, 1900, #7
TB, 1883, #44

Maravilhoso ATU 590 548

LXI As filhas dos dois validos Lisboa 
(Informante: 

Almeida, 
Beira-Baixa)

TB, 1883, #41 Sentimental ATU 870E 549
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LXII História do compadre 
pobre e do compadre rico

Lisboa 
(Informante: 

Almeida, 
Beira-Baixa)

FAO, 1900, #28
FAO, 1905, #316

Jocoso ATU 1556*A; ATU 

1792

550

LXIII Os três estudantes e o 
soldado

Lisboa 
(Informante: 

Almeida, 
Beira-Baixa)

FAO, 1905, #260 Jocoso ATU 1626*A 551

LXIV Comera um bocadinho se 
tivera limão

Lisboa FAO, 1900, #89 Sentimental ATU 873*B 552

LXV A velha fadada Coimbra FAO, 1900, #150
FAO, 1905, #241
FAO, 1905, #248

TB, 1883, #25

Sentimental ATU 877 553

LXVI O burro do azeiteiro Lisboa 
(Informante: 

Almeida, 
Beira-Baixa)

FAO, 1900, #38 Jocoso ATU 1529 554

LXVII Sciencia, sabedoria e 
capacidade

Coimbra ---------- Sentimental ATU 1730 555

LXVIII A senhora da Graça Coimbra ---------- Jocoso ATU 1701 556

LXIX Os dois mentirosos Coimbra ---------- Jocoso ATU 1920A 557

LXX Conto do fuso Oliveira do 
Douro

---------- Jocoso ATU 1681 558

LXXI A beata e o Senhor dos 
Passos

Coimbra ---------- Jocoso ATU 1829B* 559

LXXII O preto e alampada de 
Santo António

Coimbra ---------- Jocoso ATU 1829 560
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LXXIII A moura encantada Ourilhe FAO, 1900, #152
FAO, 1900, #169
FAO, 1905, #290

CP, 1910, #32

Maravilhoso ATU 400 561

LXXIV O ovo partido Ourilhe TB, 1883, #139 Sentimental ATU 960B 562

LXXV O soldado que foi ao ceo Ourilhe ---------- Maravilhoso ATU 470 563
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Dos setenta e cinco contos publicados apenas treze não registam versões 

publicadas entre 1879 e 1915. Esta constatação confirma a autenticidade da maior parte 

das narrativas, em termos de tipos e motivos presentes nos contos. É na recolha de 

Francisco d’Ataíde Oliveira, Contos Tradicionais do Algarve, que encontramos o maior 

número de versões. 

Contudo, é irónico assinalar que a proveniência geográfica das narrativas 

publicadas por Ataíde Oliveira é o Algarve e a maior parte das versões publicadas por 

Adolfo Coelho regista a sua proveniência em Coimbra. Perante esta análise deparamo-

nos com duas situações: por um lado, verifica-se a existência dos contos, nas suas 

diversas versões, em várias localidades e regiões portuguesas; por outro, pode-se estar 

diante de uma sinalização errada, quanto à proveniência geográfica das narrativas.

Queremos crer na primeira situação apontada, pois na verdade os contos 

circulam e enraízam-se facilmente em diversos locais. Todavia, tentar encontrar um 

conto popular que seja específico de uma dada região ou localidade é que já se torna 

impossível, mediante a riqueza de versões que um mesmo conto pode ter.

No caso concreto da recolha de Adolfo Coelho, determo-nos-emos, brevemente, 

nos contos que apresentam mais de dez versões. Os contos n.º XIV - «Branca-flor» - e 

n.º XV - «O creado do estrujeitante» - constituem, no corpus recolhido, duas versões de 

um tipo, o ATU 313C, sendo que, no período de 1879-1915, são publicadas catorze 

versões, noutras recolhas. Podemos daí inferir tratar-se de um tipo que encontrou 

bastante simpatia e divulgação junto dos transmissores do conto. Sendo do tipo 313C –

The Magic Flight + The Forgotten Fiancé –, esta narrativa combina, de acordo com 

Uther (2004: I, 194), diversos motivos comuns aos subtipos 313A, 313B e 313C, o que 

mostra a capacidade na criação mais rápida de versões.
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Também em relação ao n.º XVI - «A torre de Babylonia» - assinalámos 

dezasseis versões, no âmbito dos tipos ATU 302 – The Ogre’s Heart in the Egg –, 

ATU 328 – The Boy Steals the Ogre’s Treasure –, e ATU 552 – The Girls Who 

Married Animals. Como se pode ver, a combinação destes tipos é mais produtiva e 

Cardigos (2006: 59) e Camarena & Chevalier (1995: 34) verificaram que o tipo ATU 

302 é, muitas vezes, combinado naturalmente com o ATU 552.
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1.2. TALES OF OLD LUSITANIA FROM THE FOLK-LORE OF PORTUGAL BY COELHO – 1888

Nove anos depois da publicação, em Portugal, de Contos Populares 

Portuguezes, é publicado, em Londres, em 1888, pela Swan Sonnernschein & Co., 

Paternoster Square, um volume com o título Tales of Old Lusitania from The Folk-Lore 

of Portugal.

Se fizermos a tradução para português do título inglês, teremos «Contos da velha 

Lusitânia do Folclore de Portugal», o que pode provocar alguma estranheza e uma certa 

confusão. Remeter os contos traduzidos para a velha Lusitânia implicaria saber o que se 

entende por «velha Lusitânia» e saber a relação desta com Portugal; além disso o título 

faz crer que se trata de contos muitos antigos e enraizados no folclore, o que pode não 

estar correcto nalguns casos.

Tales of Old Lusitania from The Folk-Lore of Portugal reúne 37 contos 

populares, ou seja, cerca de metade dos que haviam sido publicados por Adolfo Coelho, 

em 1879. Todos os contos traduzidos constam da edição de 1879, pelo que não se nos 

apresenta qualquer novidade neste aspecto. A edição inglesa não tem uma introdução, 

anotações ou comentários, o que é estranho; apenas contém os contos traduzidos por 

Henriqueta Monteiro. Também não há nenhuma informação sobre os critérios que 

presidiram à selecção dos 37 contos; aliás não se vêem as relações dos contos com o 

folclore português nem com o passado histórico de Portugal.

A tabela 2 elenca os títulos dos contos traduzidos. A numeração atribuída a cada 

conto, referenciado com o respectivo título em inglês, é da nossa responsabilidade. 

Procedemos, igualmente, à apresentação da correspondência da versão portuguesa, 

apresentando a numeração de que se serviu o autor, na edição de 1879, e que consta da 

tabela 1.
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Tabela 2 – Listagem dos contos traduzidos em Tales of Old Lusitania from The Folk-

Lore of Portugal (1888) e sua correspondência em Contos Populares Portuguezes

(1879)

N.º Título da Edição de 1888 Correspondência (1879)

1 St. Anthony’s Goddaughter # XIX

2 The Prediction # XXXII

3 The Three Students and the Soldier # LXIII

4 The Poor and the Rich Godfather # LXII

5 The Daughter of the two Consellors # LXI

6 The Enchanted Moorish Princess # LXXV

7 The Echo # LXVIII

8 The padre and the negro # LIV

9 The count of Paris # XLIII

10 Patranha # LVII

11 The Value of an Egg # XLVII

12 The Oil Merchant’s Donzey # LXVI

13 The Horse’s Skin # XXXI

14 The Snake with Seven Heads # XLIX

15 The Greedy Little Fox # VII

16 The Story of a Cat’s Tail # X

17 The Merry Little Fox # VIII

18 The Ant and the Snow # II

19 The Enchanted Old Woman # LXV

20 The Man who seeks Adventures # XXII

21 The Portrait of the Beautiful Princess # XLVI

22 Grain-o’-Maize # XXXIV

23 The Prince who had Ass’s Ears # L

24 The Tower of Babylon # XVI

25 The Story of the White Lamb # XXV

26 The Child and the Fig # XL

27 The Magic Slippers # XXXV

28 The Magician’s Servant # XV
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29 The Broken Egg # LXXIV

30 The Little Boy and the Moon # LIX

31 The White Rabbit # III

32 The Nobleman and the Green Blinds # XLVII

33 The Big-Bellied Chick # XI

34 The Monkey’s Pomegranate Tree # IV

35 The Prince as Toad # XXXIV

36 Maria Silva # LVIII

37 The Great Hero # LII
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3. TEÓFILO BRAGA - CONTOS TRADICIONAIS DO POVO PORTUGUEZ – 1883 E 1914-1915

Teófilo Braga (1843-1924) marcou o século XIX e o início do século XX 

português pela actuação que exerceu na sociedade do seu tempo, desde a Filosofia à 

Política, da História à Literatura, do Pensamento à Acção.

Motivado por uma forte paixão pelo direito e pela oratória, o jovem micaelense 

ingressou no curso de Direito, na Universidade de Coimbra, em 1861. Três anos mais 

tarde, alcançou um certo renome literário com a publicação de Visão dos Tempos61, obra 

que lhe valeu a abertura de muitas portas no campo da literatura e da intervenção 

literária, e lhe permitiu, consequentemente, ter um papel bastante activo e importante na 

Questão Coimbrã, ao lado de outros grandes nomes da Literatura Portuguesa do último 

quartel de oitocentos, nomeadamente Antero de Quental, seu conterrâneo, Ramalho 

Ortigão e Eça de Queirós.62

Terminou o curso de Direito em 1867 e doutorou-se no ano seguinte, data em 

que se casa. Em 1972, passou a ocupar o lugar de professor de Literaturas Modernas do 

                                                
61 A propósito dessa obra diz Fran Paxeco, no In Memoriam do Doutor Teófilo Braga (1934: 

197), «Em 1864, na floração dos vinte anos e na angústia de estudante pobre, desprotegido, 

Teófilo Braga fez-se repentinamente conhecido, por um pequenino livro de versos, com o título 

Visão dos Tempos. Constituíam-no um grupo de poemetos, representando o mundo oriental, a 

antiguidade helénica, o cristianismo medieval. […] Oliveira Martins atribuiu à Visão dos 

Tempos o renovo da nossa literatura.»
62 O impacto que Teófilo Braga causou na Questão Coimbrã foi tal que provocou as ironias e 

críticas mordazes de outros seus contemporâneos não partidários dos seus ideais filosóficos e

intervenções literárias. Tenha-se, em consideração, por exemplo, o breve excerto de um artigo 

de Pinheiro Chagas, publicado a 5 de Maio de 1865, no Jornal do Comércio: «[…] Aí têm em 

Portugal um dos maiores talentos literários da moderna geração, o Sr. Teófilo Braga. Reúne 

todos os dotes que o podem tornar distinto: erudição vastíssima, imaginação brilhante e vinte e 

tantos anos […] Asceta de nova espécie, martiriza a carne com as disciplinas das dissertações 

[…]».
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Curso Superior de Letras, cargo que desempenhou com fervor e gosto. Na verdade, 

Agostinho Fortes assinalou que «De todas as profissões, aquela que o Dr. Teófilo Braga 

mais estimou, foi a de professor. Nela, com efeito, exerceu a sua poderosa actividade 

por um período que transpôs o cabo de cinquenta anos de serviço efectivo, feito com a 

unção de um quasi sacerdócio.» (1934: 7). 

Empenhado na intervenção social e política, Teófilo renunciou ao catolicismo e 

entregou-se a um espírito que se diria renovador de um livre-pensador. Fortemente 

influenciado, a partir de 1865, pelo germanismo, e sob a égide de Garrett, lançou-se na

investigação das origens, tendo por base a análise dos elementos tradicionais: mitos, 

lendas, costumes, instituições antigas, poesia e contos de transmissão oral.

No artigo «Teófilo Braga e a sua formação mental», inserto no volume Bodas de 

ouro no magistério – 1872-1922, diz Prado Coelho que Garrett e Teófilo se irmanaram

«nas aspirações nacionais do levantamento da alma nacional, vibrando numa 

unanimidade de consciência, na posse das suas tradições que lhe dão as chaves dos seus 

destinos».»63 E as primeiras obras publicadas por Teófilo no âmbito da cultura e 

literatura populares tocam certas intenções de Garrett. Em 1867 o autor edita História 

da Poesia Popular Portuguesa, Cancioneiro Popular e Romanceiro Geral, 

evidenciando-se como exímio investigador e colector do saber popular.

Viegas Guerreiro afirmou que Teófilo em nada se adiantou neste campo às 

ideias românticas de Garrett. No entanto difere na função que assinala à poesia popular:

«Garrett queria com ela renovar a literatura. Teófilo vai mais longe, entende que, 

cultivando-a, repetindo-a ao povo, se faria renascer o carácter nacional, e este, tomando 

                                                
63 Henrique de Campos Ferreira Lima, «Garrettinista», in In Memoriam do Doutor Teófilo 

Braga, 1934, p. 217.
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consciência de suas virtualidades, ganharia forças e coragem para fazer a revolução.» 

(1993: 87).

Dois anos após a publicação da 1.ª edição de Contos Tradicionais do Povo 

Português, Teófilo editou, em dois volumes, O Povo Português nos seus Costumes, 

Crenças e Tradições, obra relevante não só para o campo da antroplogia ou para o da 

etnografia, como também para a cultura e sociologia, no século XIX, em Portugal.

No proémio desta obra, que conta com três volumes, afirmou o autor: «Desde 

1867 a 1884 temos empreendido uma larga investigação sobre a etnogenia do povo 

português, compreendendo os costumes, as indústrias locais, crenças e superstições, 

festas religiosas, cerimónias funerárias e nupciais, símbolos do direito consuetudinário, 

jogos infantis, adivinhas, adágios, colóquios e danças dramáticas, músicas e canções, 

novelas, profecias nacionais, cantos heróicos do Romanceiro, literatura de cordel, 

dialectologia e lendas históricas. O presente trabalho vem rematar esta empresa, que tem 

sido o pensamento constante a que dedicámos quase que exclusivamente a nossa 

actividade intelectual.» (2001: 1)

O valor e o interesse suscitado pelas suas obras justificam as reedições (em curto 

espaço de tempo e ainda durante a vida do autor) que muitas delas tiveram para os 

demais estudiosos da literatura e cultura popular portuguesas: o Romanceiro Geral teve 

uma nova e aumentada edição, em 1906-1909, de dois para três volumes, a História da 

Poesia Popular Portuguesa foi ampliada para dois volumes na edição de 1902-1905, os 

Contos Tradicionais do Povo Português quase duplicaram o número de narrativas na 

edição de 1914-1915. Nessas reedições confirma-se o gosto de Teófilo pelo estudo 

sistemático, pela revisão do que foi publicando, e pela informação actualizada. «Espírito 

rebelde e azedo, na espreita da novidade scientifica para confirmar teorias e hipóteses, 

Teófilo Braga esteve constantemente na primeia fila de lutador. Lutou bem ou mal para 
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se impor, trabalhou muito para conseguir alçar os seus planos, as suas teorias, a sua 

obra. Foi um produto do meio e do tempo.64»

Teófilo Braga tornou-se o principal representante e orientador ideológico da 

corrente republicana e do pensamento laico pequeno-burguês que norteava o movimento 

republicano na viragem do século, fruto da sua vasta obra e da acção que publicamente 

desencadeou na organização do Partido Republicano Português. Todo este percurso o 

levou à presidência do primeiro Governo da República.

O mérito da obra e da acção de Teófilo valeram-lhe o devido reconhecimento em 

Portugal e no estrangeiro. Recorde-se, a título de exemplo, o que a Frankfurter Zeitung

publicou, dois dias depois da Revolução de 5 de Outubro de 191065.

Pelas suas histórias da literatura, pelas suas recolhas e pelos seus estudos sobre 

as tradições e os costumes do povo português, Teófilo exerceu uma importante acção e 

influência junto dos seus contemporâneos, e não só; lembremos que Raul Brandão disse 

tirar-lhe o chapéu «pelas intenções, pelo esforço, pela sinceridade da sua vida, pelos 

seus hábitos simples, ligado ao trabalho sempre. É um homem tão extraordinário, que 

morre impenitente, não só agarrado às suas ideias mas também aos seus rancores que 

leva para a cova para remoer por omnia saecula saeculorum66.» 

                                                
64 Luís Chaves, «Notas Etnográficas», in In Memoriam do Doutor Teófilo Braga, 1934, p. 271.
65 «Teófilo Braga, o presidente provisional da República Portuguesa há pouco fundada, assumiu 

uma situação absolutamente especial na civilização, na poesia e na ciência do seu país. O que 

ele fez pelo seu povo é nada mais nem nada menos do que a ressurreição do seu passado 

literário, a reanimação de todas as tendências nacionais e patrióticas como elas sobressaem da 

lenda e da moral, da poesia e das tradições de Portugal. Poder-se-ia comparar a sua acção com a 

de Jacob Grimm, que fez outro tanto na investigação do nosso passado alemão como ele se 

encontra no folclore popular e na literatura…» (apud Braga 2002: 15)
66 Texto disponível em CD-ROM, «Teófilo», in Obras Integrais de Teófilo Braga, Projecto Vercial, 2001.
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3.1. A PRIMEIRA EDIÇÃO - 1883

Contos Tradicionaes do Povo Portuguez teve duas edições em vida do autor.

Ainda que a 1.ª edição não registe data de publicação, sabemos que foi em 1883, 

segundo as palavras do próprio autor a abrir a 2.ª edição: «Quando publicámos em 1883 

estes contos.» É uma obra consideravelmente extensa, em dois volumes, já na sua 1.ª 

edição, que em subtítulo se diz «Com um Estudo sobre a Novellistica Geral e notas 

comparativas». Vai-se a ver esse estudo aparece com o título «Da Novelística Popular» 

e é precedido de uma «Advertência Preliminar» - que só ao cimo da respectiva página 

tem essa indicação e no índice. Ambos os volumes foram editados no Porto, pela 

Livraria Universal de Magalhães & Moniz – Editores, hoje inexistente, e na altura com 

sede no Largo dos Loyos, número 12.

Os dois volumes têm três partes. A Parte I, que ocupa o primeiro volume, é 

dedicada ao que na capa e no frontispíscio se diz «Contos de Fadas, Casos e Facécias», 

embora na página 1 e no índice seja dito «Contos de Fadas e Casos da Tradição 

Popular»; só que esta parte ainda é dividida em duas secções, a primeira, que na página 

se intitula «Contos Mythicos da Aurora, do Sol e da Noite» e no índice, página 227, se 

diz «Contos Mythicos do Sol, da Aurora e da Noite», contém 57 contos e a segunda 69 

«Casos e Facécias da Tradição Popular». O volume transcreve pois um total de 126 

contos e encerra com o índice e com a simples indicação «Vide as Notas a cada um 

d’estes Contos no fim do volume segundo.»

O volume II contém as Partes II e III, que não se subdividem em secções como a 

Parte I. A Parte II recolhe 58 «Histórias e Exemplos de tema tradicional e forma 

literária»; e a Parte III tem 66 «Lendas, Patranhas e Fábulas». Note-se que na capa e no 

frontispício só há referência aos contos da Parte II.
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No final deste volume, são publicadas «Notas» que, no título e no índice,

aparecem como «Notas comparativas». Estas notas, porém, não dizem respeito a todos 

os contos da recolha.

Em conclusão, notaremos:

1.ª A recolha é extensa, pois reúne um total de 250 contos populares, e não os 249 da 

sua numeração, porque o segundo volume começa com o conto n.º 126, quando deveria 

começar com o n.º 127. Lembremos que a de Adolfo Coelho (1879) continha 75 contos, 

ou seja, cerca de um terço da de Teófilo.

2.ª Os volumes revelam alguma desorganização ou dão azo a algumas confusões, que 

assinalámos, sejam referentes aos títulos, sejam referentes à numeração ou a outras 

informações.

3.ª As notas ou notas comparativas contemplam apenas alguns e não a totalidade dos 

contos.

4.ª Os estudos «Da Novelística Popular» e «Literatura dos Contos Populares em 

Portugal», de que adiante nos ocuparemos, melhor teria sido que se fundissem ou então 

que se repartissem pelas partes.

Uma análise dos textos ensaísticos referidos, das indicações que o autor dá sobre 

a recolha, da classificação e dos títulos das narrativas publicadas, assim como da sua 

disposição, será feita, mais adiante, quando abordarmos a teoria do conto popular de 

Teófilo Braga.
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3.2. A SEGUNDA EDIÇÃO – 1914-1915

A 2.ª edição da recolha de Teófilo Braga é publicada trinta e um anos após a 1.ª: 

o volume I em 1914 e o volume II em 1915. Em ambos os volumes há a informação de 

se tratar de uma “segunda edição ampliada”.

A edição foi da responsabilidade de J. A. Rodrigues & Cª – Editores, na época 

com sede na rua Áurea, número 186, em Lisboa; e fez parte de uma colecção que dá 

pela designação de «Bibliotheca das Tradições Portuguezas». Essa «Biblioteca» tem 

uma «edição integral» de dez volumes, isto é, dez títulos, sendo os Contos Tradicionaes 

do Povo Portuguez o sexto67.

                                                
67 Formam esta colecção, de acordo com as indicações registadas a abrir ambos os volumes 

desta 2.ª edição, os seguintes títulos:

I – Historia da Poesia popular portugueza (3.ª edição)

2 volumes:

1.º As Origens. 

2.º Cyclos épicos.

Tiragem especial – D’esta 3.ª edição se tiraram 10 exemplares em papel de linho.

II – Cancioneiro popular portuguez (2.ª edição)

2 volumes:

1.º Cancioneiro de Amor: Cantigas de Viola e Terreiro – Despiques de Conversados –

Colloquios – A B C de Amôres – Retratos – Canções – Orações parodiadas – Fados.

2.º Cancioneiro sagrado – Infantil – Politico.

III – Romanceiro geral portuguez (2.ª edição)

3 volumes:

1.º Romances heroicos, Novellescos e de Aventuras.

2.º Romances de Aventuras, Históricos, Lendarios e Sacros.

3.º Romances com fórma litteraria, do seculo XV a XVII.

Tiragem especial – D’esta 2.ª edição se tiraram 10 exemplares em papel de linho.

IV – Theatro popular portuguez: Reisadas – Lapinhas – Mouriscadas – Jogos figurados. 1 

volume

V – Adagiario portuguez. 1 volume
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O grafismo difere um pouco da 1.ª edição. O frontispício do volume I apresenta 

o nome do autor, o título geral Contos Tradicionaes do Povo Portuguez, seguido das 

indicações «Contos de Fadas – Cassos [sic] e Facecias – Notas Comparativas» e 

«Estudo sobre a Novellistica». O volume I abre com uma nota preliminar à 2.ª edição, 

onde Teófilo Braga se refere, com brevidade, ao entusiasmo pelas compilações e 

investigações do folclore português no final do século XIX, início do século XX, e onde 

transcreve um apontamento da Frankfurter Zeitung, de 07/10/1910, acerca do trabalho 

desenvolvido no âmbito do ressurgimento das tradições portuguesas. Segue-se a esta 

nota a transcrição do prólogo «Da 1.ª edição de 1883».

Na página XIV, vem uma lista bibliográfica sobre recolhas de «contos populares 

portugueses» - mas inclui «contos populares do Brasil» - publicadas até à data, a que se 

refere na transcrição do ensaio «Da Novelística Popular», que vinha na 1.ª edição, assim 

como um outro ensaio sobre novelística popular brasileira. 

A «Bibliografia de Contos Populares Portuguezes» é a seguinte:

Historias de proveito e Exemplo, de Gonçalo Fernandes Trancoso. Lisboa. António 

Alvares. 1575. I vol. In – 8.º

Contos populares portuguezes, colligidos por Francisco Adolpho Coelho. Lisboa. 1879.

Contos tradicionaes do povo portuguez, com Notas comparativas e um Estudo sobre 

Novellistica geral. Porto. 1883. 2 vol.

Contos nacionaes para creanças, por F. A. Coelho. Porto. 1883. I vol. – in – 32.º

                                                                                                                                              
VI – Contos tradicionaes do Povo portuguez (2.ª edição)

2 volumes:

1.º Contos de Fadas – Casos e Facecias. Com Notas Comparativas. Estudo sobre a Novellistica.

2.º Historias e Exemplos de thema tradicional e fórma litteraria.

Acresce dizer que todos os volumes têm preços indicados, pelo que a apresentação desta 

Bibliotheca das Tradições Portuguezas se apresenta como listagem ou catálogo das obras do 

autor.
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Portugueze Folk-Tales, collected by Consiglieri Pedroso and translated from original 

ms by Miss Henriqueta Monteiro, with an Introduction by W.R.S. Ralston. London, 

1882. I vol. (Na Revista Lusitana fôram publicados 15 d’estes contos da collecção 

portugueza. – Acham-se actualmente impressos em volume independente.).

Romanceiro do Archipelago da Madeira, collig por Álvaro Rodrigues de Azevedo. 

Funchal. 1881 (traz alguns contos metrificados extensamente.) In – 8.º

Contos tradicionaes do Algarve, por F. Xavier d’Athayde Oliveira. Tavira. 1900. Vol. I, 

de 480. In 8.º grande. Vol. II. Porto. 1905. In – 8.º grande de 527.

As Mouras Encantadas e os Encantamentos do Algarve, por F. Xavier d’Athayde 

Oliveira. Tavira. 1898. I vol. De 309 p.

Contos populares do Brasil, colligidos pelo Dr. Sylvio Romero, com um Estudo sobre a 

Novellistica brasileira e Notas comparativas por Theolophilo Braga. Porto. 1885. I vol. 

In- 8.º de 235 pag.

Contos tradicionaes portuguezes (para as crianças) por Anna de Castro Osório. Com 

illustrações de Rachel Gameiro e Hebe Gonçalves. Setúbal, 1606. In – 8.º de 129 p. (2.ª 

ed.) – Outro: Setúbal. 1905, de 144 p. – Outro: Setúbal. 1905 In – 8.º de 143 p. – Outro: 

Setúbal, 1906, in – 8.º, de 143 p. (Formam a Bibliotheca Infantil: 11ª, 12.ª, 13ª e 14ª 

séries).

Old Decan Days, or Bindoo Fairy Legends corrent in Southern Índia collected from oral 

tradition, by M. Frere. London. 1870. in-8.º XXXVI – 300 p. (Importante sob o ponto 

de vista portuguez, pois fôram narrados estes contos por uma portugueza, Anna Liberata 

de Sousa, com o retrato d’ella).

No que diz respeito aos contos – que não vêm numerados como na 1.ª edição –, 

registamos o seguinte: no volume I, onde consta a Parte I da recolha, consagrada aos 
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«Contos de Fadas e Casos da Tradição Popular», assinalou-se, na Secção I, um número 

de 57 narrativas, coincidindo com a 1.ª edição; todavia, a Secção II, «Casos e Facecias 

da Tradição Popular», apresenta 92 narrativas, ou seja, mais 23 do que o publicado em 

1883.

Um mesmo acréscimo é de assinalar na Parte II, incluída no volume II, a qual 

regista 72 narrativas, mais 14 do que na 1.ª edição, e na Parte III, onde se publicam 98 

títulos, isto é, mais 32 do que na edição anterior.

Contudo, a maior ampliação verifica-se quando, no volume II da segunda 

edição, Teófilo publica, igualmente, 76 fábulas de Esopo, vertidas do grego por Manuel 

Mendes da Vidigueira, e outras 11 da autoria do referido tradutor. No final do volume, 

apresentam-se 80 páginas destinadas a notas comparativas, as quais não abrangem, do 

mesmo modo como se assinalou em relação à primeira edição, todas as narrativas 

recolhidas.

Em termos numéricos, a edição de 1883 apresenta 250 narrativas, enquanto a 

segunda edição ampliada, de 1914-1915, regista 406, incluindo as fábulas traduzidas e 

as da autoria por/de Manuel Mendes da Vidigueira. A extensão da segunda edição é 

quase da ordem do dobro da primeira edição, como se pode ver na Tabela 7.

Quadro comparativo do número de narrativas publicadas na 1.ª e na 2.ª edições – TB, 

1883 e TB, 1914-1915

Parte I
Contos de Fadas e Casos 

da Traição Popular

Parte II

Histórias e Exemplos de Tema 
Tradicional e Forma Literária

Parte II

Lendas, Patranhas 
e FábulasEdição Secção I Secção II

1.ª 57 69 58 66

2.ª 57 92 72 185
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3.3. DAS FONTES DOS CONTOS PUBLICADOS NA 1.ª EDIÇÃO

Teófilo Braga teve a preocupação de registar a proveniência das narrativas que 

recolheu e coligiu. Passaremos a apresentar, em seguida, algumas tabelas e gráficos a 

sistematizarem a proveniência dos contos, em ambas as edições.

O número de proveniências registado é superior ao número de textos coligidos, 

pois alguns foram apontados pelo colector como sendo provenientes de mais do que 

uma localidade.

Na 1.ª edição, são apenas 13 os textos sem referência à sua origem, sendo que os 

restantes têm ora uma fonte anónima oral, ora uma fonte anónima manuscrita/impressa 

ou uma fonte autoral impressa. Para os contos de fonte anónima oral, são dezenas as 

localidades indicadas por Teófilo, como se pode constatar nos quadros a seguir

apresentados. Assim sendo, de maneira a simplificar a nossa sistematização, optámos 

por agrupar por regiões os contos deste grupo.

Número de Contos de Fonte Anónima Oral – TB, 1883

Entre o Douro e Minho 89
Algarve 39
Açores 32
Trás-os-Montes e Alto Douro 8
Beira Litoral 7
Lisboa e Setúbal 4
Beira Interior 3
Alentejo 2
Estremadura e Ribatejo 2
Madeira 0
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Número de Contos de Fonte Anónima Manuscrita/Impressa – TB, 1883

Horto do Esposo 18
Livro de Linhagens 4
Ms. de Alcobaça 2

Número de Contos de Fonte Autoral Impressa – TB, 1883

Gonçalo Fernandes Trancoso 19
Pe. António Vieira 7
Francisco Rodrigues Lobo 3
Saraiva de Sousa 3
Pe. Manuel Bernardes 2
Gil Vicente 1
Pe. João Baptista de Castro 1
João de Barros 1
Pe. Manuel Constância 1

Vejamos o número de contos que foram recolhidos nas três referidas 

modalidades:

1. Fonte Anónima Oral 186
2. Fonte Autoral Impressa 38
3. Fonte Anónima Manuscrita/Impressa 24
4. Sem referência à Fonte 13

Tal como podemos observar nos quadros que ilustram a fonte dos contos 

recolhidos por Teófilo Braga, com publicação em 1883, há uma preocupação em 

cientificar as metodologias subjacentes à recolha. Se repararmos, damo-nos conta de 

que apenas treze narrativas não apresentam referência à fonte, o que, num universo de 
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duas centenas e meia de textos, é louvável. Para além disso, os textos pertencentes à 

Parte II da recolha, que abre o volume II, já haviam sido fixados pela escrita e 

publicados. Aliás, a própria classificação desse corpus que forma a Parte II por Teófilo 

de “Historias e Exemplos de Thema Tradicional e Fórma Litteraria” já indicia a nossa 

consideração. Finalmente, todas as outras narrativas têm um ou mais local(is) 

geográfico(s) registado(s), quer no final da respectiva narrativa, quer na listagem 

apresentada no índice de cada volume.

A indicação da localidade dos contos de fonte anónima oral não garante que tais 

contos tenham sido recolhidos in loco. A forma como as localidades são indicadas é um 

pouco confusa e desordenada, uma vez que são ora referidas aldeias, ora grandes 

cidades, ora pequenas vilas, todas elas pertencentes a um distrito e, numa macro-análise, 

a uma região. Teófilo Braga poderia apenas ter referido Minho ou Trás-os-Montes e 

Alto Douro, em vez de Airão ou Carrazeda respectivamente, não só estandardizava as 

referências geográficas, como também seria mais preciso nas informações que dava ao 

público leitor, pois é certo que um português tem maior probabilidade em saber as 

regiões do seu país do que as aldeias de cada região.

3.4. DAS FONTES DOS CONTOS PUBLICADOS NA 2.ª EDIÇÃO

Tal como se assinalou, em relação à 1.ª edição, convém notar que há um ou 

outro conto recolhido em mais do que uma localidade, daí não haver uma coincidência 

entre o número de contos publicados e o número de contos de acordo com as fontes.

Na 1.ª edição há 13 contos sem indicação de fontes; na 2.ª edição este número 

aumenta significativamente para 64.

Vejamos os quadros seguintes:
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Número de Contos de Fonte Anónima Oral – TB, 1914-1915

Entre o Douro e Minho 69
Algarve 48
Açores 31
Beira Interior 6
Beira Litoral 6
Lisboa e Setúbal 5
Trás-os-Montes e Alto Douro 5
Alentejo 4
Estremadura e Ribatejo 3
Madeira 1

Número de Contos de Fonte (Anónima) Manuscrita/Impressa – TB, 1914-1915

Fábulas traduzidas de Esopo 76

Horto do Esposo 18

Arte de Furtar 6

Corte na Aldeia 4

Fabularia 4

Livro de Linhagens 4

Allivio de Tristes 3

Ms. de Alcobaça 3

Panorama 3

Báculo Pastoral 2

Nova Floresta 2

Itinerário da Terra Santa 2

Chronica de S. Domingos 1

Hora de Recreio 1

Insulana 1

Saudades da Terra 1

Viagem à Índia de Byrad 1
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Número de Contos de Fonte Autoral Impressa – TB, 1914-1915

Gonçalo Fernandes Trancoso 19

Fábulas de Manuel Mendes 11

Pe. António Vieira 1

Gil Vicente 1

Fr. João Álvares 1

João Vaz 1

Sá de Miranda 1

Para sistematizarmos devidamente as fontes das narrativas publicadas por 

Teófilo na 2.ª edição de Contos Tradicionais do Povo Português, atentemos no quadro 

seguinte:

1. Fonte Anónima Oral 178
2. Fonte (Anónima) Manuscrita/Impressa 132
3. Sem referência à Fonte 64
4. Fonte Autoral Impressa 35

Vejamos finalmente o quadro comparativo relativo às duas edições:

Fontes 1.ª ed. 2.ª ed.

1. Fonte Anónima Oral 186 178

2. Fonte Autoral Impressa 38 35

3. Fonte Anónima Manuscrita/Impressa 24 132

4. Sem referência à Fonte 13 64

3.5. DA CLASSIFICAÇÃO GERAL DOS CONTOS EM AMBAS AS EDIÇÕES

Das recolhas publicadas entre 1879 e 1915, as duas edições de Teófilo são as 

únicas a apresentar uma classificação, visível nos títulos das partes e das secções. Mas
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tal classificação não coincide naturalmente com a que os estudos do conto popular ao 

longo do século XX pedem.

Valendo-nos das indicações internacionais apresentadas no Catalogue of 

Portuguese Folktales e da tipologia ATU, apresentamos o seguinte quadro de

classificação dos contos: 

Designação dos Tipos de Contos Número de Ocorrências

1 – Contos de Animais (Animal Tales) 13

2 – Contos Maravilhosos (Tales of Magic) 51

3 – Contos Religiosos (Religious Tales) 14

4 – Contos Sentimentais (Realistic Tales – Novelle) 46

5 – Contos do Ogre Estúpido (Tales of the Stupid Ogre) 2

6 – Contos Jocosos (Anecdotes and Jokes) 47

7 – Contos Enumerativos (Formula Tales) 1

8 – Combinações Híbridas 5

9 – Sem classificação 1

Pelo quadro de classificação, facilmente constataremos a predominância dos 

contos maravilhos, dos contos sentimentais e dos contos jocosos, os quais, na totalidade 

da recolha, perfazem o equivalente a 80% do material publicado. Muitos dos contos 

maravilhosos e sentimentais foram classificados por Teófilo como os «Contos de Fadas 

e casos da tradição popular» e «Contos e facécias da tradição popular», isto é, as 

narrativas publicadas no primeiro tomo de Contos Tradicionaes Portuguezes. Os contos 

jocosos encontram correspondência tipológica nos «Casos e facécias da tradição 

popular» e nas «patranhas».
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3.6. INVENTARIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DOS CONTOS DA 1.ª EDIÇÃO 

Tabela 3 – Inventariação e Classificação do corpus publicado em Contos Tradicionaes do Povo Portuguez (1.ª Edição), de Teófilo Braga

Parte I
«Contos de Fadas e Casos da Tradição Popular»

Secção I
«Contos Myhticos da Aurora, do Sol e da Noite»

N.º do 
Conto

Título do Conto Proveniência Versões
(1879-1915)

Classificação Registo no 
APFT (CEAO)Tipo de Conto Tipologia Internacional

1 A cara de boi Algarve FAO, 1900, #58 Maravilhoso ATU 310B 636

2 O velho Querecas Algarve FAO, 1905, #229
FAO, 1905, #286
FAO, 1905, #358
ATP, 1904, 29-31 

[1992, #65]
CP, 1910, #60

Maravilhoso ATU 425E 637

3 O surrão Algarve ATP, 1903, 47
[1992, #29]

Maravilhoso ATU 311B* 638

4 A saia de esquilhas Algarve CP, 1906, #20 Maravilhoso ATU 410 639

5 As trez fadas Algarve FAO, 1900, #66
FAO, 1905, #303

Maravilhoso ATU 705A 640

6 A filha do rei mouro Algarve FAO, 1900, #13
FAO, 1900, #48
FAO, 1905, #246
FAO, 1905, #318
FAO, 1905, #336
ATP, 1903, 173-4 

[1992, #52]
AC, 1879, #14
AC, 1882, #15

Maravilhoso ATU 313C 641
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CP, 1910, #4
7 As fiandeiras Algarve CP, 1910, #19 Maravilhoso ATU 501 642

8 Cravo, rosa e jasmim Algarve FAO, 1900, #181
FAO, 1900, #198
FAO, 1905, #223
FAO, 1905, #244
FAO, 1905, #284
FAO, 1905, #289
FAO, 1905, #313
FAO, 1905, #372
FAO, 1905, #379

AC, 1879, #16
CP, 1910, #32
CP, 1906, #6

ATP, 1904, 11-13 
[1992, #59]

Maravilhoso ATU 302; ATU 552 643

9 O magico Algarve ATP, 1903, 45-6 
[1992, #26]

AC, 1879, #15
CP, 1910, #44

Maravilhoso ATU 325 644

10 O mestre das artes S. Miguel ATP, 1903, 45-6 
[1992, #26]

AC, 1879, #15
CP, 1910, #44

Maravilhoso ATU 325 645

11 O aprendiz do Mago Eixo, Aveiro FAO, 1905, #341
CP, 1906, #31

Maravilhoso ATU 314 646

12 A bixa de sete cabeças Algarve FAO, 1900, #24
FAO, 1905, #224
FAO, 1905, #439

AC, 1879, #51
CP, 1910, #6
CP, 1910, #61

Maravilhoso ATU 516 647

13 O conde-soldadinho Algarve FAO, 1900, #153
FAO, 1905, #273
ATP, 1904, 13-4 

Sentimental ATU 870A S/ ref.ª no CPFT
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[1992, #60]
14 A sardinhinha Algarve FAO, 1900, #41

FAO, 1900, #98
Maravilhoso ATU 425K 648

15 Maria da Silva Algarve FAO, 1900, #126
ATP, 1904, 94-5 

[1992, #72]
AC, 1879, #58

Sentimental ATU 930A 649

16 A rosa branca na bocca Algarve ---------- Sentimental ATU 910 S/ ref.ª no CFFT

17 O cavallinho das sete cores Algarve FAO, 1900, #13
FAO, 1900, #48
FAO, 1905, #246
FAO, 1905, #318
FAO, 1905, #336
ATP, 1903, 173-4 

[1992, #52]
AC, 1879, #14
AC, 1882, #15
CP, 1910, #4

Maravilhoso ATU 313C 651

18 A muda mudella Algarve FAO, 1905, #299
ATP, 1903, 142 

[1992, #47]
AC, 1879, #58

Maravilhoso ATU 705A* 652

19 O sapatinho de cetim Algarve FAO, 1900, #214
FAO, 1905, #243

CP, 1882, #34
CP, 1910, #18
CP, 1910, #37
AC, 1882, #24

Maravilhoso ATU 480A; ATU 510A 653

20 A madrasta Porto FAO, 1905, #223
FAO, 1905, #242

CP, 1910, #37
CP, 1910, #52
AC, 1879, #36

Maravilhoso ATU 480 654

21 O ovo e o brilhante Porto FAO, 1900, #33
FAO, 1905, #250

Maravilhoso ATU 403 655
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CP, 1910, #9
CP, 1910, #23

22 Cabellos de ouro Algarve FAO, 1900, #33
FAO, 1905, #250

CP, 1910, #9
CP, 1910, #23

Maravilhoso ATU 403 656

23 A carpinteirasinha Algarve FAO, 1900, #34
FAO, 1900, #56
FAO, 1900, #97
FAO, 1900, #107
FAO, 1900, #219
FAO, 1905, #249

CP, 1910, #47

Sentimental ATU 891 657

24 A filha do lavrador Santa Maria, 
Famalicão

FAO, 1900, #34
FAO, 1900, #56
FAO, 1900, #97
FAO, 1900, #107
FAO, 1900, #219
FAO, 1905, #249

CP, 1910, #47

Sentimental ATU 891 658

25 A feia que fica bonita Algarve FAO, 1900, #150
FAO, 1905, #241
FAO, 1905, #248

AC, 1879, #65

Sentimental ATU 877 659

26 O peixinho encantado Algarve FAO, 1900, #60
AC, 1879, #30
CP, 1910, #17

Maravilhoso ATU 675 660

27 O figuinho da figueira Algarve ATP, 1903, 43-4 
[1992, #23]

AC, 1879, #40

Religioso ATU 780B 661

28 A da varanda Algarve ATP, 1903, 77-8 
[1992, #44]

Sentimental ATU 879 662

29 A noiva formosa Algarve FAO, 1900, #9
FAO, 1900, #62
FAO, 1900, #207

Maravilhoso ATU 402 663



128

FAO, 1905, #251
ATP, 1903, 61-2 

[1992, #31]
CP, 1910, #26
CP, 1910, #27
CP, 1910, #42

30 A noiva do corvo Algarve FAO, 1900, #36
FAO, 1900, #186
FAO, 1905, #231
FAO, 1905, #334
ATP, 1903, 175-6 

[1992, #56]
AC, 1879, #25
CP, 1910, #25

Maravilhoso ATU 425X 664

31 A paraboinha de ouro Algarve FAO, 1900, #64
FAO, 1905, #358

AC, 1879, #12
CP, 1910, 12

Maravilhoso ATU 432 665

32 O príncipe que foi correr sua 
ventura

Algarve FAO, 1900, #13
FAO, 1900, #48
FAO, 1905, #246
FAO, 1905, #318
FAO, 1905, #336
ATP, 1903, 173-4 

[1992, #52]
AC, 1879, #14
AC, 1882, #15
CP, 1910, #4

Maravilhoso ATU 313C 666

33 Maria Subtil S. Miguel FAO, 1900, #85
ATP, 1903, 77-8 

[1992, #44]
AC, 1879, #42

Sentimental ATU 883B 667

34 O coelho branco S. Miguel FAO, 1900, #45
FAO, 1900, #137
ATP, 1903, 42-3 

Maravilhoso ATU 431B* 668



129

[1992, #21]
CP, 1910, #7
CP, 1910, #21

35 Clarinha S. Miguel FAO, 1900, #61
FAO, 1900, #103

CP, 1910, #5
CP, 1910, #28

Maravilhoso;
Sentimental

ATU 710A; ATU 

938A*

669

36 Bola-Bola S. Miguel FAO, 1905, #267
ATP, 1903, 172-3 

[1992, #51]

Maravilhoso ATU 451 670

37 Linda Branca S. Miguel FAO, 1900, #14
FAO, 1905, #226
FAO, 1905, #292

AC, 1879, #31
CP, 1910, #16

Maravilhoso ATU 510B 671

38 O Rei-Escuta S. Miguel FAO, 1905, #235
CP, 1906, #37

Maravilhoso ATU 707 672

39 As cunhadas do rei Airão - Minho FAO, 1905, #235
CP, 1906, #37

Maravilhoso ATU 707 673

40 Os sete encantados S. Miguel FAO, 1900, #3
FAO, 1900, #143

Sentimental ATU 898 674

41 As sonsas S. Miguel AC, 1879, #61 Sentimental ATU 870E 675

42 A mão do finado S. Miguel FAO, 1900, #43
FAO, 1905, #419
ATP, 1903, 140-1 

[1992, #46]
CP, 1910, #18
CP, 1910, #40

Sentimental ATU 956B 676

43 O rei Napoles S. Miguel ---------- Sentimental ATU 861A 677

44 O matador de bichos S. Miguel FAO, 1900, #7
AC, 1879, #60

Maravilhoso ATU 590 678

45 As nozes S. Miguel FAO, 1905, #222
FAO, 1905, #287

CP, 1906, #12

Maravilhoso ATU 408 679
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CP, 1910, #2
CP, 1910, #3
CP, 1910, #20
CP, 1910, #22
CP, 1910, #53
AC, 1882, #22

46 As trez cidras do amor Porto FAO, 1905, #222
FAO, 1905, #287

CP, 1906, #12
CP, 1910, #2
CP, 1910, #3
CP, 1910, #20
CP, 1910, #22
CP, 1910, #53
AC, 1882, #22

Maravilhoso ATU 408 680

47 A bengala de dezesseis 
quintaes

Santa Maria, 
Famalicão

FAO, 1900, #63
AC, 1879, #32
CP, 1906, #26

Maravilhoso ATU 301B 681

48 A torre de Babylonia Porto FAO, 1900, #42
FAO, 1900, #57
AC, 1879, #52
CP, 1882, #11
CP, 1882, #25
CP, 1906, #11

Maravilhoso ATU 303 682

49 Desanda cacheira Porto FAO, 1900, #11
ATP, 1904, 62-3 

[1992, #69]
AC, 1879, #24

Maravilhoso ATU 563 683

50 O Sal e a agua Porto FAO, 1900, #182
ATP, 1904, 28-9 

[1992, #63]

Sentimental ATU 923 684

51 As crianças abandonadas Airão FAO, 1900, #173
ATP, 1904, 46-7 

[1992, #67]
AC, 1879, #21

Maravilhoso ATU 327B 685
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CP, 1910, #51
52 O afilhado de Santo Antonio Airão FAO, 1900, #53

FAO, 1900, #57
FAO, 1905, #232
FAO, 1905, #297

AC, 1879, #28
AC, 1879, #49
AC, 1879, #52
CP, 1910, #14

Maravilhoso ATU 300; ATU 327A 686

53 A filha do diabo Algarve FAO, 1905, #240 Sentimental ATU 851A 687

54 As trez maçãsinhas de ouro Rebordainhos -
Bragança

FAO, 1900, #211 Religioso ATU 780 688

55 O sargento que foi ao inferno Algarve ---------- Maravilhoso ATU 461 689

56 A princeza que adivinha Airão FAO, 1900, #46
FAO, 1900, #47
AC, 1879, #38

Sentimental ATU 851 690

57 A adivinha do rei Porto AC, 1882, #26 Sentimental ATU 875 691

Secção II
«Casos e Facécias da Tradição Popular»

58 O boi cardil Algarve ATP, 1903, 21 
[1992, #16]

AC, 1879, #56

Sentimental ATU 889 692

59 O camareiro do rei Algarve FAO, 1900, #101
ATP, 1904, 29 

[1992, #64]

Sentimental;
Jocoso

ATU 891B; ATU 1533 693

60 O Palmeiriz d’Oliva Algarve FAO, 1905, #245
FAO, 1905, #373

Sentimental ATU 885** 694

61 O bolo refolhado Algarve FAO, 1905, #342 Jocoso ATU 1408*C 695

62 A mirra Algarve ---------- Maravilhoso ATU 470 A 696

63 A mulher curiosa Algarve ---------- Sentimental ATU 836G 697

64 As favas Algarve ---------- Sentimental ATU 983 698
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65 As velhas das galinhas Algarve FAO, 1905, #346 Jocoso ATU 1750 699

66 A Riqueza e a Fortuna Algarve ---------- Sentimental ATU 945A* 700

67 Março Marçagão ? ---------- Jocoso ATU 1370B* S/ ref.ª no CPFT

68 Variante complementar Porto ---------- Jocoso ATU 1370B* 701

69 Alegria de viúva Algarve ---------- Jocoso ATU 1350 702

70 A carpideira e a viúva Foz do Douro FAO, 1900, #205
ATP, 1902, 175-6 

[1992, #12]

Jocoso ATU 1350*A 703

71 Frei João sem cuidados Coimbra FAO, 1900, #16 Sentimental ATU 922 704

72 João Ratão (ou Grillo) Coimbra FAO, 1900, #121
CP, 1910, # 54
AC, 1882, #17

Jocoso ATU 1641 705

73 Os trez irmãos Airão FAO, 1900, #142
FAO, 1905, #314

Maravilhoso;
Sentimental

ATU 655; ATU 920C 706

74 As barras de ouro Porto AC, 1879, #48 Religioso ATU 817* 707

75 Pedro de Malas-Artes  Porto ATP, 1903, 75-7 
[1992, # 43]

AC, 1879, #14
FAO, 1905, #397

Jocoso ATU 1696; ATU 

1696*C

708

76 Santa Helena S. Miguel FAO, 1900, #74 Sentimental ATU 882*C 709

77 O guardador de porcos S. Miguel FAO, 1905, #377 Ogre Estúpido ATU 1004; ATU 

1088*A

710

78 Nascer para ser rico Porto ---------- Maravilhoso ATU 736 711

79 Dom Caio Porto FAO, 1900, #46 Jocoso ATU 1640 712

80 Os dez anõesinhos da tia 
Verde-Agua 

Porto ---------- Jocoso ATU 1429* 713

81 O compadre diabo S. Miguel ---------- Ogre Estúpido ATU 1030; ATU 1095 714

82 Os corcundas Porto CP, 1906, #5 Maravilhoso ATU 503 715
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83 A mulher gulosa Porto FAO, 1900, #106
ATP, 1902, 47 

[1992, #30]

Jocoso ATU 1373 A 716

84 As irmãs gagas Porto FAO, 1905, #381
AC, 1879, #53

Jocoso ATU 1457 717

85 O tinhoso, o ranhoso e o 
sarnoso

Porto ----------- Jocoso ATU 1565 718

85 A Variante S. Miguel ----------- Jocoso ATU 1565 718ª

86 Dá-me o meu meio tostão Porto ----------- Jocoso ATU 1654 719

87 O soldado que foi para o céo Porto CP, 1910, #48 Maravilhoso ATU 330 720

88 O thesouro do enforcado Porto FAO, 1905, #343 Sentimental ATU 910D 721

89 Os peixes do guardião S. Miguel ----------- Jocoso ATU 1567C 722

90 A cobra e o cordão do frade Porto ---------- Jocoso ATU 1565 723

91 O caldo de pedra Porto ---------- Jocoso ATU 1548 724

92 A enfiada de petas Airão - Minho ATP, 1902, 174-5 
[1992, #11]

Jocoso ATU 1920F 725

93 Sempre não Açores
----------

Sentimental; 
Jocoso

ATU 853A; ATU 1364 726

94 Manoel Feijão Porto e Açores FAO, 1900, #94
ATP, 1903, 41-2 

[1992, #20]
AC, 1879, #33

Maravilhoso ATU 700 727

95 Cahiu-me na minha catulinha Porto ---------- Animais ATU 20C 728

96 Casar e descasar Airão - Minho FAO, 1905, #344 Sentimental ATU 886 729

97 O cego e o moço Porto FAO, 1900, #155 Jocoso ATU 1577** 730

98 O cego e o mealheiro Porto FAO, 1900, #203
FAO, 1905, #424

Jocoso ATU 1617* 731

99 O avarento Porto ----------- Jocoso ATU 1407ª 732
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100 Os trez conselhos Porto FAO, 1905, #261 Sentimental ATU 910B 733

101 O sacco das nozes Porto FAO, 1900, #31
ATP, 1903, 43 

[1992, #22]

Jocoso ATU 1375 734

102 O sapateiro pobre Porto ---------- Religioso ATU 754 735

103 O signal da Nobreza Sardoal Sentimental ATU 910 736

104 A estatua que come Sardoal ---------- Maravilhoso ATU 470ª 737

105 As adivinhas em anexins Porto AC, 1882, #10 Sentimental ATU 921F* 738

106 A mulher teimosa Porto ---------- Jocoso ATU 1365B 739

107 O jogo do Pira Porto ---------- Jocoso ATU 1526*D 740

108 O caso do tio Jorge Coutinho S. Miguel ---------- Jocoso ATU 1409*D 741

109 Os dois irmãos e a mulher 
morta

Alemtejo FAO, 1905, #294 Jocoso ATU 1536ª 742

110 Os trez patrões Airão ---------- Jocoso ATU 1567 743

111 Para quem canta o cuco? Porto FAO, 1900, #204
FAO, 1905, #323

Sentimental ATU 926D 744

112 Tudo andaremos Porto ---------- Jocoso ATU 1408*D 745

113 A mulher que cegou o marido Airão ---------- Jocoso ATU 1380 746

114 O tolo e as moscas S. Miguel FAO, 1900, #155 Jocoso ATU 1577** 747

115 Já que tanto teima Porto ---------- Jocoso ATU 1572C* 748

116 Tic-taco S. Miguel FAO, 1905, #328 Jocoso ATU 1730A* 749

117 As orelhas do abbade S. Miguel FAO, 1900, #113 Jocoso ATU 1741 750

118 Os duzentos carneiros Porto ---------- Enumerativo ATU 2300 751
119 Lenda do Paraíso Tentugal FAO, 1900, #194 Religioso ATU *829ª 776
120 Lenda da mãe de Sam Pedro S. Miguel FAO, 1905, #275

FAO, 1905, #356
Religioso ATU 804 752

121 A túnica de Christo S. Miguel ---------- Religioso ATU 779 S/ ref.ª no CPFT
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122 O principe mendigo S. Miguel ---------- Sentimental ATU 923B S/ ref.ª no CPFT
123 O lavrador e o ermitão Porto FAO, 1905, #266

FAO, 1905, #340
Religioso ATU 756D* 753

124 O thesouro enterrado Airão ---------- Religioso ATU 834 775
125 As vozes dos animaes Carrazeda de 

Anciães
AC, 1879, #12 Animais ATU 103C*; ATU 130 754

126 Os ditados novellescos68 ? ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
Parte II

«Histórias e Exemplos de Tema Tradicional e Forma Literária»
126 O Rei Leir69 L.L. ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
127 A dama pé-de-cabra L.L. ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
128 A morte sem merecimento L.L. ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
129 A linhagem dos Marinhas L.L. ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
130 Exemplo de Philosopho M.A. ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
131 Exemplo dos trez amigos M.A. ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
132 Exemplo allegorico da 

Redempção
O.E. ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT

133 A justiça de Trajano O.E. ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
134 A morte dos Avarentos O.E. ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
135 As misérias da riqueza O.E. ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
136 O que Deus faz é por melhor O.E. ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
137 Um homem de taverna O.E. ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
138 Os quatro ribaldos O.E. Versão Literária Jocoso ATU 1551 3112
139 A boa andança d’este mundo O.E. Versão Literária Sentimental ATU 960B 3114
140 Os dous caminhos O.E. Versão Literária Religioso ATU 763 3115
141 A papisa Joanna O.E. Versão Literária Sentimental ATU 933 3116

                                                
68 Trata-se de breves versos jocosos com referências ao conto popular e à arte de contar.
69 Nas narrativas publicadas por Teófilo sob a designação de «Histórias e Exemplos de Tema Tradicional e Forma Literária», apenas limitámos a nossa descrição à 

referência dos dados que constam do Catalogue of Portuguese Folktales. As demais narrativas – para as quais não há referência no catálogo – não mereceram a nossa 

análise, uma vez que são excertos de obras literárias: narrativas número 126-137; 143-145; 147; 149; variante do 154; 155; 158; 162-163; variante do 165; 169-176; 178-

184.
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142 O firmal de prata O.E. Versão Literária Religioso ATU 760A* 3117
143 Os quatro ladrões O.E. ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
144 O cavalleiro e o pacto com o 

diabo
O.E. ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT

145 O diabo escudeiro O.E. ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
146 As maas artes das molheres O.E. Versão Literária Jocoso ATU 1377 3118

147 O rey e os cortezãos O.E. ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
148 As vistiduras honradas O.E. Versão Literária Jocoso ATU 1558 3500

149 Rosimunda O.E. ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
150 A bilha de azeite Gil Vicente Versão Literária Jocoso ATU 1430 S/ ref.ª no CPFT
151 O ermitão e o ladrão Trancoso Versão Literária Jocoso ATU 1430 S/ ref.ª no CPFT

152 D’aquellas sete ao dia Trancoso Versão Literária Jocoso ATU 1454* 3095

153 A donzella recatada Trancoso Versão Literária Sentimental ATU 958F 3096

154 O ódio endurecido Trancoso Versão Literária Jocoso ATU1331 3097

s/ n.º Variante Saraiva de 
Sousa

---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT

155 Minha mãe, calçotes Trancoso ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
156 O real bem ganhado Trancoso Versão Literária Sentimental;

Jocoso
ATU 910B; ATU 1430 3100

157 O segredo revelado Trancoso Versão Literária Jocoso ATU 1381C 3099

158 A prova das laranjas Trancoso ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
159 Os dois irmãos Trancoso Versão Literária Jocoso ATU 1534 3101

160 Dom Simão Trancoso Versão Literária Sentimental ATU 922 3102

161 Os três conselhos Trancoso Versão Literária Sentimental ATU 910K 3103

162 Quanto vale a boa sogra Trancoso ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
163 O que Deus faz é pelo melhor Trancoso ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
164 A rainha virtuosa e as duas 

irmãs
Trancoso Versão Literária Maravilhoso ATU 707 3106

165 Quem tudo quer, tudo perde Trancoso Versão Literária Sentimental ATU 926C 3107
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s/ n.º Variante João de Barros ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
166 O falso príncipe e o verdadeiro Trancoso Versão Literária Sentimental ATU 873 3108

167 Constancia de Grizelia Trancoso Versão Literária Sentimental ATU 886 3110

168 O barbeiro do rei Trancoso ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
169 O achado da bolsa Trancoso ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
170 O capão tornado sapo Saraiva de 

Sousa
---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT

171 Os poderes do ouro Rodrigues 
Lobo

---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT

172 O thesouro escondido Rodrigues 
Lobo

---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT

173 Erramos (E Ramos?) Rodrigues 
Lobo

---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT

174 O pagem da rainha Saraiva de 
Sousa

---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT

175 A ingratidão dos filhos Padre Manoel 
Bernardes

---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT

s/ n.º Variante Padre Manoel 
Consciencia

---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT

176 A usura de Nossa Senhora Padre 
Bernardes

---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT

177 O medico de boa fé Padre Vieira Versão Literária Sentimental ATU 928*A S/ ref.ª no CPFT
178 Não escapa de ladrão Padre Vieira ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
179 A venda das gallinhas Padre Vieira ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
180 O roubo do vestuário Padre Vieira ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
181 A roupa dos mendigos Padre Vieira ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
182 A casa dos mortos Padre Vieira ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
183 As botas fiadas Padre Vieira ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
184 A matrona de Epheso Padre J. 

Baptista de 
Castro

---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
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Parte III70

«Lendas, Patranhas e Fábulas»
185 A lenda da terra Guarda

Mondim da 
Beira

---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT

186 Lendas dos rios Torre D. 
Chama

---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT

187 Tejo, Douro e Guadiana Mondim da 
Beira

Famalicão
Porto

---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT

188 Lenda da Lua e da Agua Famalicão ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
189 Lenda do Milho e do Centeio Airão ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
s/ n.º Variante Villa Nova de 

Gaia
---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT

190 Lenda das Aduellas e dos 
arcos da pipa

Airão ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT

191 Lenda das manchas da Lua Freixo
Carrazeda

---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT

192 Outra Porto
Vimieiro

Leça do Balio
Etc.

---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT

193 Lenda de Fevereiro Foz do Douro ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
194 Lenda de Salomão Açores ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
195 Lenda do chorão Famalicão ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
196 Lenda da lenha ? ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
197 Lenda da Ovelha ? ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT

                                                
70 Não foi possível classificar todos os contos recolhidos por Teófilo Braga como contos populares. A designação de «Lendas» é usada por Teófilo para significar, muitas 

vezes, «conto etiológico», tipologia que não consta da actual classificação internacional e que não vem referenciada no Catalogue of Portuguese Folktales. A designação 

«conto etiológico» aplica-se à narrativa que implica a referência pelo menos simbólica à fundação ou configuração de um local ou de uma comunidade ou de uma 

sociedade. Nesta lista não se incluem naturalmente as Fábulas de Esopo traduzidas por Manuel da Vidigueira.
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198 Lenda do Cão Guarda ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
199 Lenda da Serpente, do Sapo e 

do Sardão
Leça do Balio ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT

200 Lenda da Coruja Guarda ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
201 Lenda do Sapo Airão ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
202 Porque os cães se cheiram Braga

S.Miguel
---------- Animais ATU 200B S/ ref.ª no CPFT

203 Lendas das andorinhas e dos 
taralhões

Carrazeda ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT

204 Conto da codorniz Paços de 
Ferreira

---------- Animais ATU 242 S/ ref.ª no CPFT

205 Onomatopêas Airão ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
206 O cuco e a poupa ? ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
207 Lendas dos animaes Oliveira de 

Azemeis
Etc.

---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT

208 Voz do corvo Paços de 
Ferreira

---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT

209 Lenda do sapo e da toupeira Chaves ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
210 A prova dos lobos Mondim da 

Beira
---------- Animais ATU 15A (Proposta) S/ ref.ª no CPFT

211 O goraz Foz ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
212 O grito do cão Mafra ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
213 As orelhas do burro Mafra ---------- Animais ATU 125B* S/ ref.ª no CPFT
214 A creação da mulher Porto ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
215 A obra de S.Pedro ? ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
216 O canto do gallo Penafiel ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
217 Lenda da codorniz Cabo Verde ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
218 Outra Açores ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
219 Lenda da Arvellinha Açores ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
220 O balido da ovelha Famalicão ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
221 Nossa Senhora e a solha Foz

Porto
---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT

222 A romaria da Abbadia Famalicão ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
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223 Lenda das giestas Famalicão ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
224 Lenda do manto de Nossa 

Senhora (2.º ed. Lenda do 
Monte de Nossa Senhora) 

Porto ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT

225 Lenda dos tremoços Famalicão ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
226 Lenda de Nossa Senhora Famalicão ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
227 A submersão das cidades Galliza ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
228 A lenda dos ferreiros Penella ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
s/ n.º Variante Cercanias de 

Vermoim
---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT

229 Lenda da ponte de Domingos 
Terne

Ave ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT

230 Lenda da amendoeira Lisboa ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
231 A ponte da Alliviada Minho ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
232 A ponte de Misarella Douro ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
233 Lenda de Simancas ? ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
234 Lenda de Chacim (2.ª ed. 

Lenda de Chacim e do 
Mosteiro de Balsemão)

Alfandega da 
Fé

---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT

235 Origem do nome de Vizeu Vizeu ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
236 Origem do nome de Bragança ? ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
237 Lenda de Briteande ? ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
238 Lenda de Crescido ? ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
239 Lenda de Lamego ? ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
240 Origem do nome de Lisboa ? ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
241 Outra (2.ª ed. Outra origem) ? ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
242 A sepultura dos dois irmãos Sintra ---------- Maravilhoso ATU 304 S/ ref.ª no CPFT
243 Fabula da raposa e do mocho Airão FAO, 1900, #120

CP, 1910, #35
Animais ATU 6 3127

244 A águia e a coruja Porto ---------- Animais ATU 247 3128

245 A barata e os filhos S. Miguel ---------- Animais ATU 247 3129

246 A raposa e o lobo Airão FAO, 1905, #263 Animais ATU 15 3130
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247 A raposa no gallinheiro Airão ---------- Animais ATU 41 3131

248 O lobo e a ovelha Vila Cova ---------- Animais ATU 123 S/ ref.ª no CPFT
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3.7. INVENTARIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DOS CONTOS DA 2.ª EDIÇÃO 

Tabela 4 – Inventariação e Classificação do corpus publicado em Contos Tradicionaes do Povo Portuguez (2.ª Edição), de Teófilo Braga

Parte I
«Contos de Fadas e Casos da Tradição Popular»

Secção I
«Contos Myhticos da Aurora, do Sol e da Noite»

N.º do 
Conto71

Título do Conto Proveniência Versões
(1879-1915)

Classificação Registo no 
APFT (CEAO)Tipo de Conto Tipologia Internacional

I A cara de boi Algarve FAO, 1900, #58 Maravilhoso ATU 310B 636

II O velho Querecas Algarve FAO, 1905, #229
FAO, 1905, #286
FAO, 1905, #358
ATP, 1904, 29-31 

[1992, #65]
CP, 1910, #60

Maravilhoso ATU 425E 637

III O surrão Algarve ATP, 1903, 47
[1992, #29]

Maravilhoso ATU 311B* 638

IV A saia de esquilhas Algarve CP, 1906, #20 Maravilhoso ATU 410 639

V As trez fadas Algarve FAO, 1900, #66
FAO, 1905, #303

Maravilhoso ATU 705A 640

VI A filha do rei mouro Algarve FAO, 1900, #13
FAO, 1900, #48
FAO, 1905, #246
FAO, 1905, #318
FAO, 1905, #336
ATP, 1903, 173-4 

[1992, #52]
AC, 1879, #14
AC, 1882, #15

Maravilhoso ATU 313C 641

                                                
71 A 2.ª edição não apresenta os contos numerados. Optámos por proceder a essa numeração.
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CP, 1910, #4
VII As fiandeiras Algarve CP, 1910, #19 Maravilhoso ATU 501 642

VIII Cravo, rosa e jasmim Algarve FAO, 1900, #181
FAO, 1900, #198
FAO, 1905, #223
FAO, 1905, #244
FAO, 1905, #284
FAO, 1905, #289
FAO, 1905, #313
FAO, 1905, #372
FAO, 1905, #379

AC, 1879, #16
CP, 1910, #32
CP, 1906, #6

ATP, 1904, 11-13 
[1992, #59]

Maravilhoso ATU 302; ATU 552 643

IX O magico Algarve ATP, 1903, 45-6 
[1992, #26]

AC, 1879, #15
CP, 1910, #44

Maravilhoso ATU 325 644

X O mestre das artes S. Miguel ATP, 1903, 45-6 
[1992, #26]

AC, 1879, #15
CP, 1910, #44

Maravilhoso ATU 325 645

XI O aprendiz do Mago Eixo, Aveiro FAO, 1905, #341
CP, 1906, #31

Maravilhoso ATU 314 646

XII A bixa de sete cabeças Algarve FAO, 1900, #24
FAO, 1905, #224
FAO, 1905, #439

AC, 1879, #51
CP, 1910, #6
CP, 1910, #61

Maravilhoso ATU 516 647

XIII O conde-soldadinho Algarve FAO, 1900, #153
FAO, 1905, #273
ATP, 1904, 13-4 

Sentimental ATU 870A S/ ref.ª no CPFT
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[1992, #60]
XIV A sardinhinha Algarve FAO, 1900, #41

FAO, 1900, #98
Maravilhoso ATU 425K 648

XV Maria da Silva Algarve FAO, 1900, #126
ATP, 1904, 94-5 

[1992, #72]
AC, 1879, #58

Sentimental ATU 930A 649

XVI A rosa branca na bocca Algarve ---------- Sentimental ATU 910 S/ ref.ª no CFFT

XVII O cavallinho das sete cores Algarve FAO, 1900, #13
FAO, 1900, #48
FAO, 1905, #246
FAO, 1905, #318
FAO, 1905, #336
ATP, 1903, 173-4 

[1992, #52]
AC, 1879, #14
AC, 1882, #15
CP, 1910, #4

Maravilhoso ATU 313C 651

XVIII A muda mudella Algarve FAO, 1905, #299
ATP, 1903, 142 

[1992, #47]
AC, 1879, #58

Maravilhoso ATU 705A* 652

XIX O sapatinho de cetim Algarve FAO, 1900, #214
FAO, 1905, #243

CP, 1882, #34
CP, 1910, #18
CP, 1910, #37
AC, 1882, #24

Maravilhoso ATU 480A; ATU 510A 653

XX A madrasta Porto FAO, 1905, #223
FAO, 1905, #242

CP, 1910, #37
CP, 1910, #52
AC, 1879, #36

Maravilhoso ATU 480 654

XXI O ovo e o brilhante Porto FAO, 1900, #33
FAO, 1905, #250

Maravilhoso ATU 403 655
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CP, 1910, #9
CP, 1910, #23

XXII Cabellos de ouro Algarve FAO, 1900, #33
FAO, 1905, #250

CP, 1910, #9
CP, 1910, #23

Maravilhoso ATU 403 656

XXIII A carpinteirasinha Algarve FAO, 1900, #34
FAO, 1900, #56
FAO, 1900, #97
FAO, 1900, #107
FAO, 1900, #219
FAO, 1905, #249

CP, 1910, #47

Sentimental ATU 891 657

XXIV A filha do lavrador Santa Maria, 
Famalicão

FAO, 1900, #34
FAO, 1900, #56
FAO, 1900, #97
FAO, 1900, #107
FAO, 1900, #219
FAO, 1905, #249

CP, 1910, #47

Sentimental ATU 891 658

XXV A feia que fica bonita Algarve FAO, 1900, #150
FAO, 1905, #241
FAO, 1905, #248

AC, 1879, #65

Sentimental ATU 877 659

XXVI O peixinho encantado Algarve FAO, 1900, #60
AC, 1879, #30
CP, 1910, #17

Maravilhoso ATU 675 660

XXVII O figuinho da figueira Algarve ATP, 1903, 43-4 
[1992, #23]

AC, 1879, #40

Religioso ATU 780B 661

XVIII A da varanda Algarve ATP, 1903, 77-8 
[1992, #44]

Sentimental ATU 879 662

XXIX A noiva formosa Algarve FAO, 1900, #9
FAO, 1900, #62
FAO, 1900, #207

Maravilhoso ATU 402 663
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FAO, 1905, #251
ATP, 1903, 61-2 

[1992, #31]
CP, 1910, #26
CP, 1910, #27
CP, 1910, #42

XXX A noiva do corvo Algarve FAO, 1900, #36
FAO, 1900, #186
FAO, 1905, #231
FAO, 1905, #334
ATP, 1903, 175-6 

[1992, #56]
AC, 1879, #25
CP, 1910, #25

Maravilhoso ATU 425X 664

XXXI A paraboinha de ouro Algarve FAO, 1900, #64
FAO, 1905, #358

AC, 1879, #12
CP, 1910, 12

Maravilhoso ATU 432 665

XXXII O príncipe que foi correr sua 
ventura

Algarve FAO, 1900, #13
FAO, 1900, #48
FAO, 1905, #246
FAO, 1905, #318
FAO, 1905, #336
ATP, 1903, 173-4 

[1992, #52]
AC, 1879, #14
AC, 1882, #15
CP, 1910, #4

Maravilhoso ATU 313C 666

XXXIII Maria Subtil S. Miguel FAO, 1900, #85
ATP, 1903, 77-8 

[1992, #44]
AC, 1879, #42

Sentimental ATU 883B 667

XXXIV O coelho branco S. Miguel FAO, 1900, #45
FAO, 1900, #137
ATP, 1903, 42-3 

Maravilhoso ATU 431B* 668
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[1992, #21]
CP, 1910, #7
CP, 1910, #21

XXXV Clarinha S. Miguel FAO, 1900, #61
FAO, 1900, #103

CP, 1910, #5
CP, 1910, #28

Maravilhoso;
Sentimental

ATU 710A; ATU 

938A*

669

XXXVI Bola-Bola S. Miguel FAO, 1905, #267
ATP, 1903, 172-3 

[1992, #51]

Maravilhoso ATU 451 670

XXXVII Linda Branca S. Miguel FAO, 1900, #14
FAO, 1905, #226
FAO, 1905, #292

AC, 1879, #31
CP, 1910, #16

Maravilhoso ATU 510B 671

XXXVIII O Rei-Escuta S. Miguel FAO, 1905, #235
CP, 1906, #37

Maravilhoso ATU 707 672

XXXIX As cunhadas do rei Airão - Minho FAO, 1905, #235
CP, 1906, #37

Maravilhoso ATU 707 673

XL Os sete encantados S. Miguel FAO, 1900, #3
FAO, 1900, #143

Sentimental ATU 898 674

XLI As sonsas S. Miguel AC, 1879, #61 Sentimental ATU 870E 675

XLII A mão do finado S. Miguel FAO, 1900, #43
FAO, 1905, #419
ATP, 1903, 140-1 

[1992, #46]
CP, 1910, #18
CP, 1910, #40

Sentimental ATU 956B 676

XLIII O rei Napoles S. Miguel ---------- Sentimental ATU 861A 677

XLIV O matador de bichos S. Miguel FAO, 1900, #7
AC, 1879, #60

Maravilhoso ATU 590 678

XLV As nozes S. Miguel FAO, 1905, #222
FAO, 1905, #287

CP, 1906, #12

Maravilhoso ATU 408 679
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CP, 1910, #2
CP, 1910, #3
CP, 1910, #20
CP, 1910, #22
CP, 1910, #53
AC, 1882, #22

XLVI As trez cidras do amor Porto FAO, 1905, #222
FAO, 1905, #287

CP, 1906, #12
CP, 1910, #2
CP, 1910, #3
CP, 1910, #20
CP, 1910, #22
CP, 1910, #53
AC, 1882, #22

Maravilhoso ATU 408 680

XLVII A bengala de dezesseis 
quintaes

Santa Maria, 
Famalicão

FAO, 1900, #63
AC, 1879, #32
CP, 1906, #26

Maravilhoso ATU 301B 681

XLVIII A torre de Babylonia Porto FAO, 1900, #42
FAO, 1900, #57
AC, 1879, #52
CP, 1882, #11
CP, 1882, #25
CP, 1906, #11

Maravilhoso ATU 303 682

XLIX Desanda cacheira Porto FAO, 1900, #11
ATP, 1904, 62-3 

[1992, #69]
AC, 1879, #24

Maravilhoso ATU 563 683

L O Sal e a agua Porto FAO, 1900, #182
ATP, 1904, 28-9 

[1992, #63]

Sentimental ATU 923 684

LI As crianças abandonadas Airão FAO, 1900, #173
ATP, 1904, 46-7 

[1992, #67]
AC, 1879, #21

Maravilhoso ATU 327B 685
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CP, 1910, #51
LII O afilhado de Santo Antonio Airão FAO, 1900, #53

FAO, 1900, #57
FAO, 1905, #232
FAO, 1905, #297

AC, 1879, #28
AC, 1879, #49
AC, 1879, #52
CP, 1910, #14

Maravilhoso ATU 300; ATU 327A 686

LIII A filha do diabo Algarve FAO, 1905, #240 Sentimental ATU 851A 687

LIV As trez maçãsinhas de ouro Rebordainhos -
Bragança

FAO, 1900, #211 Religioso ATU 780 688

LV O sargento que foi ao inferno Algarve ---------- Maravilhoso ATU 461 689

LVI A princeza que adivinha Airão FAO, 1900, #46
FAO, 1900, #47
AC, 1879, #38

Sentimental ATU 851 690

LVII A adivinha do rei Porto AC, 1882, #26 Sentimental ATU 875 691

Secção II
«Casos e Facécias da Tradição Popular»

LVIII O boi cardil Algarve ATP, 1903, 21 
[1992, #16]

AC, 1879, #56

Sentimental ATU 889 692

LIX O camareiro do rei Algarve FAO, 1900, #101
ATP, 1904, 29 

[1992, #64]

Sentimental;
Jocoso

ATU 891B; ATU 1533 693

LX O Palmeiriz d’Oliva Algarve FAO, 1905, #245
FAO, 1905, #373

Sentimental ATU 885** 694

LXI O bolo refolhado Algarve FAO, 1905, #342 Jocoso ATU 1408*C 695

LXII A mirra Algarve ---------- Maravilhoso ATU 470 A 696

LXIII A mulher curiosa Algarve ---------- Sentimental ATU 836G 697

LXIV As favas Algarve ---------- Sentimental ATU 983 698
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LXV As velhas das galinhas Algarve FAO, 1905, #346 Jocoso ATU 1750 699

LXVI A Riqueza e a Fortuna Algarve ---------- Sentimental ATU 945A* 700

LXVII Março Marçagão ? ---------- Jocoso ATU 1370B* S/ ref.ª no CPFT

LXVIII Variante complementar Porto ---------- Jocoso ATU 1370B* 701

LXIX Alegria de viúva Algarve ---------- Jocoso ATU 1350 702

LXX A carpideira e a viúva Foz do Douro FAO, 1900, #205
ATP, 1902, 175-6 

[1992, #12]

Jocoso ATU 1350*A 703

LXXI Frei João sem cuidados Coimbra FAO, 1900, #16 Sentimental ATU 922 704

LXXII João Ratão (ou Grillo) Coimbra FAO, 1900, #121
CP, 1910, # 54
AC, 1882, #17

Jocoso ATU 1641 705

LXXIII Os trez irmãos Airão FAO, 1900, #142
FAO, 1905, #314

Maravilhoso;
Sentimental

ATU 655; ATU 920C 706

LXXIV As barras de ouro Porto AC, 1879, #48 Religioso ATU 817* 707

LXXV Pedro de Malas-Artes  Porto ATP, 1903, 75-7 
[1992, # 43]

AC, 1879, #14
FAO, 1905, #397

Jocoso ATU 1696; ATU 

1696*C

708

LXXVI Santa Helena S. Miguel FAO, 1900, #74 Sentimental ATU 882*C 709

LXXVII O guardador de porcos S. Miguel FAO, 1905, #377 Ogre Estúpido ATU 1004; ATU 

1088*A

710

LXXVIII Nascer para ser rico Porto ---------- Maravilhoso ATU 736 711

LXXIX Dom Caio Porto FAO, 1900, #46 Jocoso ATU 1640 712

LXXX Os dez anõesinhos da tia 
Verde-Agua 

Porto ---------- Jocoso ATU 1429* 713

LXXXI Os dois compadres Alentejo FAO, 1905, #342 Jocoso ATU 1408*C 755
LXXXII O carvoeiro Ribatejo FAO, 1900, #31

ATP, 1903, 32 
Sentimental ATU 922B 756
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[1992, #22]
LXXXIII O compadre diabo S. Miguel ---------- Ogre Estúpido ATU 1030; ATU 1095 714

LXXXIV Os corcundas Porto CP, 1906, #5 Maravilhoso ATU 503 715

LXXXV A mulher gulosa Porto FAO, 1900, #106
ATP, 1902, 47 

[1992, #30]

Jocoso ATU 1373 A 716

LXXXVI As irmãs gagas Porto FAO, 1905, #381
AC, 1879, #53

Jocoso ATU 1457 717

LXXXVII O tinhoso, o ranhoso e o 
sarnoso

Porto ----------- Jocoso ATU 1565 718

LXXXVIII Variante S. Miguel ----------- Jocoso ATU 1565 718ª

LXXXIX Dá-me o meu meio tostão Porto ----------- Jocoso ATU 1654 719

XC O soldado que foi para o céo Porto CP, 1910, #48 Maravilhoso ATU 330 720

XCI O thesouro do enforcado Porto FAO, 1905, #343 Sentimental ATU 910D 721

XCII Os peixes do guardião S. Miguel ----------- Jocoso ATU 1567C 722

XCIII A cobra e o cordão do frade Porto ---------- Jocoso ATU 1565 723

XCIV O caldo de pedra Porto ---------- Jocoso ATU 1548 724

XCV A enfiada de petas Airão - Minho ATP, 1902, 174-5 
[1992, #11]

Jocoso ATU 1920F 725

XCVI Sempre não Açores
----------

Sentimental; 
Jocoso

ATU 853A; ATU 1364 726

XCVII Manoel Feijão Porto e Açores FAO, 1900, #94
ATP, 1903, 41-2 

[1992, #20]
AC, 1879, #33

Maravilhoso ATU 700 727

XCVIII Cahiu-me na minha catulinha Porto ---------- Animais ATU 20C 728

XCIX Casar e descasar Airão - Minho FAO, 1905, #344 Sentimental ATU 886 729

C O cego e o moço Porto FAO, 1900, #155 Jocoso ATU 1577** 730



152

CI O cego e o mealheiro Porto FAO, 1900, #203
FAO, 1905, #424

Jocoso ATU 1617* 731

CII O avarento Porto ----------- Jocoso ATU 1407ª 732

CIII Os trez conselhos Porto FAO, 1905, #261 Sentimental ATU 910B 733

CIV O sacco das nozes Porto FAO, 1900, #31
ATP, 1903, 43 

[1992, #22]

Jocoso ATU 1375 734

CV O sapateiro pobre Porto ---------- Religioso ATU 754 735

CVI O signal da Nobreza Sardoal Sentimental ATU 910 736

CVII A estatua que come Sardoal ---------- Maravilhoso ATU 470ª 737

CVIII As adivinhas em anexins Porto AC, 1882, #10 Sentimental ATU 921F* 738

CIX A princeza Carlota (Griselidis) Algarve -
Loulé

FAO, 1900, #185 Sentimental ATU 887 S/ ref.ª no CPFT

CX As cinco profissões Algarve –
Albergaria

FAO, 1905, #324 Sentimental ATU 921B* S/ ref.ª no CPFT

CXI A dama verde Loulé ATP, 1902, 143 
[1992, #7]

Sentimental ATU 853 S/ ref.ª no CPFT

CXII A tia Miseria ? FAO, 1900, #127 Maravilhoso ATU 330D 760
CXIII A comadre Morte ? AC, 1879, #33

CP, 1910, #46
Maravilhoso;
Ogre Estúpido

ATU 332; ATU 1199 761

CXIV A esmola do diabo ? FAO, 1905, #253
ATP, 1903, 61-2 

[1992, #32]
AC, 1879, #47

Religioso ATU 778*; ATU 821B 762

CXV A sandália de ouro Algarve FAO, 1900, #187 Maravilhoso ATU 706D 774
CXVI Mosteiro de S. André de 

Ansede72
Versão 

Literária
---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT

CXVII A graça estudantesca ? FAO, 1905, #260
AC, 1879, #63

Jocoso ATU 1626*A 763

                                                
72 Versão Literária da autoria de D. Nicolau de S. Maria, retirada de Crónica dos Regentes, Liv. VI, p. 327
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CXVIII A mulher teimosa Porto ---------- Jocoso ATU 1365B 739

CXIX O jogo do Pira Porto ---------- Jocoso ATU 1526*D 740

CXX O caso do tio Jorge Coutinho S. Miguel ---------- Jocoso ATU 1409*D 741

CXXI Os dois irmãos e a mulher 
morta

Alemtejo FAO, 1905, #294 Jocoso ATU 1536ª 742

CXXII Os trez patrões Airão ---------- Jocoso ATU 1567 743

CXXIII Para quem canta o cuco? Porto FAO, 1900, #204
FAO, 1905, #323

Sentimental ATU 926D 744

CXXIV Tudo andaremos Porto ---------- Jocoso ATU 1408*D 745

CXXV A mulher que cegou o marido Airão ---------- Jocoso ATU 1380 746

CXXVI O tolo e as moscas S. Miguel FAO, 1900, #155 Jocoso ATU 1577** 747

CXXVII Já que tanto teima Porto ---------- Jocoso ATU 1572C* 748

CXXVIII Tic-taco S. Miguel FAO, 1905, #328 Jocoso ATU 1730A* 749

CXXIX As orelhas do abbade S. Miguel FAO, 1900, #113 Jocoso ATU 1741 750

CXXX Pacto com o diabo ? ---------- Sem classificação ATU 3025 765
CXXXI Conto em enigma Açores ---------- Sentimental ATU 927 766
CXXXII Filha que amamenta o pae Porto ---------- Sentimental ATU 927 767
CXXXIII Prova de amor Porto FAO, 1905, #337 Sentimental ATU *857ª 768
CXXXIV Sem ceia Alemtejo ---------- Jocoso ATU 1430 769
CXXXV Origem dos javalis Alemtejo FAO, 1900, #18

FAO, 1900, #89
Religioso ATU 774Y 770

CXXXVI Dar vista aos cegos Açores ---------- Jocoso ATU 1423 771
CXXXVII A gaita maravilhosa Porto Algarve FAO, 1905, #331 Maravilhoso ATU 592 772
CXXXVIII Os duzentos carneiros Porto ---------- Enumerativo ATU 2300 751
CXXXIX Lenda do Paraíso Tentugal FAO, 1900, #194 Religioso ATU *829ª 776

CXL Lenda da mãe de Sam Pedro S. Miguel FAO, 1905, #275
FAO, 1905, #356

Religioso ATU 804 752

CXLI A túnica de Christo S. Miguel ---------- Religioso ATU 779 S/ ref.ª no CPFT
CXLII O principe mendigo S. Miguel ---------- Sentimental ATU 923B S/ ref.ª no CPFT
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CXLIII O lavrador e o ermitão Porto FAO, 1905, #266
FAO, 1905, #340

Religioso ATU 756D* 753

CXLIV O thesouro enterrado Airão ---------- Religioso ATU 834 775
CXLV As vozes dos animaes Carrazeda de 

Anciães
AC, 1879, #12 Animais ATU 103C*; ATU 130 754

CXLVI Os ditados novellescos73 ? ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
CXLVII O usurario e Santo Antonio ? FAO, 1900, #187 Maravilhoso ATU 706D 774
CXLVIII As trez pombas ? ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT

Parte II
«Histórias e Exemplos de Tema Tradicional e Forma Literária»

CXLIX O Rei Leir74 L.L. ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
CL A dama pé-de-cabra L.L. ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
CLI A morte sem merecimento L.L. ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
CLII A linhagem dos Marinhas L.L. ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
CLIII Exemplo de Philosopho M.A. ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
CLIV Exemplo dos trez amigos M.A. ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
CLV Exemplo allegorico da 

Redempção
O.E. ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT

CLVI A justiça de Trajano O.E. ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
CLVII A morte do avarento O.E. ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
CLVIII As misérias da riqueza O.E. ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
CLIX O que Deus faz é pelo melhor O.E. ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
CLX Um homem de taverna O.E. ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
CLXI Os quatro ribaldos O.E. Versão Literária Jocoso ATU 1551 3112
CLXII A boa andança d’este mundo O.E. Versão Literária Sentimental ATU 960B 3114
CLXIII Os dous caminhos O.E. Versão Literária Religioso ATU 763 3115
CLXIV A papisa Joanna O.E. Versão Literária Sentimental ATU 933 3116

                                                
73 Trata-se de breves versos jocosos com referências ao conto popular e à arte de contar.
74 Nas narrativas publicadas por Teófilo sob a designação de «Histórias e Exemplos de Tema Tradicional e Forma Literária», limitámos a nossa descrição à referência 

dos dados que constam do Catalogue of Portuguese Folktales. As demais narrativas – para as quais não há referência no catálogo – não mereceram a nossa análise, uma 

vez que são excertos de obras literárias. 
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CLXV O firmal de prata O.E. Versão Literária Religioso ATU 760A* 3117
CLXVI Os quatro ladrões O.E. ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
CLXVII O cavalleiro e o pacto com o 

diabo
O.E. ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT

CLXVIII O diabo escudeiro O.E. ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
CLXIX A arte magica das mulheres) O.E. Versão Literária Jocoso ATU 1377 3118

CLXX O rey e os cortezãos O.E. ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
CLXXI As vistiduras honradas O.E. Versão Literária Jocoso ATU 1558 3500

CLXXII Rosimunda O.E. ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
CLXXIII A viúva e o alcaide Fabularia ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
CLXXIV O judeu, o escudeiro e as 

perdizes
Fabularia ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT

CLXXV O leão e o pastor Fabularia ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
CLXXVI O lobo e o cordeiro Fabularia ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
CLXXVII Exemplo da cabeça e os 

membros
Fr. João 
Alvares

---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT

CLXXVIII A bilha de azeite Gil Vicente Versão Literária Jocoso ATU 1430 S/ ref.ª no CPFT
CLXXIX A chuva de Maio Sá de Miranda Versão Literária Sentimental ATU 912 S/ ref.ª no CPFT
CLXXX O ermitão e o ladrão Trancoso Versão Literária Jocoso ATU 1430 S/ ref.ª no CPFT

CLXXXI D’aquellas sete ao dia Trancoso Versão Literária Jocoso ATU 1454* 3095

CLXXXII A donzella recatada Trancoso Versão Literária Sentimental ATU 958F 3096

CLXXXII O ódio endurecido Trancoso Versão Literária Jocoso ATU1331 3097

CLXXXIII Variante Saraiva de 
Sousa

---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT

CLXXXIV Minha mãe, calçotes Trancoso ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
CLXXXV O real bem ganhado Trancoso Versão Literária Sentimental;

Jocoso
ATU 910B; ATU 1430 3100

CLXXXVI O segredo revelado Trancoso Versão Literária Jocoso ATU 1381C 3099

CLXXXVII A prova das laranjas Trancoso ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
CLXXXVIII Os dois irmãos Trancoso Versão Literária Jocoso ATU 1534 3101
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CLXXXIX Dom Simão Trancoso Versão Literária Sentimental ATU 922 3102

CXC Os três conselhos Trancoso Versão Literária Sentimental ATU 910K 3103

CXCI Quanto vale a boa sogra Trancoso ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
CXCII O que Deus faz é pelo melhor Trancoso ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
CXCIII A rainha virtuosa e as duas 

irmãs
Trancoso Versão Literária Maravilhoso ATU 707 3106

CXCIV Quem tudo quer, tudo perde Trancoso Versão Literária Sentimental ATU 926C 3107

CXCV Variante João de Barros ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
CXCVI O falso príncipe e o verdadeiro Trancoso Versão Literária Sentimental ATU 873 3108

CXCVII Constancia de Grizelia Trancoso Versão Literária Sentimental ATU 886 3110

CXCVIII O barbeiro do rei Trancoso ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
CXCIX O achado da bolsa Trancoso ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT

CC O capão tornado sapo Saraiva de 
Sousa

---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT

CCI Os poderes do ouro Rodrigues 
Lobo

---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT

CCII O thesouro escondido Rodrigues 
Lobo

---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT

CCIII Erramos (E Ramos?) Rodrigues 
Lobo

---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT

CCIV O pagem da rainha Saraiva de 
Sousa

---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT

CCV A ingratidão dos filhos Padre Manoel 
Bernardes

---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT

CCVI Variante Padre Manoel 
Consciencia

---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT

CCVII A usura de Nossa Senhora Padre 
Bernardes

---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT

CCVIII O medico de boa fé Padre Vieira Versão Literária Sentimental ATU 928*A S/ ref.ª no CPFT
CCIX Não escapa do ladrão quem se 

paga pela sua mão
Padre Vieira ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT

CCX A venda das gallinhas Padre Vieira ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
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CCXI O roubo do vestuário Padre Vieira ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
CCXII A roupa dos mendigos Padre Vieira ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
CCXIII A casa dos mortos Padre Vieira ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
CCXIV As botas fiadas Padre Vieira ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
CCXV A matrona de Epheso Padre J. 

Baptista de 
Castro

---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT

CCXVI O pobre chagado e as moscas Viagem à Índia 
de Byrard

---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT

CCXVII O Anjo e o Eremita Allivio de 
Tristes

Versão Literária Religioso ATU 759 S/ ref.ª no CPFT

CCXVIII Os dias por millenios Allivio de 
Tristes

---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT

CCXIX Fortuna de Polierate Allivio de 
Tristes

---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT

CCXX Espelhos regeitados Corte na 
Aldeia

---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT

CCXXI Gaia João Vaz ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
CCXXII Os amores de Machim e Anna 

d’Arfert
Insulana ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT

Parte III75

«Lendas, Patranhas e Fábulas»
CCXXIII A lenda da terra Guarda

Mondim da 
Beira

---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT

CCXXIV Lendas dos rios Torre D. 
Chama

---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT

CCXXV Tejo, Douro e Guadiana Mondim da ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
                                                
75 Não foi possível classificar todos os contos recolhidos por Teófilo Braga como contos populares. A designação de «Lendas» é usada por Teófilo para significar, 

muitas vezes, «conto etiológico», tipologia que não consta da actual classificação internacional e que não vem referenciada no Catalogue of Portuguese Folktales. A 

designação «conto etiológico» aplica-se à narrativa que implica a referência pelo menos simbólica à fundação ou configuração de um local ou de uma comunidade ou de 

uma sociedade. Nesta lista não se incluem naturalmente as Fábulas de Esopo traduzidas por Manuel da Vidigueira



158

Beira
Famalicão

Porto
CCXXVI Lenda da Lua e da Agua Famalicão ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
CCXXVII Lenda do Milho e do Centeio Airão ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
CCXXVIII Variante Villa Nova de 

Gaia
---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT

CCXXIX Lenda das Aduellas e dos 
arcos da pipa

Airão ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT

CCXXX Lenda das manchas da Lua Freixo
Carrazeda

---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT

CCXXXI Outra Porto
Vimieiro

Leça do Balio
Etc.

---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT

CCXXXII Lenda de Fevereiro Foz do Douro ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
CCXXXIII Lenda de Salomão Açores ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
CCXXXIV Lenda do chorão Famalicão ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
CCXXXV Lenda da lenha ? ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
CCXXXVI Lenda da Ovelha ? ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
CCXXXVII Lenda do Cão Guarda ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
CCXXXVIII Lenda da Serpente, do Sapo e 

do Sardão
Leça do Balio ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT

CCXXXIX Lenda da Coruja Guarda ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
CCXL Lenda do Sapo Airão ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
CCXLI Porque os cães se cheiram Braga

S.Miguel
---------- Animais ATU 200B S/ ref.ª no CPFT

CCXLII Os tordos e as andorinhas Saudades da 
Terra

---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT

CCXLIII Lendas das andorinhas e dos 
taralhões

Carrazeda ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT

CCXLIV Conto da codorniz Paços de 
Ferreira

---------- Animais ATU 242 S/ ref.ª no CPFT

CCXLV Onomatopêas Airão ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
CCXLVI O cuco e a poupa ? ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
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CCXLVII Lendas dos animaes Oliveira de 
Azemeis

Etc.

---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT

CCXLVIII Voz do corvo Paços de 
Ferreira

---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT

CCXLIX Lenda do sapo e da toupeira Chaves ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
CCL A prova dos lobos Mondim da 

Beira
---------- Animais (F) ATU 15A S/ ref.ª no CPFT

CCLI O goraz Foz ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
CCLII O grito do cão Mafra ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
CCLIII As orelhas do burro Mafra ---------- Animais ATU 125B* S/ ref.ª no CPFT
CCLIV A creação da mulher Porto ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
CCLV A obra de S.Pedro ? ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
CCLVI O canto do gallo Penafiel ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
CCLVII Lenda da codorniz Cabo Verde ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
CCLVIII Outra Açores ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
CCLIX Lenda da Arvellinha Açores ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
CCLX O balido da ovelha Famalicão ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
CCLXI Nossa Senhora e a solha Foz

Porto
---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT

CCLXII A romaria da Abbadia Famalicão ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
CCLXIII Lenda das giestas Famalicão ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
CCLXIV Lenda do manto de Nossa 

Senhora (2.º ed. Lenda do 
Monte de Nossa Senhora) 

Porto ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT

CCLXV Lenda dos tremoços Famalicão ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
CCLXVI Lenda de Nossa Senhora Famalicão ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
CCLXVII A submersão das cidades Galliza ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
CCLXVI A moura Saluquia Panorama ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
CCLXVII O penhor sagrado ? ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
CCLXVIII A abobada do Mosteiro da 

Batalha
Chronica de S. 

Domingos
---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT

CCLXIX O carrilhão de Mafra Panorama ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
CCLXX Conto aplicado Itinerario da ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
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Terra Santa
CCLXXI A Torre do Ladrão Itinerario da 

Terra Santa
---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT

CCLXXII Numero fatídico ? ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
CCLXXIII Maria Extravandia Loulé ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
CCLXXIV Excerpto de um Conto de 

Trancoso
? ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT

CCLXXV Lenda da Fonte dos Amores Coimbra ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
CCLXXVI Clavinas de Ambrosio ? ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
CCLXXVII A lenda dos ferreiros Penella ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
CCLXXVIII Variante Cercanias de 

Vermoim
---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT

CCLXXIX Lenda da ponte de Domingos 
Terne

Ave ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT

CCLXXX Lenda da amendoeira Lisboa ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
CCLXXXI A ponte da Alliviada Minho ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
CCLXXXII A ponte de Misarella Douro ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
CCLXXXIII Lenda de Simancas ? ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
CCLXXXIV Lenda de Chacim e do 

Mosteiro de Balsemão
Alfandega da 

Fé
---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT

CCLXXXV Origem do nome de Vizeu Vizeu ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
CCLXXXVI Origem do nome de Bragança ? ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
CCLXXXVII Lenda de Briteande ? ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
CCLXXXVIII Lenda de Crescido ? ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
CCLXXXIX Lenda de Lamego ? ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT

CCXC Origem do nome de Lisboa ? ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
CCXCI Outra origem ? ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
CCXCII A torre dos namorados ? ---------- Maravilhoso ATU 525 S/ ref.ª no CPFT
CCXCIII A sepultura dos dois irmãos Sintra ---------- Maravilhoso ATU 304 S/ ref.ª no CPFT
CCXCIV Fabula da raposa e do mocho Airão FAO, 1900, #120

CP, 1910, #35
Animais ATU 6 3127

CCXCV Ainda não se acaba o mundo ? ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
CCXCVI Quantos pães dá um alqueire ? ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
CCXCVII A águia e a coruja Porto ---------- Animais ATU 247 3128
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CCXCVIII A barata e os filhos S. Miguel ---------- Animais ATU 247 3129

CCXCIX A raposa e o lobo Airão FAO, 1905, #263 Animais ATU 15 3130

CCC A raposa no gallinheiro Airão ---------- Animais ATU 41 3131

CCCI O lobo e a ovelha Vila Cova ---------- Animais ATU 123 S/ ref.ª no CPFT
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4. CONSIGLIERI PEDROSO – CONTOS POPULARES PORTUGUÊSES

Zófimo Consiglieri Pedroso Gomes da Silva nasceu em Lisboa, em 1851. Era 

filho de Zófimo Pedroso Gomes da Silva, médico e membro do partido progressista, e 

de mãe italiana, de onde lhe vem um dos seus sobrenomes, com o qual passará a 

identificar-se.

Frequentou o Curso dos Liceus no Liceu Nacional de Lisboa, tendo-se 

interessado bastante pelas línguas árabes e pela cultura e literatura orientais. Fez os 

estudos superiores no Curso Superior de Letras, tendo sido discípulo de Augusto 

Soromenho e António José Viale. Colaborou, na altura de 70, na folha República e nos 

folhetos da “Biblioteca Republicana Democrática”, onde travou contacto próximo com 

Carrilho Videira e Teófilo Braga.

Foi, em conjunto com mais de uma dezena de grandes nomes, co-fundador do 1.º 

Directório do Partido Republicano. Dominava quase uma dezena de línguas estrangeiras 

– castelhano, italiano, francês, alemão, dinamarquês, sueco, russo e polaco.

Em 1878, passou a fazer parte do corpo docente do Curso Superior de Letras, 

tendo sido o primeiro diplomado do referido curso a conseguir tal estatuto. Concorreu à 

cadeira de História Universal e Pátria com três dissertações que mereceram da parte do 

júri – constituído por Teófilo Braga, António da Silva Túlio, Manuel Pinheiro Chagas e 

Carlos Teixeira de Aragão –, aprovação de mérito.

A obra de Consiglieri Pedroso denuncia a sua formação de base, o que 

justificaria a publicação de um Compêndio de História Universal e de um Manual de 

História Universal. Mas a sua formação não o impediu de se ocupar do maravilhoso ou 

do mitográfico, de que dá conta em Estudos de mitografia portuguesa.
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«A derivação da sua actividade de historiador para a escolha de contos 

populares» - assinala Maria Leonor Machado de Sousa - «explica-se por uma 

interpretação da História à maneira de Herder, tendo como principal objectivo “procurar 

compreender a evolução do espírito humano, causa única e real de todas as 

transformações na ordem social, na ordem política, na ordem religiosa, etc.” É 

extremamente moderna a sua ideia de que a investigação comparativa do maravilhoso 

popular português e dos outros povos “é um capítulo e não dos menos importantes de 

uma verdadeira História de Portugal”» (2000:12).

E foi nesta linha de estudo que Consiglieri Pedroso considerou a «mitografia» ou 

«novelística» como uma disciplina deveras importante para a compreensão da História 

da Cultura. Para ele, a História já não podia ser vista como o estudo das instituições 

políticas ou dos acontecimentos mais importantes de um povo. Uma vez que entendeu 

os contos populares como manifestações do maravilhoso do povo, definiu a novelística 

como «uma nova e importante ciência, que tem por objecto o estudo de todas as 

questões que se ligam com a origem, com a essência e com a transmissão dos contos 

populares» (2000: 32). Assim, estreitava-se a relação entre novelística, história e cultura 

de um povo.

No panorama do final do século XIX português e do início do século XX, 

Consiglieri Pedroso foi visto como importante bibliógrafo, historiador e folclorista, 

embora nem sempre tenha sido reconhecido o seu valor76.

                                                
76 Manuel Viegas Guerreira afirma, citando Jorges Dias, que «No Bosquejo Histórico da 

Etnografia Portuguesa, ao que se designa por continuadores de Garrett chama Jorge Dias 

período dos mestres (filológico-etnográfico, positivista). E põe em relevo as três grandes figuras 

de Teófilo Braga, Adolfo Coelho e José Leite de Vasconcelos.» (1993: 84) Mais adiante, 

Manuel Viegas Guerreiro nomeia outros estudiosos da etnografia portuguesa e aí refere 

Consiglieri Pedroso: «Além dos três grandes mestres da Etnografia portuguesa são de 

mencionar, no mesmo período, entre outros, Estácio da Veiga, Consiglieri Pedroso, Rodrigues 
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Numa recensão crítica intitulada «O Estudo das Tradições Populares nos Países 

Românicos», publicada originalmente na Revista Lusitana, 1912, vol. XV, Adolfo 

Coelho afirma, relativamente a Portugal e às publicações de Zófimo Consiglieri 

Pedroso, que «a série de trabalhos […] demonstra o zelo com que de há três anos para 

cá se tem aplicado ao estudo das tradições portuguesas, e ainda das tradições 

comparadas, o sr. Consiglieri Pedroso.» (1993 I: 660) Na verdade, o autor manifestou 

grande preocupação em publicar muitos dos seus trabalhos, abrangendo diversos 

domínios que não apenas o estudo e a recolha de contos populares. 

Todavia, muitas das suas publicações, apesar de apreciadas favoravelmente por 

autoridades competentes do estrangeiro, foram alvo de algumas críticas menos 

agradáveis, como as que fez Adolfo Coelho na recensão anteriormente citada. Por 

exemplo, é-lhe apontada a falta de rigor na selecção do material que vai publicando 

dispersamente de maneira a evitar certas repetições de materiais, as afirmações 

constantes de que tem em sua posse um vasto manancial de tradições populares 

portuguesas que irão ser editadas e que, no entanto, nunca viram publicação, as 

comparações e generalizações que faz sem se certificar do que foi efectivamente 

publicado em Portugal.

Em relação às notas comparativas que Consiglieri Pedroso registou nos 

fascículos que dão volume às Contribuições para Uma Mitologia Popular Portuguesa, 

assinalou Adolfo Coelho que ainda há muito por amadurecer na análise que o autor faz 

das tradições portuguesas (Cf. 1993 I: 661). Na Mitografia Portuguesa, os estudos de 

                                                                                                                                              
de Azevedo, Tomás Pires, D. Carolina Michaëlis, Silva Vieira, Ataíde Oliveira,[…].» (1993: 

95)
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versões de lendas e contos não têm em atenção o que havia sido já publicado em 

Portugal sobre o assunto, nomeadamente por Teófilo Braga77.

Ainda que tenham sido assinaladas algumas falhas nas investigações de 

Consiglieri Pedroso no âmbito das tradições populares portugueses, é certo – e Adolfo 

Coelho assim o reconhece – que «não podemos todavia deixar de agradecer ao autor 

[…] os excelentes materiais para o estudo das nossas tradições que ele nos oferece.» 

(1993, I: 660)

4.1. DA EDIÇÃO INGLESA DE PORTUGUESE FOLK-TALES – 1882

Em 1882, foi publicado em Inglaterra o volume Portuguese Folk-Tales, uma 

recolha de contos populares portugueses da responsabilidade de Consiglieri Pedroso. 

Trata-se de uma importante edição, não apenas por publicar um selecção de contos 

portugueses ditos populares, mas sobretudo por possibilitar o seu conhecimento 

internacional78.

                                                
77 A este respeito diz Adolfo Coelho que «traslada o autor uma interessante lenda de dois 

ferreiros, que atiravam o único martelo que possuíam um ao outro, de monte a monte. O sr. 

Teófilo Braga dera já uma versão minhota da lenda nas Epopeas mosarabes p. 102-103, a que o 

sr. Pedroso não alude, classificando a lenda entre as que “não têm fundamento histórico, mas se 

formam para explicar um certo e determinado físico”.» (1993, I: 661)
78 A propósito da edição inglesa escreveu Adolfo Coelho: «Os Portuguese Folk-Tales

introduzem o nosso folclorista diante de um público vasto, a que nunca poderá aspirar o que 

escreve em português, condenado, se se dedica a trabalhos sérios, a não ser lido senão por um 

pequeníssimo número dos seus compatriotas e por alguns especialistas esrangeiros. Não 

conhecendo os originais, só posso apreciar a tradução de miss Monteiro, pelo que sei das outras 

versões; parece-me geralmente fiel. A secura que em geral nela se nota provém 

indubitavelmente dos originais. O A. poderia talvez ter escolhido melhor na sua vasta colecção 

inédita, e sobretudo dar aos estrangeiros uma amostra mais variada. Os seus XXX contos 

deviam representar tipos perfeitamente diversos, e não serem em parte apenas variantes uns dos 
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Foi exactamente para tornar conhecido «the rich Folk-Lore of Portugal» que a 

obra foi editada em língua inglesa.

O volume informa que os contos «collected by Consiglieri Pedroso» foram

«translated from the original ms. By Miss Henriqueta Monteiro, with an Introduction by 

W.R.S. Ralston, M.A.»; e foi «published for the Folk Lore Society by Elliot Stock, 62, 

Paternoster Row.»

A introdução de Ralston (1828-1889), bibliotecário, escritor e estudioso da 

literatura popular russa, tem quase uma dezena de páginas. Nela, Ralston garante a 

genuinidade dos contos recolhidos por Consiglieri Pedroso, dizendo:

«The thirty stories which Prof. Consiglieri Pedroso has selected from his collection of 

five hundred inedited Portuguese Folk-Tales have this great merit – they are evidently 

genuine. […] so is there no difficulty in recognising the justice of the claim made by 

these Portuguese stories to be considered as “popular” in the technical sense of th 

word.» (1882: i)

                                                                                                                                              
outros. Dir-se-ia que o Sr. Pedroso tirara ao acaso um punhado do meio da sua colecção.» 

(1993, I: 663) Parece-nos que as últimas palavras de Adolfo Coelho em nada abonam a favor de 

Consiglieri Pedroso. Tendo razão no que disse, não podemos, porém, esquecer que o autor não 

dispunha, na altura, de orientações sólidas e científicas relativamente aos procedimentos a ter 

em conta na recolha de contos populares, daí ser perfeitamente admissível a ocorrência de 

falhas. Também Adolfo Coelho publicou a recolha de Contos Populares Portugueses, onde a 

maior parte, cerca de 80%, dos contos provém de Coimbra, não tendo verificado se se tratava de 

narrativas conhecidas em todo o território nacional para ganharem a designação abrangente de 

«contos portugueses».
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Ralston assinala também a importância cultural e social da divulgação dos textos 

folclóricos; e substitui-se de algum modo ao responsável da recolha, que nada escreveu 

sobre os contos79.

Mas o volume tem uma curta introdução em que Consiglieri Pedroso alude aos 

seus trabalhos de recolha e estudos dos contos populares e da mitografia portuguesa, 

assim como alude à sua colecção de cinco centenas de contos e à sua selecção de “a few 

specimens which [he has] extracted from [his] vast inedited collection”. 

No entanto, a selecção não revela nenhum critério definido; não sabemos por 

que razão foram seleccionados aqueles trinta contos, e não outros; nem nos são dadas 

informações sobre o local das recolhas, sobre a existência de versões ou variantes e 

sobre a relação possível com contos populares ingleses.

A classificação geral dos contos publicados é a seguinte:

Designação dos Tipos de Contos Número de Ocorrências

1 – Contos de Animais (Animal Tales) 0

2 – Contos Maravilhosos (Tales of Magic) 30

3 – Contos Religiosos (Religious Tales) 0

4 – Contos Sentimentais (Realistic Tales – Novelle) 0

5 – Contos do Ogre Estúpido (Tales of the Stupid Ogre) 0

6 – Contos Jocosos (Anecdotes and Jokes) 0

7 – Contos Enumerativos (Formula Tales) 0

8 – Combinações Híbridas 0

9 – Sem classificação 0

                                                
79 Veja-se o que diz a introdução: «As he [Consiglieri Pedroso] has postponed for a time his 

comments on the stories he has published, it may be useful to say a few words here as a regards 

their principal themes.» (1882: i)
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4.2. INVENTARIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DOS CONTOS NA EDIÇÃO INGLESA

Tabela 5 - Inventariação e Classificação do corpus publicado em Portuguese Folkt-Tales (1882), de Zófimo Consiglieri Pedroso

N.º do 
Conto

Título do Conto Versão 
Portuguesa de

CP, 1910

Outras Versões
(1879-1915)

Classificação 

Tipo de Conto Tipologia 
Internacional

I The Vain Queen n.º I FAO, 1900, #145
FAO, 1905, #281

AC, 1879, #35

Maravilhoso ATU 709

II The Maid and the Negress n.º II ---------- Maravilhoso ATU 310; ATU 408

III The Three Citrons of Love n.º III FAO, 1905, #233
FAO, 1905, #242

AC, 1879, #36
TB, 1883, #20

Maravilhoso ATU 408

IV The Daughter of the Witch n.º IV AC, 1879, #14
AC, 1879, #15
TB, 1883, #6
TB, 1883, #17
TB, 1883, #32
TB, 1883, #61
FAO, 1900, #2
FAO, 1900, #13
FAO, 1900, #48
FAO, 1905, #246
FAO, 1905, #318
FAO, 1905, #336
FAO, 1905, #342
ATP, 1902,173-4 

[1992, #52] 
ATP, 1903, 75-7 

[1992, #43]

Maravilhoso ATU 313C

V May you vanish like the Wind n.º V ---------- Maravilhoso ATU 433
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VI Pedro and the Prince n.º VI FAO, 1900, #24
FAO, 1905, #224
FAO, 1905, #439

AC, 1879, #51
TB, 1883, #12

Maravilhoso ATU 516

VII The Rabbit n.º VII TB, 1883, #34
FAO, 1900, #45
FAO, 1900, #137

Maravilhoso ATU 431B

VIII T he Spell-bound Giant n.º VIII FAO, 1900, #131 Maravilhoso ATU 325 A

IX The Enchanted Maiden n.º IX FAO, 1900, #33
FAO, 1905, #250

TB, 1883, #21
TB, 1883, #22

Maravilhoso ATU 403

X The Maiden and The Beast n.º X FAO, 1900, #15
AC, 1879, #29

Maravilhoso ATU 425C

XI The Tower of Ill Luck n.º XI FAO, 1900, #42
FAO, 1900, #53
FAO, 1900, #57
FAO, 1905, #232

TB, 1883, #52
AC, 1879, #52
CP, 1910, #24

Maravilhoso ATU 303

XII The Step-Mother n.º XII FAO, 1900, #64
FAO, 1905, #358

AC, 1879, #27
TB, 1883, #31

Maravilhoso ATU 432

XIII Saint Peter’s Goddaughter n.º XIII FAO, 1900, #23
FAO, 1900, #100
FAO, 1900, #121
FAO, 1900, #128
FAO, 1905, #279
FAO, 1905, #387

AC, 1879, #19
TB, 1883, #72

Maravilhoso ATU 514**
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XIV The two children and the Witch n.º XIV FAO, 1905, #297
AC, 1879, #28
TB, 1883, #52

Maravilhoso ATU 327A

XV The Maiden with the Rose on her 
Forehead

n.º XV ---------- Maravilhoso ATU 438

XVI The Princess who would not marry her 
Father

n.º XVI FAO, 1900, #214
AC, 1879, #31
TB, 1883, #19

Maravilhoso ATU 510B

XVII The Baker’s Idle Son n.º XVII FAO, 1900, #60
AC, 1879, #30
TB, 1883, #26

Maravilhoso ATU 675

XVIII The Hearth-Cat n.º XVIII FAO, 1900, #11
FAO, 1905, #243

AC, 1879, #24
TB, 1883, #19
TB, 1883, #49

ATP, 1904, 62-3
[1992, #69]

Maravilhoso ATU 480; ATU 510A

XIX The Aunts n.º XIX TB, 1883, #7 Maravilhoso ATU 501

XX The Cabbage Stalk ---------- AC, 1879, #44 Maravilhoso ATU 425 A

XXI The Seven Iron Slippers n.º LI AC, 1879, #16
FAO, 1900, #173
FAO, 1900, #181
FAO, 1900, #198
FAO, 1905, #223
FAO, 1905, #244
FAO, 1905, #284
FAO, 1905, #289
FAO, 1905, #313
FAO, 1905, #372
FAO, 1905, #379

CP, 1906, #6
TB, 1883, #8

ATP, 1904, 11-3

Maravilhoso ATU 327B; ATU 328
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[1992, #59]
ATP, 1904, 46-7

[1992, #67]
XXII The Maiden from Whose Head Pearls 

fell on combing herself
n.º XXIII FAO, 1905, #233

FAO, 1905, #242
AC, 1879, #36
TB, 1883, #20

Maravilhoso ATU 408

XXIII The Three Princes and the Maiden ---------- FAO, 1900, #156 Maravilhoso ATU 653 A

XXIV The Maiden and the Fish ---------- FAO, 1900, #11
FAO, 1905, #243

AC, 1879, #24
TB, 1883, #19
TB, 1883, #49

ATP, 1904, 62-3
[1992, #69]

Maravilhoso ATU 480; ATU 510 A

XXV The Slices of Fish n.º XXIV FAO, 1900, #42
FAO, 1900, #53
FAO, 1900, #57
TB, 1883, #52
AC, 1879, #52
CP, 1910, #24

Maravilhoso ATU 303

XXVI The Prince who had the head of a Horse n.º XXV FAO, 1900, #8
FAO, 1900, #36
FAO, 1900, #75
FAO, 1900, #186
FAO, 1905, #231
FAO, 1905, #334

ATP, 1903, 175-6 [1992, 
#56]

AC, 1879, #25
TB, 1883, 30

Maravilhoso ATU 425X

XXVII The Spider n.º XVI FAO, 1900, #9
FAO, 1900, #62
FAO, 1900, #207
FAO, 1905, #251

Maravilhoso ATU 402
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TB, 1883, #29
XXVIII The Little Tick n.º XXVII FAO, 1900, #9

FAO, 1900, #62
FAO, 1900, #207
FAO, 1905, #251

TB, 1883, #29

Maravilhoso ATU 402

XXIX The Three Little Blue Stones n.º XXVIII TB, 1883, #87 Maravilhoso ATU 330

XXX The Hind of the Golden Apple n.º XXIX FAO, 1900, #121
FAO, 1905, #230
FAO, 1905, #438
AC, 1879, # 17
TB, 1883, #72

Maravilhoso ATU 560
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4.3. DA EDIÇÃO PORTUGUESA DE CONTOS POPULARES PORTUGUÊSES – 1910

Esta edição foi publicada em Lisboa, pela Livraria Ferreira Editora, sendo que a 

composição e impressão se fizeram na Tipografia do Annuario Commercial, na Praça 

dos Restauradores, 27. Na página que abre a recolha há uma epígrafe da autoria de 

Garrett, extraída de Dona Branca, III:

……………….. oh! contos lindos

Que ás longas noites de comprido hynverno

Nossos avós felizes entretinheis

Ao pé do amigo lar…………….

Além de fazer o elogio do conto popular, esta epígrafe parece implicar uma 

homenagem a quem despertou a pátria portuguesa para o estudo e para a pesquisa da 

etnografia no 1.º quartel do século XIX.

A recolha tem uma introdução do próprio Consiglieri Pedroso com o título 

“Significação e importância dos contos populares”, ocupando quase cinquenta páginas,

e publica um conjunto de sessenta e dois contos, ou seja, pouco mais do que o dobro do 

que havia publicado vinte e oito anos antes em Londres.

Na introdução, o autor assevera: «todos os contos que figuram neste volume 

foram coligidos directamente da tradição oral, de modo que a sua genuinidade é de todo

irrefutável. Para mais seguramente autenticar a sua proveniência e para tanto quanto 

possível dar carácter científico aos elementos indispensáveis para o estudo crítico de 

diversas variantes de um mesmo conto, conservámos cuidadosamente entre as nossas 

notas o nome e a profissão do narrador, a sua naturalidade e, todas as vezes que isso foi 

possível, se sabia ou não ler. Tomámos como exemplo as duas preciosas colecções de 

contos populares – a siciliana de G. Pitré (Fiable, novelle e raconti populari siciliani, 4 
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vols., Palermo 1875) e a russa de A. N. Afanastiev (Narodnuiya russkiya skazki, 4 vols., 

2.ª edição, Moscovo 1873).» (1910: 7-8)

Dos contos publicados nesta edição, não são dadas informações específicas 

quanto aos locais onde foi recolhido cada conto, nem há notas relativas a versões ou 

variantes, ou qualquer reflexão comparativa com as recolhas portuguesas anteriores de 

Adolfo Coelho e de Teófilo Braga; há sim a indicação de que alguns contos tinham sido 

publicados «numa revista rigorosamente científica, Revista Lusitana, e como tal 

inacessível à grande maioria dos leitores. Os restantes foram publicados, uns em inglês 

na colecção de documentos etnográficos da Folk Lore Society, de Londres, sob o título 

de Portuguese Folk-Tales, e outros em Paris na Revue Hispanique. De modo que em 

Portugal são completamente desconhecidos.» (1910: 5)

A publicação dos contos valeria como um estímulo para o estudo da narrativa e 

da mitografia, a nova ciência que ele tanto proclamou.

Consiglieri Pedroso dá mostras de conhecer bem os contos populares 

estrangeiros, como os russos e os italianos. Ainda no seu texto introdutório, o recolector 

faz algumas comparações entre versões de um mesmo conto, aludindo a elementos que 

afastam ou aproximam as diferentes variantes noutras línguas. A respeito de uma das 

variantes portuguesa da «Gata Borralheira», intitulada «A Menina e o Peixe» - que ele 

não publica, na edição portuguesa de 1910, mas na inglesa de 1882, n.º XXIV – escreve 

o seguinte:

«Ora num conto russo de Afanasiev (Narodnuiya russkiya skazki, n.º 162, 

Zolotoii bachmatchok – “O sapatinho de oiro”) que pertence ao mesmo ciclo, um 

homem compra um peixe para cada uma das filhas. A mais velha come-o; mas a mais 

nova deita-o num poço (kolodetz). O peixe agradecido igualmente faz com que ela vá à 



175

festa, onde o príncipe a vê e casa com ela, depois do tradicional episódio da perda do 

sapato.

Nem a Cendrillon, de Perrault, nem a Aschenputtel, de Grimm, conhecem o 

episódio do peixe, que sob uma forma essencialmente idêntica nos aparece no conto 

russo e na variante portuguesa, indicando assim o alto valor tradicional desta última. 

[…] De modo que somos forçados a admitir que o conto português conserva uma feição 

mais genuína que muitos outros pertencentes ao mesmo ciclo de variantes de onde o 

episódio acima indicado já desapareceu por via de dissolução ou eliminação 

inconsciente.» (1910: 30-31)

Para além da análise comparativa entre certas versões de contos populares, 

Consiglieri Pedroso também tenta classificar sumariamente os diferentes tipos de 

contos, mesmo que não tenha disposto e organizado o material recolhido segundo a 

classificação referida. Assim, nomeia e caracteriza os contos de fadas ou de encantos, as 

histórias morais, as fábulas e as lendas, que tenta definir resumidamente. Sobre as suas 

concepções nos deteremos mais adiante.

De notar que na edição de 1910, além de o número de contos maravilhosos ter 

aumentado significativamente, quando comparado com os restantes tipos de contos, não 

há registo nem de contos religiosos, nem de contos enumerativos. Na verdade, não 

podemos esquecer o interesse de Consiglieri Pedroso sobre «as narrativas em que o 

maravilhoso entra como um dos elementos mais importantes», como escreveu na 

introdução à sua recolha.

A classificação geral dos contos publicados é a seguinte:

Designação dos Tipos de Contos Número de Ocorrências

1 – Contos de Animais (Animal Tales) 3

2 – Contos Maravilhosos (Tales of Magic) 48

3 – Contos Religiosos (Religious Tales) 0
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4 – Contos Sentimentais (Realistic Tales – Novelle) 4

5 – Contos do Ogre Estúpido (Tales of the Stupid Ogre) 2

6 – Contos Jocosos (Anecdotes and Jokes) 4

7 – Contos Enumerativos (Formula Tales) 0

8 – Combinações Híbridas 1

9 – Sem classificação 0



177

4.4. INVENTARIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DOS CONTOS NA EDIÇÃO PORTUGUESA

Tabela 6 - Inventariação e Classificação do corpus publicado em Contos Populares Portugueses (1910), de Zófimo Consiglieri Pedroso

N.º do 
Conto

Título do Conto Versões
(1879-1915)

Classificação Registo no APFT 
(CEAO)Tipo de Conto Tipologia 

Internacional
I A Rainha Orgulhosa FAO, 1900, #145

FAO, 1905, #281
AC, 1879, #35

Maravilhoso ATU 709 564

II A menina e a preta ---------- Maravilhoso ATU 310; ATU 408 565

III As três cidras do amor FAO, 1905, #233
FAO, 1905, #242

AC, 1879, #36
TB, 1883, #20

Maravilhoso ATU 408 566

IV A filha da Bruxa AC, 1879, #14
AC, 1879, #15
TB, 1883, #6

TB, 1883, #17 TB, 1883, #32
TB, 1883, #61
FAO, 1900, #2
FAO, 1900, #13
FAO, 1900, #48
FAO, 1905, #246
FAO, 1905, #318
FAO, 1905, #336
FAO, 1905, #342
ATP, 1902,173-4 

[1992, #52] 
ATP, 1903, 75-7 

[1992, #43]

Maravilhoso ATU 313C 567

V Sumido sejas tu como o vento ---------- Maravilhoso ATU 433 S/ ref.ª no CPFT

VI Pedro e o príncipe FAO, 1900, #24
FAO, 1905, #224

Maravilhoso ATU 516 567a
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FAO, 1905, #439
AC, 1879, #51
TB, 1883, #12

VII O coelhinho TB, 1883, #34
FAO, 1900, #45
FAO, 1900, #137

Maravilhoso ATU 431B 568

VIII O gigante encantado FAO, 1900, #131 Maravilhoso ATU 325A 569

IX A menina fadada FAO, 1900, #33
FAO, 1905, #250

TB, 1883, #21
TB, 1883, #22

Maravilhoso ATU 403 570

X A menina e o bicho FAO, 1900, #15
AC, 1879, #29

Maravilhoso ATU 425C 571

XI A torre da má hora FAO, 1900, #42
FAO, 1900, #53
FAO, 1900, #57
FAO, 1905, #232

TB, 1883, #52
AC, 1879, #52
CP, 1910, #24

Maravilhoso ATU 303 572

XII A madrasta FAO, 1900, #64
FAO, 1905, #358

AC, 1879, #27
TB, 1883, #31

Maravilhoso ATU 432 573

XIII A afilhada de S. Pedro FAO, 1900, #23
FAO, 1900, #100
FAO, 1900, #121
FAO, 1900, #128
FAO, 1905, #279
FAO, 1905, #387

AC, 1879, #19
TB, 1883, #72

Maravilhoso ATU 514** 574

XIV Os dois pequenos e a bruxa FAO, 1905, #297
AC, 1879, #28
TB, 1883, #52

Maravilhoso ATU 327A 575
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XV A menina com a rosa na testa ---------- Maravilhoso ATU 438 576

XVI A princeza que nao queria casar 
com o pae

FAO, 1900, #214
AC, 1879, #31
TB, 1883, #19

Maravilhoso ATU 510B 577

XVII O preguiçoso da forneira FAO, 1900, #60
AC, 1879, #30
TB, 1883, #26

Maravilhoso ATU 675 578

XVIII A gata borralheira FAO, 1900, #11
FAO, 1905, #243

AC, 1879, #24
TB, 1883, #19
TB, 1883, #49

ATP, 1904, 62-3
[1992, #69]

Maravilhoso ATU 480; ATU 510A 579

XIX As tias TB, 1883, #7 Maravilhoso ATU 501 580

XX A pomba FAO, 1905, #233
FAO, 1905, #242

AC, 1879, #36
TB, 1883, #20

Maravilhoso ATU 408 581

XXI O coelhinho branco TB, 1883, #34
FAO, 1900, #45
FAO, 1900, #137

Maravilhoso ATU 431B 582

XXII A princeza encantada FAO, 1900, #33
FAO, 1905, #250

TB, 1883, #21
TB, 1883, #22

Maravilhoso ATU 408 584

XXIII A menina das perolas e aljofres FAO, 1905, #233
FAO, 1905, #242

AC, 1879, #36
TB, 1883, #20

Maravilhoso ATU 403 583

XXIV As postas do peixe FAO, 1900, #42
FAO, 1900, #53
FAO, 1900, #57
TB, 1883, #52

Maravilhoso ATU 303 585
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AC, 1879, #52
CP, 1910, #24

XXV O principe de cabeça de cavallo FAO, 1900, #8
FAO, 1900, #36
FAO, 1900, #75
FAO, 1900, #186
FAO, 1905, #231
FAO, 1905, #334

ATP, 1903, 175-6 [1992, #56]
AC, 1879, #25
TB, 1883, 30

Maravilhoso ATU 425X 586

XXVI A aranha FAO, 1900, #9
FAO, 1900, #62
FAO, 1900, #207
FAO, 1905, #251

TB, 1883, #29

Maravilhoso ATU 402 587

XXVII A carrapatinha FAO, 1900, #9
FAO, 1900, #62
FAO, 1900, #207
FAO, 1905, #251

TB, 1883, #29

Maravilhoso ATU 402 588

XXVIII As tres pedrinhas azues TB, 1883, #87 Maravilhoso ATU 330 589

XXIX A corça da maçã de oiro FAO, 1900, #121
FAO, 1905, #230
FAO, 1905, #438
AC, 1879, # 17
TB, 1883, #72

Maravilhoso ATU 560 590

XXX O grillo e o leão --------- Animais ATU 222 591

XXXI A raposa FAO, 1905, #320 Animais ATU 155 592

XXXII O filho do pescador FAO, 1900, #152
FAO, 1900, #169
FAO, 1900, #203
FAO, 1905, #290
FAO, 1905, #424

Maravilhoso ATU 302; ATU 400 593
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AC, 1879; # 18
TB, 1883, #98

XXXIII A menina fina FAO, 1900, #85
ATP, 1903, 77-8

[1992, #44]
AC, 1879, #42

Sentimental ATU 883B 594

XXXIV A raposa e o gallo FAO, 1900, #6
AC, 1879, #7

TB, 1883, 3248

Animais; 
Jocoso

ATU 62; ATU 74C*; 

ATU 122D; ATU 

1586A

595

XXXV O mocho e o lobo FAO, 1900, #120 Animais ATU 6; ATU 56A 596

XXXVI O menino sem olhos FAO, 1900, #55
FAO, 1905, #259

AC, 1879, #20

Maravilhoso ATU 613 597

XXXVII A menina e a vaquinha FAO, 1900, #214
AC, 1879, #31
TB, 1883, #19

Maravilhoso ATU 480; ATU 510A 598

XXXVIII O sacristão que casou com uma 
velha

FAO, 1900, #23
FAO, 1900, #100
FAO, 1900, #121
FAO, 1900, #128
FAO, 1905, #279
FAO, 1905, #387

AC, 1879, #19
TB, 1883, #72

Maravilhoso ATU 514** 599

XXXIX O rio de sangue FAO, 1900, #50 Maravilhoso ATU 471 600

XL Come bois ---------- Maravilhoso ATU 400*; ATU 513C 601

XLI O ladrão da mão cortada FAO, 1900, #43
FAO, 1904, #419

TB, 1883, #42

Sentimental ATU 956B 602

XLII Os macacos FAO, 1900, #9
FAO, 1900, #62
FAO, 1900, #207

Maravilhoso ATU 402 603
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FAO, 1905, #251
TB, 1883, #29

XLIII O gigante FAO, 1900, #167 Maravilhoso ATU 304 604

XLIV O feiticeiro AC, 1879, #15
TB, 1883, #6
TB, 1883, #9
TB, 1883, #10

TB, 1883, #17 TB, 1883, #32
FAO, 1900, #2
FAO, 1900, #13
FAO, 1900, #48
FAO, 1905, #246
FAO, 1905, #318
FAO, 1905, #336
ATP, 1902,173-4

[1992, #52]

Maravilhoso ATU 325 605

XLV O rapaz e o gigante FAO, 1905, #396 Ogre Estúpido ATU 1000; ATU 1049; 

ATU 1085

606

XLVI A morte que fez um homem rico AC, 1879, #23
FAO, 1900, #149
FAO, 1905, #321

Ogre Estúpido ATU 332; ATU 1199 607

XLVII João Pelludo ---------- Maravilhoso ATU 650A S/ ref.ª no CPFT

XLVIII O ferreiro da maldição TB, 1883, #87 Maravilhoso ATU 330 609

XLIX O cordão de ouro FAO, 1900, #177
FAO, 1905, #268

Maravilhoso ATU 516D 610

L As luzes ---------- Jocoso ATU 1650 S/ ref.ª no CPFT

LI O rapaz das botas de sete léguas AC, 1879, #16
FAO, 1900, #173
FAO, 1900, #181
FAO, 1900, #198
FAO, 1905, #223
FAO, 1905, #244

Maravilhoso ATU 327B; ATU 328 612
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FAO, 1905, #284
FAO, 1905, #289
FAO, 1905, #313
FAO, 1905, #372
FAO, 1905, #379

CP, 1906, #6
TB, 1883, #8

ATP, 1904, 11-3
[1992, #59]

ATP, 1904, 46-7
[1992, #67]

LII A menina do chapelinho vermelho FAO, 1905, #233
FAO, 1905, #242

AC, 1879, #36
TB, 1883, #20

Maravilhoso ATU 333; ATU 480 614

LIII As tres cidras do amor FAO, 1905, #233
FAO, 1905, #242

AC, 1879, #36
TB, 1883, #20

Maravilhoso ATU 408 614

LIV História de João Grillo ---------- Jocoso ATU 921 S/ ref.ª  no CPFT

LV Mentira do tamanho de um padre-
nosso

FAO, 1905, #330
AC, 1879, #57

Jocoso ATU 1920C 616

LVI Os ladrões FAO, 1900, #43
FAO, 1904, #419

TB, 1883, #42

Sentimental ATU 956B 617

LVII As três meninas ---------- Jocoso ATU 870 S/ ref.ª no CPFT

LVIII O caixeirinho FAO, 1900, #93
FAO, 1900, #108

Sentimental ATU 873 619

LIX A estalajadeira FAO, 1900, #55
FAO, 1900, #145
FAO, 1905, #259
FAO, 1905, #281
AC, 1879, # 20

Maravilhoso ATU 709 620

LX O Galvão ---------- Maravilhoso ATU 426 S/ ref.ª no CPFT
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LXI Os dois Pedrinhos FAO, 1900, #24
FAO, 1905, #224
FAO, 1905, #439

AC, 1879, #51
TB, 1883, #12

Maravilhoso ATU 516 622

LXII O rei cego FAO, 1900, #166
FAO, 1905, #371

Maravilhoso ATU 551 623
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5. JOSÉ LEITE DE VASCONCELOS - CONTOS POPULARES E LENDAS – 1964 [1963] E 1969

[1966]

José Leite de Vasconcelos nasceu em 1858, em Ucanha, concelho de Tarouca. 

Desde cedo se interessou pelo estudo da língua materna e de outras línguas: aprendeu o 

latim com um padre e o francês com um tio. Tendo ido viver para o Porto aos 16 anos, 

ingressou poucos anos depois na Escola Médico-Cirúrgica, onde se formou em 1886. 

Porém, só desempenhou a função de médico durante um ano, optando por ser 

conservador da Biblioteca Nacional.

Em 1901, doutorou-se pela Universidade de Paris com a tese Esquisse d’une 

dialectologie portugaise. Dez anos mais tarde, assumiu a função de professor no Curso

Superior de Letras, leccionando disciplinas da área da Filologia Românica. O estudo das 

disciplinas exactas que um curso de ciências médicas obviamente exigia ajudou-o a 

transformar-se num investigador rigoroso e num estudioso aplicado, mesmo quando 

derivou para outras áreas como a filologia, a etnografia e a arqueologia. Não é por acaso 

que a sua obra é consensualmente considerada fundamental pela sua extensão e pela sua 

qualidade científica.

Publicou cerca de três centenas de obras e foi fundador de importantes revistas 

como o Arqueólogo Português, a Revista Lusitana, o Boletim de Etnografia e o Museu 

Etnológico. Como assinala Manuel Viegas Guerreiro, Leite de Vasconcelos «foi, em 

Portugal, o primeiro etnólogo a proclamar a grande importância do trabalho de campo, 

da recolha directa, e a executá-lo.» (1993: 94).

Quando morreu em 1941, ainda não estava publicada a sua recolha de Contos 

Populares e Lendas, que só sairia em 1964 e 1969 – no frontispício há a data de 1963 

no primeiro volume e de 1966 no segundo, datas que usámos na inventariação dos 
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contos – editada pela Universidade de Coimbra na série Acta Universitatis 

Conimbrigensis e coordenada pelos seus discípulos Alda da Silva Soromenho e Paulo 

Caratão Soromenho.

5.1. A ORGANIZAÇÃO DA RECOLHA

Falar dos critérios de uma publicação póstuma pode implicar algum risco. Mas 

os dois coordenadores referidos, assim como Orlando Ribeiro, impulsionador da 

publicação da recolha, garantiram que a edição de Contos Populares e Lendas respeita 

as indicações e vontades do autor.

Numa nota introdutória ao I volume, intitulada «Duas Palavras», Orlando 

Ribeiro assevera: «Estes materiais estavam informes. A ordenação dos textos (feita 

apenas em ciclos de assuntos dispostos por ordem alfabética) é meramente prática, 

porquanto se afigurou complicado e difícil dispô-los segundo a classificação 

internacional mais corrente. Mas os textos foram cuidadosamente colacionados com os 

respectivos originais, sobressaindo, tal como na restante literatura oral, os recolhidos 

directamente pelo Mestre» (1964: V). Procederemos à descrição da edição de Contos 

Populares e Lendas de Leite de Vasconcelos como se ele a tivesse publicado, mas tendo 

também em conta as anotações dos coordenadores.

Trata-se de uma edição monumental, incomparavelmente mais extensa e 

importante do que as recolhas de que já falámos. Foi feita em duas fases (o primeiro 

volume foi publicado em 1964 [1963], contendo exclusivamente contos populares, e o 

segundo em 1969 [1966], englobando contos e lendas) e foi apresentada oficialmente 

por Paulo Caratão Soromenho e anunciada na 49.ª Sessão dos Colóquios Olisiponenses, 

em 16 de Julho de 1964, na sede do Grupo «Amigos de Lisboa». 
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Esta apresentação vale como um documento de extremo valor para a 

compreensão de vários aspectos de Contos Populares e Lendas, «coligidos durante 

quase setenta anos, directamente ou com a colaboração de amigos, alunos e 

correspondentes amáveis, pelo Doutor Leite de Vasconcelos» (1964: 6). Para além de 

nos dar conhecimento das fontes e dos informantes e, ao de leve, das metodologias que 

Leite de Vasconcelos usou, o coordenador acrescenta que «todo esse riquíssimo 

material (cerca de 650 contos e algumas centenas de lendas, e mais de 700 verbetes que 

representam milhares de citações) ficou informe, pois nunca o Doutor Leite pôde 

entregar-se ao trabalho de distribuí-lo e coordená-lo.»

Seguidamente, explicita a forma como as narrativas foram dispostas, tendo este 

processo constituído novidade no âmbito da «arrumação», como o próprio coordenador 

refere, dos contos e lendas. Enaltece o valor da obra no campo da Literatura Popular, em 

particular a novelística, por lhe ter permitido, a si e a Alda Soromenho, avançar com 

estudos ensaísticos sobre a matéria. Tratando-se de um colóquio lisboeta, Paulo Caratão 

Soromenho aproveita para apresentar os sete contos publicados no I volume com a 

proveniência de Lisboa. Finaliza a sua exposição reiterando o valor inquestionável da 

obra como sendo «uma das obras mais importantes que nos últimos cem anos se 

publicaram no âmbito da Etnografia Portuguesa.»

Além desta apresentação merecem também atenção os paratextos dos volumes, 

sejam as notas e comentários de Leite de Vasconcelos, sejam as «Duas Palavras» de 

Orlando Ribeiro, testamenteiro do grande etnógrafo, seja a introdução da autoria de 

Paulo Caratão Soromenho, com vinte e nove páginas. A recolha propriamente dita é 

antecedida de uma epígrafe de Filinto Elísio e de uma advertência com a distinção entre 

títulos de José Leite de Vasconcelos e títulos do coordenador.
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O sistema de seriação dos contos obedece, como já se disse, a ciclos temáticos. 

Neste volume, os 340 contos populares surgem dispostos em cinco ciclos. O I Ciclo –

Animais – conta com 104 contos; o II Ciclo – A Bela e o Monstro – com 24; o III Ciclo 

– Cristo e S. Pedro abarca 34 contos; o IV Ciclo – Enigmas tem 18, e o V Ciclo – Entes 

Sobrenaturais 156. As considerações respeitantes a cada ciclo são da responsabilidade 

do coordenador, embora certamente pensando em critérios do recolector.

Ainda no volume I há um índice dos coleccionadores e narradores e um outro 

relativo aos locais da recolha. Uma «Addenda & Corrigenda» encerra o volume. Não 

devemos esquecer, bem pelo contrário, que esta é uma edição feita no século XX, 

mesmo tratando-se de um trabalho de investigação iniciado no último quartel do século 

XIX. Os coordenadores dispunham já de metodologias desconhecidas dos colectores 

anteriores. Não descurando o mérito editorial que teve a recolha de Leite de 

Vasconcelos, não a compararemos com as outras recolhas de que nos ocupámos nos 

pontos anteriores. Pretendemos sim compará-las pelo manancial de contos populares 

que todos permitiram que se preservassem.

Com o mesmo rigor metodológico, sai a lume, em 1969 [1966], o tão esperado II 

volume do labor da recolha de Leite de Vasconcelos.

O II volume de Contos Populares e Lendas divide-se em duas partes: uma 

consagrada a contos populares, como continuidade do volume I, e outra relativa a 

lendas, sobre as quais não nos deteremos.

Relativamente aos contos, estes encontram-se agrupados em nove ciclos a juntar 

aos cinco em que se estrutura o I volume. Assim, há 49 contos incluídos no VI Ciclo –

Entre Marido e Mulher; no VII Ciclo – Facécias – verificam-se 137 contos populares; 

outros 27 no VIII Ciclo – A Gata Borralheira; 11 no Ciclo IX – As Heranças; apenas 5 

constituem o X Ciclo – Instrumentos Maravilhosos; o Ciclo XI – Nossa Senhora – conta 
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com 18 narrativas; o XII – Pecados Mortais tem 40 contos; o XIII Ciclo – Pedro das 

Malas Artes – apresenta 24 contos populares e os restantes 3 formam o Ciclo XIV – O 

Sabor dos Sabores. Há, ainda, um apêndice composto por 7 contos.

No fim da recolha há um agradecimento dos coordenadores, seguindo-se os 

índices, tal como se verifica no I volume: o índice dos coleccionadores e narradores; o 

índice dos locais de recolha dos contos; o índice das figuras e indicação da sua 

proveniência; uma adenda e o índice geral.
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5.2. INVENTARIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DOS CONTOS DO VOLUME I

Tabela 7 – Inventariação e Classificação do corpus publicado em Contos Populares e Lendas, Volume I, 1963, de José Leite de Vasconcelos.

N.º do 
Conto

Título do Conto Proveniência Versões (1879-1915) Classificação Registo 
no APFT 
(CEAO)Tipo de Conto Tipologia 

Internacional
1 O Galo e a Raposa Minho FAO, 1900, #6;

AC, 1879, #7;
CP, 1910, #34;
TB, 1883, #248;

ATP, 2844

Animais ATU 62 1045

2 O Galo e a Raposa Minho FAO, 1900, #6;
FAO, 1900, #120;

AC, 1879, #7;
CP, 1910, #34; CP, 1910, #35; TB, 

1883, #243;
TB, 1883, #248;

ATP, 2844

Animais ATU 6; ATU 62; 
ATU 61

1046

3 A Raposa Glória, c. de 
Estremoz

---------- Animais ATU 67** S/ ref.ª no 
CPFT

4 A Rapüôsa Santa Eulália FAO, 1900, #199; AC, 1879, #7; 
AC, 1879, #8; ATP, 2864

Animais ATU 60 1048

5 A Oigüenha e a Dorra80 ? ---------- --------- ---------- S/ Ref.ª no 
CPFT

6 A Raposa e a Cegonha Celorico da FAO, 1900, #199; Animais ATU 60; ATU 1050

                                                
80 Apesar de o recolector não ter indicado a fonte, sabemos pelos coordenadores que este conto lhe chegou de San Martín de Trevejo, um município de

Espanha, na província de Cáceres, comunidade autónoma da Extremadura, pelo que não incluímos o conto no repertório português.
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Beira FAO, 1905, #329; AC, 1879, #7; 
AC, 1879, #8; ATP, 2864

225

7 A Esperteza da Raposa ? FAO, 1900, #199; AC, 1879, #7; 
AC, 1879, #8; ATP, 2864

Animais ATU 1; ATU 
34B; ATU 60

1051

8 Uma Cegonha e uma 
Raposa

? FAO, 1900, #199; AC, 1879, #7; 
AC, 1879, #8; ATP, 2864

Animais ATU 1; ATU 60 1052

9 A Cegonha e a Raposa Vila Boim, c. 
de Elvas

FAO, 1900, #199; 
FAO, 1905, #329; AC, 1879, #7; 

AC, 1879, #8; ATP, 2864

Animais ATU 60; ATU 
225

1053

10 A Raposa e o Grou Estremadura FAO, 1900, #199; AC, 1879, #7; 
AC, 1879, #8; ATP, 2864

Animais ATU 60 1054

11 A Zorra e o Grou Mexilhoeira 
Grande

FAO, 1900, #199;
FAO, 1905, #312;
FAO, 1905, #329; 

AC, 1879; #7;
AC, 1879, #8; ATP, 2864

Animais ATU 3; ATU 60; 
ATU 225

1055

12 A Zorra e o Mocho ? FAO, 1900, #120; CP, 1910, #35; 
TB, 1883, #243;
FAO, 1900, #6;
AC, 1879, #7;
CP, 1910, #34;
TB, 1883, #248;

ATP, 2844

Animais ATU 6; ATU 62 1056

13 O Pássaro Chica-Amorica Porto FAO, 1900, #120; CP, 1910, #35; 
TB, 1883, #243;
FAO, 1900, #6;
AC, 1879, #7;
CP, 1910, #34;
TB, 1883, #248;

ATP, 2844

Animais ATU 6; ATU 
56A; ATU 61

1057
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14 A Raposa e o Coelho81 San Martín de 
Trevejo

---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no 
CPFT

15 A Raposa Cadaval FAO, 1905, #329; AC, 1879, #7; Animais ATU 225 1059
16 A Raposa e o Coelho Maia ---------- Animais ATU 36 1060
17 A Dorra e o Lobo82 San Martín de 

Trevejo
---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no 

CPFT
18 A Dorra i u Lobu83 San Martín de 

Trevejo
---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no 

CPFT
19 A Raposa e o Lobo ? TB, 1883, #245 Animais ATU 247 1063
20 A Raposa Fingida ? ---------- Animais ATU 1 1064
21 A Raposa Fingida ? ---------- Animais ATU 33 1065
22 A Raposa à Pesca Vila Boim, c. 

de Elvas
---------- Animais ATU 2B 1066

23-24 A Lua no Rio ? AC, 1879, #7 Animais;
Jocoso 

ATU 34B; ATU 
1336

1067

25 Ti Jeróminu84 ? ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no 
CPFT

26 O Lobo e a Raposa Guarda FAO, 1905, #312; AC, 1879; #7; 
AC, 1879; #8; ATP, 2835

Animais ATU 3; ATU 4 1069

27 A Raposa e o Lobo Norte FAO, 1905, #263; TB, 1883, #246 Animais ATU 15 1070
28 A Raposa Mariana Matela, 

Vimioso
FAO, 1905, #263; TB, 1883, #246 Animais ATU 15 1071

                                                
81 San Martín de Trevejo é um município de Espanha, na província de Cáceres, comunidade autónoma da Extremadura, daí não termos considerado o conto no 

corpus português.
82 Vide Nota anterior.
83 Vide Nota anterior.
84 Os coordenadores informam que este conto foi recolhido na região de Xalma, Espanha, pelo que não o teremos em conta no repertório português.
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29 Um Lobo e Uma Raposa 
Matreira

Porto FAO, 1905, #263; TB, 1883, #246 Animais ATU 15 1072

30 O Lobo e a Raposa Varge, 
Aveleda, c. de 

Bragança

FAO, 1905, #263; TB, 1883, #246 Animais ATU 15 1073

31 O Lobo Castigado ? FAO, 1905, #263; TB, 1883, #246 Animais ATU 15 1074
32 O Lobo Logrado Riodades, c. S. 

João da 
Pesqueira

---------- Animais ATU 122A; ATU 
122F; ATU 

122K*

1075

33 O Lobo Logrado ? ---------- Animais ATU 122F 1076
34 O Lobo Logrado85 ? --------- -------- --------- S/ ref.ª no 

CPFT
35 O Lobo e a Vaca Tolosa, c. de 

Nisa
---------- Animais ATU 122F 1078

36 O Lobo e a Ovelha Vila Cova, c. 
de Paredes

Conto único Animais ATU 122R 1079

37 Má Sorte de um Lobo ? ---------- Animais ATU 47B; ATU 
122ª

1080

38 O Lobo e a Formiga ? FAO, 1905, #389;
AC, 1879, #3

Enumerativo ATU 2015 1081

39 O Lobo e o Peixe ? ---------- Animais ATU 157C* 1082
40 A Velha e o Cabaço Minho, 

Lanhoso
FAO, 1905, #295;

AC, 1879, #6;
ATP, 485

Animais ATU *122F 1083

41 A Velha do Cabaço Porto FAO, 1905, #295;
AC, 1879, #6;

ATP, 485

Animais ATU *122F 1084

                                                
85 Os coordenadores anotam o conto com origem na província espanhola de Samora, daí não o incluirmos no nosso corpus de análise.
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42 A Velha e o  Cabaço Porto FAO, 1905, #295;
AC, 1879, #6;

ATP, 485

Animais ATU *122F 1085

43 A Velha e o Cabação Beira Alta FAO, 1905, #295;
AC, 1879, #6;

ATP, 485

Animais ATU *122F 1086

44 O Cortiço Cadaval, 
Mondim

FAO, 1905, #295;
AC, 1879, #6;

ATP, 485

Animais ATU *122F 1087

45 O Chapelinho Encarnado Porto, 
Moncorvo

CP, 1910, #52 Maravilhoso ATU 333 1088

46 Velha que ia na Calabaça e 
encontrou um Lobo

? FAO, 1905, #295;
AC, 1879, #6;

ATP, 485

Animais ATU *122F 1089

47 O Lobo e a mãe do menino ? ---------- Animais ATU 75* 1090
48 O Lobo e o Burro Espinhoso, 

Vinhais
---------- Jocoso ATU 1319; ATU 

1529B*
1091

49 Um Lobo Divertido86 Geba (Guiné) ---------- ---------- ----------- S/ Ref.ª no 
CPFT

50 Nonovio Mondim da 
Beira

---------- Jocoso ATU 1479*-*A 1093

51 Nonovio Vila Real ---------- Jocoso ATU 1479*-*A 1094
52 Nonovio Minho ---------- Jocoso ATU 1479*-*A 1095
53 A Cabra e o Lobo87 ? ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no 

CPFT
54 Pega Mexilhoeira AC, 1879, #13 Enumerativo ATU 2034 S/ ref.ª no 

                                                
86 Conto guineense. Não é considerado na nossa análise.
87 Conto recolhido em Xalma, Espanha, não devendo, por isso, ser analisado no nosso corpus.
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Grande, c. de 
Portimão

CPFT

55 O Macaco e a Macaca Coimbrões, c. 
de Vila Nova 

de Gaia

TB, 1883, #125;
ATP, 2834

Animais ATU 130 1098

56 O Gato que ia a Roma Celorico da 
Beira

AC, 1879, #12; TB, 1883, #125;
ATP, 2823, 2824

Animais ATU 106; ATU 
130

1099

57 O Gato que ia a Roma ? TB, 1883, #125;
ATP, 2834

Animais ATU 130 1100

58 Os Ladrões e os Animais ? TB, 1883, #125;
ATP, 2834

Animais ATU 130 1101

59 Os Ladrões e os Animais Porto TB, 1883, #125;
ATP, 2834

Animais ATU 130 1102

60 A Doninha e o João Ratinho Porto AC, 1879, #1 Enumerativo ATU 2023 1103
61 A Carochinha88 Mondim ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no 

CPFT
62 A Formiga e o João Ratão ? AC, 1879, #1 Enumerativo ATU 2023 1105
63 A Furniga e u Ratunitu89 ? ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no 

CPFT
64 Ua da Galita90 São Martín de 

Trevejo
---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no 

CPFT
65 O Ouriço-Caixeiro Lisboa FAO, 1905, #320; ATP, 412; 

CP, 1910, #31
Animais ATU 155 1108

                                                
88 Não há transcrição de nenhum conto, apenas uma nota do recolector, remetendo para o conto publicado por Adolfo Coelho, #1, em 1879.
89 Não há transcrição de nenhum conto. Consta, em seu lugar, uma consideração acerca da classificação dos contos populares.
90 San Martín de Trevejo é um município da Espanha, na província de Cáceres, comunidade autónoma da Extremadura, daí este conto não ser considerado um 

conto popular português.
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66 U Ómi i u Bastardu ? FAO, 1900, #80; FAO, 1905, #352 Animais ATU 155 1109
67 Por bem fazer mal haver Vialr de Barro; 

e Baião e 
Celorico

FAO, 1900, #80; FAO, 1905, #352 Animais ATU 155 1110

68-69 O Sardão Amigo dos 
Homens91

Beira Alta, 
Douro

---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no 
CPFT

70 A Poupa, o Cuco e o Mocho Gondifelos AC, 1879, #12; TB, 1883, #125;
ATP, 2823, 2824

Animais ATU 106 1111

71 A Voz do Corvo92 Paços de 
Ferreira

---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no 
CPFT

72 O Mocho e o Trigueiro Tolosa, c. de 
Nisa

AC, 1879, #12; TB, 1883, #125;
ATP, 2823, 2824

Animais ATU 106*A 1112

73 O Pito-Suro ___________ FAO, 1900, #17;
ATP, 417; 2829

Maravilhoso ATU 715 1113

74 O Pito-Nu Ao pé da 
Guarda

Conto único Animais ATU 244 2731

75 O Pintainho e o Rei Douro FAO, 1900, #17;
ATP, 417; 2829

Maravilhoso ATU 715 1114

76 O Pintainho Beja ---------- Enumerativo ATU 2019* 1115
77 A Galinha Beja TB, 1883, #95;

AC, 1879, #7; 
AC, 1879, #9

Animais ATU 20C; ATU 
159ª

1116

78 Se Caísse o Céu… Baixo Minho, ---------- Jocoso ATU 1718* 1117

                                                
91 Resumo de um conto. O coordenador escreve a seguinte nota: «o A. inclui bastantes narrativas populares, que explicam a origem de factos naturais; na boca 

do povo elas tomam o aspecto de contos etiológicos, mas como o Doutor Leite as apresenta normalmente em resumo, e não na linguagem vernácula, não se 

fez delas transcrição: apenas de uma ou de outra para exemplo e informação.» (1963: 80)
92 Conto muito breve que entendemos não classificar.
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Póvoa de 
Lanhoso, 

variante em 
Alijó

79 O Macaco ? FAO, 1900, #27;
ATP, 410;

AC, 1879, #10

Enumerativo ATU 2034C 1118

80 Um Macaco e um Papagaio Porto Conto único Animais ATU 135* 1119
81 O Papagaio ? FAO, 1905, #386;

FAO, 1900, #105
Maravilhoso

Jocoso
ATU 434; ATU 

1352A
1120

82-83 O Coelho que quer um Rabo Cinfães; 
Mondim da 

Beira

AC, 1879, #13 Enumerativo ATU 2034 1121

84 O Coelho ? ---------- Animais ATU 70 1122
85 O Burro Tolosa, c. de 

Nisa
FAO, 1900, #80; FAO, 1905, #352 Animais ATU 130*E 1123

86-87 O Pisco Torres Novas. 
Alcaneda. 
Sangalhos. 
Bairrada

---------- Jocoso ATU 1718* 1124

88 O Sapo Peral, c. do 
Cadaval

FAO, 1905, #329 Animais ATU 288B* 1125

89 O Sapo Mesão Frio FAO, 1905, #329 Animais ATU 277*B 1126
90 O Sapo Moura da 

Serra. Oliveira 
do Hospital

AC, 1879, #12; TB, 1883, #125;
ATP, 2823, 2824

Animais ATU 106 1127

91 O Sapo Moura da 
Serra. Oliveira 

do Hospital

AC, 1879, #12; TB, 1883, #125;
ATP, 2823, 2824

Animais ATU 106 1128

92 O Sapo ? FAO, 1905, #329 Animais ATU 288B* 1129
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93 A Coderniz e o Sapo Paços de 
Ferreira

AC, 1879, #12; TB, 1883, #125;
ATP, 2823, 2824

Animais ATU 106 1130

94 O Sapo e a Cotovia Mangualde FAO, 1905, #329 Animais ATU 277*B; 
ATU 288A*

1131

95 O Cavalo Apaixonado Paços de 
Ferreira

---------- Jocoso ATU 1349* S/ ref.ª no 
CPFT

96 O Burro Tolosa, c. de 
Nisa

FAO, 1900, #80; FAO, 1905, #352 Animais ATU 130*E 1133

97 O Rouxinol93 Lisboa ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no 
CPFT

98 O Homem Engolido pela 
Baleia

Concelho de 
Paredes

---------- Jocoso ATU 1889G S/ ref.ª no 
CPFT

99 Os Quatro Bichos Alfândega da 
Fé, Trás-os-

Montes

FAO, 1900, #42;
FAO, 1900, #57;

FAO, 1900, #181; FAO, 1900, 
#198; FAO, 1905, #223;

FAO, 1905, #244; FAO, 1905, 
#284; FAO, 1905, #289; FAO, 
1905, #313; FAO, 1905, #372; 

FAO, 1905, #379; AC, 1879, #16;
AC, 1879, #52; CP, 1910, #32; 

TB, 1883, #8;
TB, 1883, #48; ATP, 2833

Maravilhoso ATU 302, ATU 
303

1136

100 A Gata Beja ---------- Jocoso (F) ATU 1651* S/ ref.ª no 
CPFT

101 A Cobra e o Leite94 Beira Alta, etc ---------- --------- --------- S/ ref.ª no 

                                                
93 Breve estória que entendemos não classificar. 
94 Trata-se da explicação de uma superstição. O recolector refere-se a AC, 1879, #20, onde se faz alusão à mesma superstição.
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CPFT
102 Nascimento de Eva Beira Alta, 

Trás-os-
Montes, 

Guimarães

---------- Religioso ATU 798 1138

103 A Criação da Mulher Porto ---------- Religioso ATU 798 2733
104 O Batoque Beira Alta ---------- Jocoso ATU 1387 1139
105 O Príncipe Sapo ? FAO, 1900, #8; FAO, 1900, #175;

AC, 1879, #25; AC, 1879, #34
Maravilhoso ATU 425D; ATU 

433B
1140

106 Lagarto e Leão ? FAO, 1900, #8; FAO, 1900, #175; 
AC, 1879, #34

Maravilhoso ATU 425D 1141

107 O Lagarto Palmela FAO, 1900, #72;
FAO, 1905, #221;
FAO, 1905, #418;

ATP, 457;
AC, 1879, #44;
CP, 1882, #20

Maravilhoso ATU 425A 1142

108 O Príncipe-Urso Doce de 
Laranja

Setúbal FAO, 1900, #72;
FAO, 1905, #221;
FAO, 1905, #418;

ATP, 457;
AC, 1879, #44;
CP, 1882, #20

Maravilhoso ATU 425A 1143

109 O Príncipe-Urso Doce de 
Laranja

? FAO, 1900, #72;
FAO, 1905, #221;
FAO, 1905, #418;

ATP, 457;
AC, 1879, #44;
CP, 1882, #20

Maravilhoso ATU 425A 1144

110 Belhita Barrancos FAO, 1900, #15; AC, 1879, #29; Maravilhoso ATU 425C 1145
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CP, 1910, #10
111 A Bela e a Cobra ? FAO, 1900, #15; AC, 1879, #29; 

CP, 1910, #10
Maravilhoso ATU 425C 1146

112 A Noiva da Serpente95 ? ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no 
CPFT

113 A Princesa e a Rã96 ? ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no 
CPFT

114 El-Rei Menino Mexilhoeira 
Grande

FAO, 1900, #72;
FAO, 1905, #221;
FAO, 1905, #418;

ATP, 457;
AC, 1879, #44;
CP, 1882, #20

Maravilhoso ATU 425A 1148

115 História Debaixo da Terra Felgueiras da 
Serra, c. de 

Resende

FAO, 1900, #41; FAO, 1900, #98; 
TB, 1883, #14

Maravilhoso ATU 425K 1149

116 O Jardineiro e seus Três 
Filhos

? ---------- Maravilhoso ATU 301A S/ ref.ª no 
CPFT

117 O Príncipe Bezerro Magualde FAO, 1900, #72;
FAO, 1905, #221;
FAO, 1905, #418;

ATP, 457;
AC, 1879, #44;
CP, 1882, #20

Maravilhoso ATU 425A 1151

118 O Coelhinho Branco Lisboa FAO, 1900, #45; FAO, 1900, #137; Maravilhoso ATU 431B* 1152

                                                
95 Não é um conto popular da tradição oral portuguesa. Trata-se de um conto mandinga, traduzido para português por Marques de Barros, e publicado na 

Tribuna, em 19/03/1899. Vide conto #49.
96 Segundo nota dos coordenadores, esta narrativa foi publicada por Bernardo Lucas na Folha de Braga, 01/03/1885, com o título «Um Conto de Grimm».
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ATP, 429; 
CP, 1910, #7;
CP, 1910, #21;
TB, 1883, #34;

ATP, 2836
119 O Coelhinho Barrancos FAO, 1900, #45; FAO, 1900, #137; 

ATP, 429; 
CP, 1910, #7;
CP, 1910, #21;
TB, 1883, #34;

ATP, 2836

Maravilhoso ATU 431B* 1153

120 Príncipe do Reino Azul ? FAO, 1900, #45; FAO, 1900, #137; 
ATP, 429; 

CP, 1910, #7;
CP, 1910, #21;
TB, 1883, #34;

ATP, 2836

Maravilhoso ATU 431B* 1154

121 O Monstro Setúbal FAO, 1900, #8; FAO, 1900, #175; 
AC, 1879, #34

Maravilhoso ATU 425D 1155

122 A Princesa dos Cuidados e 
o Príncipe Cavalinho 
Branco

Vila Nova de 
Baronia, 
Alentejo

FAO, 1905, #386;
FAO, 1900, #105

Maravilhoso ATU 434 1156

123 A Macaca ? FAO, 1900, #9; FAO, 1900, #62; 
FAO, 1900, #207; FAO, 1905, 

#251;
ATP, 439;

CP, 1910, #26;
CP, 1910, #27; CP, 1910, #42; TB, 

1883, #29

Maravilhoso ATU 402 1157

124 A Gatinha Branca ? ---------- Maravilhoso ATU 402 S/ ref.ª no 



202

CPFT
125 Um Rei Cabeceiras de 

Basto
FAO, 1900, #9; FAO, 1900, #62; 

FAO, 1900, #207; FAO, 1905, 
#251;

ATP, 439;
CP, 1910, #26;

CP, 1910, #27; CP, 1910, #42; TB, 
1883, #29

Maravilhoso ATU 402 1159

126 O Príncipe Encantado Vila Nova de 
Baronia, 
Alentejo

ATP, 476 Sentimental ATU 894 1160

127 O Encanto do Mar ? FAO, 1900, #72;
FAO, 1905, #221;
FAO, 1905, #418;

ATP, 457;
AC, 1879, #44;
CP, 1882, #20

Maravilhoso ATU 425A 1161

128 O Rei Minas das Pernas 
Amarelas

? FAO, 1900, #72;
FAO, 1905, #221;
FAO, 1905, #418;

ATP, 457;
AC, 1879, #44;
CP, 1882, #20

Maravilhoso ATU 425A 1162

129 A Princesa Encantada em 
Cobra

Penedo Gordo, 
distrito de Beja

---------- Maravilhoso (F) ATU 409**97 S/ ref.ª no 
CPFT

130 S. Pedro e a Ferradura Porto ---------- Religioso ATU 774C 1164
131 S. Pedro e a Ferradura ? ---------- Religioso ATU 774C 1165
132 S. Pedro e a Ferradura ? ---------- Religioso ATU 774C 1166

                                                
97 Classificação proposta por nós, sendo inexistente nas tipologias internacionais AT e ATU.
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133 A Filha do Cego Elvas TB, 1883, #100 Jocoso ATU 1423 1167
134 Os Meninos Orfãos Santa Cruz do 

Douro
---------- Religioso ATU 759** 1168

135 Uns Pagam pelos Outros Amarante ---------- Religioso ATU 774K 1169
136 S. Pedro e as Raparigas na 

Fonte
Santa Cruz do 

Douro
FAO, 1905, #282 Religioso ATU 759; ATU 

822
1170

137 S. Pedro e as Mulheres na 
Fonte

Baião ---------- Religioso ATU 822 1171

138 O Tesouro Vila Nova de 
Baronia, 
Alentejo

FAO, 1905, #395;
TB, 1883, #143

Religioso ATU 763 1172

139 Trabalho ao Domingo Santa Cruz do 
Douro 

FAO, 1900, #115 Religioso ATU 788 1173

140 O Homem na Lua Freixo de 
Espada a 

Cinta, 
Carrazeda de 

Ansiães, Mafra

---------- Religioso ATU 751E* 1174

141 Amanhã Deus dará S. Tomé de 
Covelas

---------- Religioso ATU 759** 1175

142 À Conta de Deus ? ---------- Religioso ATU 759** 1176
143 O Hospedeiro de S. Pedro Baião ---------- Religioso ATU 791 1177
144 O Hospedeiro de S. Pedro Cambres, c. de 

Lamego
---------- Religioso ATU 791 1178

145 O Lavrador Agoniado Santa Cruz do 
Douro

Conto único Religioso ATU 773** 1179

146 Recompensa Divina Cambres, c. de 
Lamego

---------- Religioso ATU 750* 1180

147 P obre Generosa Tabuaço ---------- Religioso ATU 751A* 1181
148 A Pobre Barcelos ---------- Religioso ATU 751G* 1182
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149 João dos Marrões ? ---------- Religioso ATU 785 1183
150 A Gaita Maravilhosa Cabeceiras de 

Basto, Minho
FAO, 1905, #331 Maravilhoso ATU 592 1184

151-
152

A Gaita Maravilhosa Cabeceiras de 
Basto e S. 

Pedro do Sul

AC, 1879, #45;
FAO, 1905, #331;

ATP, 455;
AC, 1879, #39

Maravilhoso;
Sentimental

ATU 570; ATU 
592; ATU 857

1185
1186

153 Troca de Cabeças Monção ---------- Ogre Estúpido ATU 1169 2735
154 Má Hospedeira Cinfães FAO, 1900, #116 Religioso ATU 750C 1187
155 O Filho de Deus e o Filho 

do Diabo
Duas Igrejas, 
c. de Miranda

FAO, 1905, #266;
FAO, 1905, #340

Religioso ATU 756D* 1188

156 Os Porquinhos do Senhor Terras de 
Basto

FAO, 1900, #18; FAO, 1900, #89 Religioso ATU 774Y 1189

157 Por que há Pretos e 
Brancos98

África ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no 
CPFT

158 O Senhor e o Mestre dos 
Mestres

? ---------- Religioso ATU 753 1190

159 A Velha na Forja ? ---------- Religioso ATU 753 1191
160 A Velha que Concebeu Santa Cruz do 

Douro 
---------- Jocoso (F) ATU 1353*99 S/ ref.ª no 

CPFT
161 Jesus Mendigo ? ---------- Religioso ATU 750* 1193
162 A Zaragoza o al Charco100 ? ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no 

                                                
98 Conto recolhido em África, não podendo ser analisado como pertencendo ao repertório português. Foi publicado por Ana de Castro Osório, no Diário de 

Coimbra, a 1 de Outubro de 1933. Trata-se de um conto de carácter etiológico, mas também com um tom jocoso.
99 Classificação proposta por nós, sendo inexistente nas tipologias internacionais AT e ATU.
100 Trata-se de uma tradução para português de uma narrativa em dialecto andaluz.
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CPFT
163 O Monte de Trigo Monte de 

Trigo, 
Santarém

FAO, 1900, #172 Religioso ATU 830B 1194

164 S. Pedro e os Figos Lagoa, 
Algarve

---------- Religioso ATU 774G 1195

165 Frei João Sem-Cuidados Porto FAO, 1900, #16; TB, 1883, #71; 
TB, 1883, 160

Sentimental ATU 922 1196

166 Pe. José Sem-Cuidados Porto FAO, 1900, #16; TB, 1883, #71; 
TB, 1883, 160

Sentimental ATU 922 1197

167 A Princesa e o Pobre 
Aldeão

Adeganha, 

Trás-os-

Montes, 

Moncorvo

CP, 1910, #40; FAO, 1905, #317 Maravilhoso ATU 513A 1198

168 Pele de Piolho Fornos de 

Maceira, Beira 

Alta

FAO, 1905, #299; ATP, 455;
AC, 1879, #39
AC, 1879, #48;
TB, 1883, #18

Maravilhoso;
Sentimental

ATU 705A*; 
ATU 857

1199

169 As Adivinhas da Rainha Porto FAO, 1900, #46; FAO, 1900, #47; 
AC, 1879; #38; TB, 1883, #56

Sentimental ATU 851 1200

170 A Princesa que Adivinha Amarante FAO, 1900, #46; FAO, 1900, #47;
AC, 1879, #37;

AC, 1879; #38; TB, 1883, #56

Maravilhoso;
Sentimental

ATU 326; ATU 
851

S/ ref.ª no 
CPFT

171 A Princesa que Adivinha Lousada FAO, 1900, #46; FAO, 1900, #47;
AC, 1879, #37;

AC, 1879; #38; TB, 1883, #56

Maravilhoso;
Sentimental

ATU 326; ATU 
851

1202

172 A Princesa que se Felgueiras, ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no 
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Escondia101 Moncorvo CPFT
173 Dote de Casamento S. Cipriano, c. 

de Resende

FAO, 1905, #240; TB, 1883, #53 Sentimental ATU 851A 1204

174 O Rei e o Conde Vila Nova de 

Gaia

AC, 1879, #10; TB, 1883, #195 Sentimental ATU 921F* 1205

175 O Carvoeiro ? FAO, 1900, #31; ATP, 430;
TB, 1883, #101

Sentimental; 
Jocoso

ATU 921A; ATU 
922B; ATU 1375

1206

176 O Almofariz Outeiro de 

Espinho, c. de 

Mangualde

TB, 1883, #57 Sentimental ATU 875 1207

177 A Filha do Lavrador Alentejo TB, 1883, #57 Sentimental ATU 875 1208

178 Édipo Marco de 

Canaveses

AC, 1879, #32 Sentimental ATU 931 1209

179 João Grilo ? FAO, 1900, #121; CP, 1910, #54;
TB, 1883, #72

Jocoso ATU 1641 1210

180 João Grilo Vila Real FAO, 1900, #121; CP, 1910, #54;
TB, 1883, #72

Jocoso ATU 1641 1211

181 João Ratão ? FAO, 1900, #121; CP, 1910, #54;
TB, 1883, #72

Jocoso ATU 1641 S/ ref.ª no 
CPFT

182 Morrendo e Aprendendo Mexilhoeira ---------- Sentimental ATU 921J 1213

                                                
101 É um excerto de um conto, talvez a parte final. Segundo os coordenadores da edição, este conto incompleto deve ser o da princesa que declarou casar-se 

apenas com o príncipe que a descobrisse, quando ela se escondesse.



207

Grande

183 Salamão Ferreiro Mexilhoeira 

Grande

---------- Ogre Estúpido ATU 1163 1214

184-
186

Deus e o Diabo Guarda, 

Guimarães

FAO, 1905, #338 Religioso ATU 773 1215

187 A Cadeira Divina c. de 

Famalicão

---------- Religioso ATU 756A S/ ref.ª no 
CPFT

188 Esmolas para Deus e para o 
Diabo

? FAO, 1905, #253; ATP, 440; 
AC, 1879, #47

Religioso ATU 778*; ATU 
821B

1217

189 Deus é bom, mas o Diabo 
também não é mau

Lisboa FAO, 1905, #253; ATP, 440; 
AC, 1879, #47

Religioso ATU 778*; ATU 
821B

1218

190 A Filha de um Rei Nascida 
por Parto do Diabo

? FAO, 1900, #159;
FAO, 1905, #234;
FAO, 1905, #270;
FAO, 1905, #311;

ATP, 453

Maravilhoso ATU 307 1219

191 Brancaflor Matela, Trás-

os-Montes 

FAO, 1900, #2;
FAO, 1900, #13;
FAO, 1900, #48;
FAO, 1905, #246;
FAO, 1905, #318;
FAO, 1905, #336

ATP, 460;
AC, 1879, #14;
CP, 1910, #4;
TB, 1883, #6;

Maravilhoso ATU 313C 1220



208

TB, 1883, #17;
TB, 1883, #32

192 S. Pedro Beja FAO, 1900, #23;
FAO, 1900, #100;
FAO, 1900, #128;
FAO, 1905, #279;

AC, 1879, #19;
CP, 1910, #13;
CP, 1910, #38

Maravilhoso ATU 514** 1221

193 S. José ? FAO, 1900, #23;
FAO, 1900, #100;
FAO, 1900, #128;
FAO, 1905, #279;

AC, 1879, #19;
CP, 1910, #13;
CP, 1910, #38

Maravilhoso ATU 514** 1222

194 O Afilhado de Santo 
António

Cabeceiras de 

Basto

FAO, 1900, #53;
FAO, 1900, #57;
FAO, 1905, #232;
FAO, 1905, #297;

AC, 1879, #28;
AC, 1879, #44;
AC, 1879, #52;
TB, 1883, #52;
CP, 1910, #14.

Maravilhoso ATU 300; ATU 
327A

1223

195 Senhora Loba ? FAO, 1905, #297;
AC, 1879, #28;
TB, 1883, #52;
CP, 1910, #14.

Maravilhoso ATU 327A 1224

196 196. Afilhada de Santo ? FAO, 1900, #23; Maravilhoso ATU 514** 1225
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António FAO, 1900, #100;
FAO, 1900, #128;
FAO, 1905, #279;

AC, 1879, #19;
CP, 1910, #13;
CP, 1910, #38

197 O Miricos Porto FAO, 1900, #23;
FAO, 1900, #100;
FAO, 1900, #128;
FAO, 1905, #279;

AC, 1879, #19;
CP, 1910, #13;
CP, 1910, #38

Maravilhoso ATU 514** 1226

198 O João Louvado ? AC, 1879, #23;
CP, 1910, #46

Maravilhoso ATU 332 1227

199 O Charlatão ? AC, 1879, #23;
CP, 1910, #46

Maravilhoso ATU 332 1228

200 Mau Criado ? FAO, 1900, #162; FAO, 1905, #227 Maravilhoso ATU 508 1229

201 Manuel Tolo Setúbal ---------- Religioso ATU 759B; ATU 
767

1230

202 Leão de Oiro ? FAO, 1905, #322;
FAO, 1905, #429

Maravilhoso ATU 510B 1231

203 A Turca Peral FAO, 1905, #297;
AC, 1879, #28;
TB, 1883, #52;
CP, 1910, #14.

Maravilhoso ATU 327A 1232

204 O Diabo-Gato Peral ---------- Ogre Estúpido ATU 1168 S/ ref.ª no 
CPFT

205 A Princesa Doente Vilar Seco de ---------- Maravilhoso (F) ATU S/ ref.ª no 
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Nelas 653A*102 CPFT

206 O Medronheiro103 Baião ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no 
CPFT

207-
208

No Princípio do Mundo Vimieiro ubi? 

Tarouquela

---------- Religioso ATU 751E* 1236

209 O Fim do Mundo Minho ---------- Religioso (F) ATU 
778*A104

S/ ref.ª no 
CPFT

210 A Padeirinha queria ser 
Rainha

Setúbal FAO, 1900, #153;
FAO, 1905, #273;

ATP, 468

Sentimental ATU 870A 1238

211 Na Corte Celestial ? ---------- Jocoso ATU 1833*K 1239

212 Pela Alma mais Aflita Porto, Gaião, 

Famalicão

---------- Jocoso ATU 1744 S/ ref.ª no 
CPFT

213 Nasceram Flores na Mesa ? ---------- Religioso ATU 756 1241

214 A Menina e a Moura Barrancos Versão em dialecto barranquenho Maravilhoso ATU 403; ATU 
408

S/ ref.ª no 
CPFT

215 A Rapariga Vestida de 
Homem

Leça do Balio FAO, 1900, #23;
FAO, 1900, #100;
FAO, 1900, #128;
FAO, 1905, #279;

AC, 1879, #19;

Maravilhoso ATU 514** 1243

                                                
102 Classificação proposta por nós, sendo inexistente nas tipologias internacionais AT e ATU.
103 Conto muito breve e de carácter etiológico.
104 Classificação proposta por nós, sendo inexistente nas tipologias internacionais AT e ATU.
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CP, 1910, #13;
CP, 1910, #38

216 O Senhor do Galo Barcelinhos FAO, 1905, #265 Religioso ATU 767A 1244

217 Brancaflor S. Marinho da 

Moura, 

Resende

FAO, 1900, #2;
FAO, 1900, #13;
FAO, 1900, #48;
FAO, 1905, #246;
FAO, 1905, #318;
FAO, 1905, #336

ATP, 460;
AC, 1879, #14;
CP, 1910, #4;
TB, 1883, #6;
TB, 1883, #17;
TB, 1883, #32

Maravilhoso ATU 313C 1245

218 Brancaflor Foz Côa FAO, 1905, #360 Maravilhoso ATU 313A 1246

219 O Príncipe Mágico Palmela FAO, 1900, #2;
FAO, 1900, #13;
FAO, 1900, #48;
FAO, 1905, #246;
FAO, 1905, #318;
FAO, 1905, #336

ATP, 460;
AC, 1879, #14;
CP, 1910, #4;
TB, 1883, #6;
TB, 1883, #17;
TB, 1883, #32

Maravilhoso ATU 313C 1247

220 O Chapeleiro e o Diabo Carregosa AC, 1879, #48; Religioso ATU 817* 1248
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TB, 1883, #74
221 Os Dois Sacos Mexilhoeira 

Grande

---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no 
CPFT

222 O Moinho do Inferno Avis, Horta da 

Cerca ?

AC, 1879, #48;
TB, 1883, #74

Religioso ATU 817* 1250

223 A Abóbora e o Nabo 
enganaram o Diabo

Mexilhoeira 

Grande, c. de 

Portimão

---------- Ogre Estúdio ATU 1178 1251

224 O Carneiro Baião ---------- Religioso ATU *762 1252

225 A Cozinheira e o Diabo S. Cipriano, c. 

de Resende

---------- Religioso ATU 810A*; 
ATU 813

1253

226 O Diabo e o Ladrão Famalicão, 

Basto, Minho

Conto único Religioso ATU 817** 1254

227 O Cordão de Oiro Mexilhoeira 

Grande

FAO, 1905, #435 Religioso ATU 821A* 1255

228 O Anel Perdido Baião FAO, 1905, #435 Religioso;
Sentimental

ATU 821A*; 
ATU 891C*

1256

229 Casada com o Diabo Mexilhoeira 

Grande

AC, 1879, #48 Religioso ATU 811*E 1257

230 As Bruxas ? ---------- Maravilhoso ATU 746B 1258

231 Duas Pessoas Casadas S. Tomé de FAO, 1905, #435 Religioso ATU 821A* 1259
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Covelas

232 A Dança das Feiticeiras Torre de 

Moncorvo

FAO, 1900, #55;
FAO, 1905, #259; AC, 1879, #20; 

CP, 1910, #36

Maravilhoso ATU 613 1260

233 A Feiticeira e o Compadre ? ---------- Maravilhoso ATU 746C 1261

234 Quem muito fala – pouco 
acerta

? TB, 1883, #82 Maravilhoso ATU 503 1262

235 As Feiticeiras da Ponte de 
Palheiros

Beira Alta FAO, 1900, #55;
FAO, 1905, #259; AC, 1879, #20; 

CP, 1910, #36

Maravilhoso ATU 613 1263

236 Os Dois Almocreves Matela, Trás-

os-Montes

FAO, 1900, #55;
FAO, 1905, #259; AC, 1879, #20; 

CP, 1910, #36

Maravilhoso ATU 613 1264

237 Jãs105 Lagoa, 
Algarve

---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no 
CPFT

238 O Homem e as Bruxas106 Chaves, Rio 
Tinto, Godim, 

Minho

---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no 
CPFT

239-
240

Feiticeiras107 Vila Cor de 
Lemos

---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no 
CPFT

241 O Carreteiro e as Bruxas108 Ponte da Barca ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no 
CPFT

                                                
105 Breve conto de carácter etiológico.
106 Breve conto de carácter etiológico.
107 São dois relatos de casos ocorridos na localidade apontada pelo recolector. São contos breves.
108 Breve conto de carácter etiológico.
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242 O Trasgo109 Tilbó, África 
centro-

ocidental

---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no 
CPFT

243 O Trasgo Loiceiro110 ? ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no 
CPFT

244 Por baixo dos Silvais Freixo de 

Espada à Cinta

---------- Maravilhoso ATU 746B 1267

245-
246

O Companheiro das Bruxas Guimarães e 

Douro

---------- Maravilhoso ATU 746A; ATU 
746B

1268

247-
250

Bruxas Monção, 

Melgaço, 

Granja das 

Biocas, 

Santarém, 

Porto

---------- Maravilhoso ATU 746B; ATU 
746C

1270

251 O Medo Ucanha AC, 1879, #37 Maravilhoso ATU 326 1271

252 O Corvo Peral, c. do FAO, 1900, #39;
FAO, 1900, #184;

Jocoso ATU 1272 1272

                                                
109 Conto recolhido em África. Surge em crioulo guineense, seguido de uma explicação e da tradução. Segundo anotação dos coordenadores, este conto foi 

extraído de um Caderno de Contos da Guiné, de Emílio Vítor Lecerff, datado de 01/07/1888, pelo Cónego Barros, que o traduziu e comentou, e o dedicou a 

Adolfo Coelho.
110 Trata-se de um diálogo com duas falas. 
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Cadaval FAO, 1905, #305;
ATP, 450

253 Um Miêdo111 Duas Igrejas, 

c. de Miranda

---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no 
CPFT

254 Aparição112 Mexilhoeira 
Grande, c. de 

Portimão

---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no 
CPFT

255 As Almas do Outro 
Mundo113

? ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no 
CPFT

256 O Fradinho da Mão Furada Guimarães AC, 1879, #37 Maravilhoso ATU 326 1275

257 O Náufrago114 ? ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no 
CPFT

258 A Mãe do Diabo Cortes, 
Covilhã

---------- Sentimental (F) ATU 856*115 S/ ref.ª no 
CPFT

259 Loba-Mulher116 Serra da ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no 

                                                
111 É um conto sobre o Medo em dialecto mirandês, nas palavras do recolector.
112 É uma história de um caso de família, sem semelhança possível com qualquer tipo de conto popular, apesar de o recolector, em anotação, sugerir relação 

com o conto n.º 14 da recolha dos Grimm.
113 É uma narração de um caso de horrores numa casa assombrada publicada sob a forma de folhetim, segundo informação dos coordenadores, da autoria de 

José Maria da Costa, em Alentejo e Algarve, jornal de Faro, de 12 de Maio de 1901.
114 É apresentado o resumo de um conto encontrado em 1881 por W. Golénischeff, num papiro do Museu do Eremitério Imperial de S. Petersburgo.
115 Classificação proposta por nós, sendo inexistente nas tipologias internacionais AT e ATU.
116 Tradução do conto «The Wolf Woman», in Stories and Sayings of Southern Europe: Old Stories and Sayings from Many Lands, compiled by Isa Fyvie 

Mayo, Booklet Nº. III, C. W. Daniel, Londres, segundo informação dos coordenadores da edição.
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Estrela CPFT
260 O Lobisomem Cumeeira, d. 

de Vila Real
FAO, 1900, #173;

AC, 1879, #21;
TB, 1883, #51;
CP, 1910, #51;

ATP, 475.

Maravilhoso ATU 327B 1278

261 Sansão117 Mexilhoeira 
Grande

---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no 
CPFT

262 Mau Olhado118 ? ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no 
CPFT

263 A Rapariga sem Família Foz Côa ---------- Maravilhoso (F) ATU 
327B*119

S/ ref.ª no 
CPFT

264 O Agulheiro120 Beira Baixa ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no 
CPFT

265 O Mandachuva121 ? ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no 
CPFT

266 O Lobisomem122 Vila Franca do 
Campo

---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no 
CPFT

267 Os Dois Pequenos e a Velha Porto FAO, 1905, #297; Maravilhoso ATU 327A 1282

                                                
117 Breve conto sem enquadramento na classificação internacional.
118 Apresenta-se uma referência a «Jettatura», como conto trágico de Théophile Gautier.
119 Classificação proposta por nós, sendo inexistente nas tipologias internacionais AT e ATU.
120 Não há nenhum conto, apenas nota do recolector a dizer que ouviu um conto de um agulheiro que se muda em nevoeiro.
121 Conto da autoria de Friedrich Sommer, traduzido do alemão, e publicado n’A Capital, S. Paulo, de 23/09/1927, segundo nota dos coordenadores.
122 Conto em forma literária, da autoria de Nuno Rangel. A esse conto segue-se um estudo do Padre Ernesto Ferreira, publicado no semanário católico de 

Ponta Delgada, San Miguel, de 02/10/1909.
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AC, 1879, #28;
TB, 1883, #52;
CP, 1910, #14.

268 O Príncipe que foi ter a 
Casa do Lobisomem

Moimenta da 

Beira

FAO, 1905, #360 Maravilhoso ATU 313A 1283

269 Os Dois Meninos e a Velha Óbidos FAO, 1905, #297;
AC, 1879, #28;
TB, 1883, #52;
CP, 1910, #14.

Maravilhoso ATU 327A 1284

270 Os Filhos do Carvoeiro Guimarães FAO, 1900, #173;
FAO, 1905, #297;

AC, 1879, #21;
AC, 1879, #28;
TB, 1883, #51;
TB, 1883, #52;
CP, 1910, #14;
CP, 1910, #51;

ATP, 475.

Maravilhoso ATU 327A; ATU 
327B

1285

271 A Mulher do Lobisomem123 Coimbra ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no 
CPFT

272 A Mulher do Lobisomem124 Barcelos ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no 
CPFT

273 Os Meninos e Duas 
Lobisomens

Guimarães ---------- Maravilhoso ATU 327B S/ ref.ª no 
CPFT

274 Periquito e Periquita Lisboa ATP, 462 Maravilhoso ATU 720 1289

                                                
123 Breve conto sem enquadramento na classificação internacional.
124 Breve conto sem enquadramento na classificação internacional.
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275 Periquito e Periquita Barrancos ATP, 462 Maravilhoso ATU 720 1290

276 Os Olharapos Souto, Minho ---------- Ogre Estúpido ATU 1137 1291

277 Os Sete Rapazes ? FAO, 1905, #297;
AC, 1879, #28;
TB, 1883, #52;
CP, 1910, #14.

Maravilhoso ATU 327A 1292

278 O Esperto Trás-os-

Montes

FAO, 1900, #173;
AC, 1879, #21;
TB, 1883, #51;
CP, 1910, #51;

ATP, 475.

Maravilhoso ATU 327B; ATU 
328

1293

279 A Torre da Babilónia Porto FAO, 1900, #53; FAO, 1900, #57; 
FAO, 1905, #232;

AC, 1879, #44;
AC, 1879, #52;
TB, 1883, #52

Maravilhoso ATU 300 1294

280 Um Pescador ? FAO, 1900, #42;
FAO, 1900, #53 FAO, 1900, #57; 

FAO, 1905, #232;
AC, 1879, #44;
AC, 1879, #52;
TB, 1883, #48
TB, 1883, #52

Maravilhoso ATU 300; ATU 
303

1295

281 À Torre da Babilónia, quem 
lá vai nunca mais torna

Porto FAO, 1900, #42;
FAO, 1900, #53 FAO, 1900, #57; 

FAO, 1905, #232;
AC, 1879, #44;
AC, 1879, #52;
TB, 1883, #48

Maravilhoso ATU 300; ATU 
303

S/ ref.ª no 
CPFT
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TB, 1883, #52
282 A Irmã Invejosa Porto FAO, 1905, #235;

TB, 1883, #38;
TB, 1883, #39

Maravilhoso ATU 707 1297

283 El-Rei escuta… Porto FAO, 1905, #235;
TB, 1883, #38;
TB, 1883, #39

Maravilhoso ATU 707 1298

284 Os Meninos da Estrela de 
Oiro na Testa

? FAO, 1905, #235;
TB, 1883, #38;
TB, 1883, #39

Maravilhoso ATU 707 1299

285 A Mulher que teve Três 
Filhos, cada um com sua 
estrela na Cabeça

Rio de 

Moinhos

FAO, 1905, #235;
TB, 1883, #38;
TB, 1883, #39

Maravilhoso ATU 707 1300

286 A Torre de Babilónia ? Conto Incompleto Maravilhoso ATU 300 S/ ref.ª no 
CPFT

287 O Careca Castelo Branco FAO, 1905, #341;
TB, 1883, #11

Maravilhoso ATU 314 1302

288 A Menina Encantada Mexilhoeira 
Grande

---------- Religioso (F) ATU 
780B*125

S/ ref.ª no 
CPFT

289 Encantos126 Melgaço, 
Mexilhoeira

---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no 
CPFT

290 Um Sonho127 Mexilhoeira 
Grande

---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no 
CPFT

                                                
125 Classificação proposta por nós, sendo inexistente nas tipologias internacionais AT e ATU.
126 É uma narração sobre encantos. Poderá não ter origem no território português, uma vez que o próprio recolector anotou ter ouvido a um galego o que 

transcreveu.
127 Trata-se da descrição de um sonho.
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291 O Moço e o Encanto128 Maia ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no 
CPFT

292 Eu caio…129 San Martín de 
Trevejo

---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no 
CPFT

293 O Militar Cambres, c. de 
Lamego

AC, 1879, #37;
AC, 1879, #48;
TB, 1883, #87

Maravilhoso ATU 326; ATU 
330

1308

294 Caio?... Caio?... Santarém AC, 1879, #37 Maravilhoso ATU 326 1309
295 O Soldado e a Princesa Alfândega da 

Fé, Adeganha

FAO, 1900, #54;
FAO, 1905, #225;
FAO, 1905, #285;
FAO, 1905, #486;

ATP, 411, 466

Maravilhoso ATU 531 1310

296 Os Três Desejos Cuba FAO, 1905, #238 Religioso ATU 750A 1311

297 A Mulher e a Fada Porto FAO, 1905, #238 Religioso ATU 750A 1312

298 Os Velhos à Lareira Ucanha FAO, 1905, #238 Religioso ATU 750A 1313

299 O Ovo na Palha Leiria FAO, 1900, #141;
AC, 1879; #43

Sentimental ATU 900 1314

300 O Bago de Romã Setúbal FAO, 1900, #141;
AC, 1879; #43

Sentimental ATU 900 1315

301 O Pescador Coimbra ---------- Maravilhoso ATU 555 1316

302 A Menina Deitada ao Mar Setúbal FAO, 1900, #125;
ATP, 480;

Sentimental ATU 930A 1317

                                                
128 Conto incompleto, sendo por isso impossível classificá-lo com algum rigor.
129 San Martín de Trevejo é um município de Espanha, na província de Cáceres, comunidade autónoma da Extremadura, daí não incluirmos o conto no nosso 

corpus de análise.
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AC, 1879, #58;
TB, 1883, #15

303 Um Mercador e um 
Sapateiro

Fornos de 

Algodres

---------- Sentimental ATU 930 1318

304 Rei e Rainha Teimosos Beja FAO, 1900, #144;
FAO, 1900, #165

Maravilhoso ATU 714 1319

305 A Rainha das Pedras Viseu FAO, 1900, #161;
FAO, 1900, #178

Maravilhoso ATU 465 1320

306 A Pedra Linda Beja FAO, 1900, #161;
FAO, 1900, #178

Maravilhoso ATU 465 1321

307 As Três Nozes Penafiel FAO, 1905, #222;
FAO, 1905, #285;

CP, 1910, #2;
CP, 1910, #3;
CP, 1910, #20;
CP, 1910, #22;
CP, 1910, #53;
TB, 1883, #45;
TB, 1883, #46;
AC, 1879, #22;

ATP, 2842

Maravilhoso ATU 408 1322

308 As Três Cidras do Amor Porto FAO, 1905, #222;
FAO, 1905, #285;

CP, 1910, #2;
CP, 1910, #3;
CP, 1910, #20;
CP, 1910, #22;
CP, 1910, #53;
TB, 1883, #45;

Maravilhoso ATU 408 1323
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TB, 1883, #46;
AC, 1879, #22;

ATP, 2842
309 As Três Cidras Óbidos FAO, 1905, #222;

FAO, 1905, #285;
CP, 1910, #2;
CP, 1910, #3;
CP, 1910, #20;
CP, 1910, #22;
CP, 1910, #53;
TB, 1883, #45;
TB, 1883, #46;
AC, 1879, #22;

ATP, 2842

Maravilhoso ATU 408 1324

310 As Três Cidras do Amor Portalegre FAO, 1905, #222;
FAO, 1905, #285;

CP, 1910, #2;
CP, 1910, #3;
CP, 1910, #20;
CP, 1910, #22;
CP, 1910, #53;
TB, 1883, #45;
TB, 1883, #46;
AC, 1879, #22;

ATP, 2842

Maravilhoso ATU 408 1325

311 Os Figos Beja FAO, 1900, #49;
FAO, 1905, #304;

CP, 1910, #50

Maravilhoso ATU 566 1326

312 As Maçãs de Oiro Lisboa ---------- Maravilhoso ATU 550 1327
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313 A Princesa que se perdeu na 
Floresta

? FAO, 1900, #105;
FAO, 1905, #386

Maravilhoso ATU 434 1328

314 A Princesa que se perdeu na 
Floresta

? FAO, 1900, #105;
FAO, 1905, #386

Maravilhoso ATU 434 1329

315 A Bela Felicidade Beira Alta Conto único Maravilhoso ATU 470B 1330

316 O Mercador ? FAO, 1900, #167 Maravilhoso ATU 304 1331

317 O Homem da Moca ? FAO, 1900, #63; AC, 1879, #22; 
TB, 1883, #47

Maravilhoso ATU 301B 1332

318 João da Burra ? FAO, 1900, #63; AC, 1879, #22; 
TB, 1883, #47

Maravilhoso ATU 301B 1333

319 Os Três Pretos do Canudo ? FAO, 1905, #230; FAO, 1905, 
#438;

AC, 1879, #17;
CP, 1910, #29

Maravilhoso ATU 560 1334

320 A Princesa que rompia Sete 
Sapatos numa Noite

Marco de 

Canaveses

FAO, 1900, #35; FAO, 1905, #311 Maravilhoso ATU 306 1335

321 A Princesa de Áustria e o Zé 
Pequeno

Trás-os-

Montes

FAO, 1900, #35;
FAO, 1900, #159;
FAO, 1905, #234;

FAO, 1905, #270; FAO, 1905, 
#311;

ATP, 453

Maravilhoso ATU 306; ATU 
307

1336

322 Os Sapatinhos de Ferro130 ? ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no 
CPFT

                                                
130 Segundo anotação dos coordenadores, não há uma transcrição total da narrativa, uma vez que o texto publicado foi transcrito de uma folha rasgada e se 

encontrava junto dos manuscritos do autor com a indicação de ter sido oferecido por Consiglieri Pedroso.
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323 O Homem de Pedra Palmela FAO, 1900, #24; FAO, 1905, #224; 
FAO, 1905, #439; AC, 1879, #51; 

CP, 1910, #6;
CP, 1910, #61;
TB, 1883, #12

Maravilhoso ATU 516 1338

324 O Homem de Pedra Setúbal FAO, 1900, #24; FAO, 1905, #224; 
FAO, 1905, #439; AC, 1879, #51; 

CP, 1910, #6;
CP, 1910, #61;
TB, 1883, #12

Maravilhoso ATU 516 1339

325 Dois Príncipes Palmela FAO, 1900, #24; FAO, 1905, #224; 
FAO, 1905, #439; AC, 1879, #51; 

CP, 1910, #6;
CP, 1910, #61;
TB, 1883, #12

Maravilhoso ATU 516 1340

326 Príncipe Luís Setúbal FAO, 1900, #93; FAO, 1900, #108; 
CP, 1910, #58

Sentimental ATU 873 1341

327 Mal de Amores Barrancos FAO, 1900, #59;
ATP, 465

Sentimental ATU 873* 1342

328 O Grão de Milho Elvas FAO, 1900, #94;
ATP, 248;

AC, 1879, #33;
TB, 1883, #94

Maravilhoso ATU 700 1343

329 Mãe Invejosa Felgueiras de 

Resende

FAO, 1900, #145;
FAO, 1905, #281;

AC, 1879, #35;
CP, 1910, #2;
CP, 1910, #49

Maravilhoso ATU 709 1344

330 Noivo Disfarçado em 
Mendigo

Barrancos ---------- Sentimental ATU 885*B 1345
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331 A Riqueza e a Fortuna ? TB, 1883, #66 Sentimental ATU 945A* 1346

332 Os Três Rios131 Mondim da 
Beira, Porto

---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no 
CPFT

333 Os Três Rios Torre de D. 
Chama

---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no 
CPFT

334 Rio Zêzere Ferreira do 
Zêzere

---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no 
CPFT

335 O Mondego, o Zêzere e o 
Alva

Serra da 
Estrela

---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no 
CPFT

336 Tejo, Douro e Guadiana ? ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no 
CPFT

337 Longo, Largo e Lince Cuba ---------- Maravilhoso ATU 400 S/ ref.ª no 
CPFT

338 Madre Leocádia Porto ---------- --------- ---------- S/ ref.ª no 
CPFT

339 Salomão e o Rapaz Barrancos ---------- Sentimental ATU 921J 1352

340 O Pastor e a Princesa Famalicão da 

Serra

FAO, 1900, #46; FAO, 1900, #47; 
AC, 1879; #38; TB, 1883, #56

Sentimental ATU 851 1353

                                                
131 Essa nota estende-se aos contos n.º 333, 334, 335, 336. Relativamente a estas narrativas, de carácter etiológico, pois versam a origem do nome e 

designações de rios portugueses, para os quais não há lugar na classificação internacional ATU, José Leite de Vasconcelos anotou o seguinte: «Esta lenda do 

sono dos rios foi pela primeira vez publicada por mim nas Tradições das Águas, 7. Conta-se uma lenda igual na Rússia a respeito do Volga, do Vazura, do 

Sozh, do Dniepre, etc.» (Cf. Apell, 1920, Contos Populares Russos). Como se pode verificar, o próprio autor categoriza estes textos como sendo lendas, razão 

pela qual não nos detemos na classificação dos mesmos.
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5.3. INVENTARIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DOS CONTOS DO VOLUME II

Tabela 8 – Inventariação e Classificação do corpus publicado em Contos Populares e Lendas, Volume II, 1966, de José Leite de Vasconcelos.

N.º do 
Conto

Título do Conto Proveniência Versões (1879-1915) Classificação Registo 
no APFT 
(CEAO)

Tipo de Conto Tipologia 
Internacional

341 Maria Sabida Setúbal FAO, 1900, #85; ATP, 452 Sentimental ATU 883A 1354

342 Maria Sabedica ----------- FAO, 1900, #85; ATP, 452 Sentimental ATU 883A 1355

343 O Carvoeiro Setúbal FAO, 1905, #271 Sentimental ATU 883A 1356

344 A Rainha Santa de Arouca Felgueiras de 

Resende

---------- Maravilhoso ATU 712 1357

345 A Infeliz Desgraçada ? ---------- Maravilhoso ATU 533A 873 

346 A Princesa Fea132 San Martín de 
Trevejo

---------- --------- --------- S/ ref.ª no 
CPFT

347 O Juiz de Fora Coimbra FAO, 1905, #293;
FAO, 1905, #325

Sentimental ATU 882 1359

348 Criado de Confiança Fornos de 

Algobre

FAO, 1900, #101;
TB, 1883, #59; ATP, 452

Sentimental ATU 891B 1360

349 O Príncipe e a Jardineira Monchique FAO, 1900, #101;
TB, 1883, #59; ATP, 452

Sentimental ATU 891B 1361

350 A Mulher e os Três Frades Porto AC, 1879, #67 Jocoso ATU 1730 1362

                                                
132 San Martín de Trevejo é um município de Espanha, na província de Cáceres, comunidade autónoma da Extremadura, daí não integrarmos o conto no nosso 

corpus de análise.
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351 Maria Pomplosa Mexilhoeira AC, 1879, #67 Jocoso ATU 1730 1363

352 Ua Mulhel que Tres Omis a 

Queriã

Valverde del 

Fresno

AC, 1879, #67 Jocoso ATU 1730 1364

353 Os Três Frades Nisa AC, 1879, #67 Jocoso ATU 1730 1365

354 A Mulher que Andava 

Metida co Frade

Santa Cruz do 

Douro

---------- Jocoso ATU 1419C 1366

355 O Almocreve e o Frade Celorico da 

Beira

---------- Jocoso ATU 1409*D 1367

356 O Frade Mondim ---------- Jocoso ATU 1409*D 1368

357 O Frade ------------ ---------- Jocoso ATU 1409*D 1369

358 O Almocreve e o Compadre Foz Côa ---------- Jocoso ATU 1359B 1370

359 A Respeito das Mulheres: 

Cum’elas São

Peral, c. do 

Cadaval

FAO, 1900, #113;
TB, 1883, #93;

ATP, 2847

Jocoso ATU 1741 1371

360 O Frade e o Sapateiro Peral, c. do 

Cadaval

---------- Jocoso ATU 1358C 1372

361 A Carapuça Foz Côa ---------- Jocoso ATU 1409*D 1373

362 O Galego e a Mulher Zeive, 

Bragança

Conto único Jocoso ATU 1357*; 
ATU 1358C

1374

363 O Frade Mexilhoeira, 

Algarve

FAO, 1900, #148 Jocoso ATU 1360C 1375
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364 Mulher Doente Porto FAO, 1900, #148 Jocoso ATU 1360C 1376

365 Frei João Maceiradão ---------- Jocoso ATU 1419H 1377

366 Bico, Menina! Porto FAO, 1905, #328 Jocoso ATU 1730A* 1378

367 O Frade e a Tripeça Baião ---------- Jocoso ATU 1380 1379

368 O Frade ou a Mulher 

Ervilhada

Nisa ---------- Jocoso ATU 1423*A 1380

369 Comer Favas e Ver Frades Mondim ---------- Jocoso ATU 1423*A 1381

370 A Vaquinha do Abade da 

Mealhada

Rua, 

Moimeuta

---------- Jocoso ATU 1735A 1382

371 O Preto S. João da 

Pesqueira

Conto único Jocoso ATU 1355 1383

372 A Mulher que Gosta de 

Vinho

Bragada, 

Bragança

FAO, 1900, #149;
FAO, 1905, #321;

AC, 1879; #23;
AC, 1879, #41

Jocoso ATU 1384 1384

373 Entre Marido e Mulher Alto-Minho AC, 1879, #68 Jocoso ATU 1701 1385

374 Mulher Preguiçosa Foz Côa ATP, 487 Jocoso ATU 1370C* 1386

375 Fiança de um Ano Foz Côa ATP, 487 Jocoso ATU 1370C* 1387

376 O Ladrão e a Rapariga ------------ FAO, 1900, #43; FAO, 1905, #419; 
ATP, 454; 

CP, 1910, #41;
CP, 1910, #46;
TB, 1883, #42

Sentimental ATU 956B 1388
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377 Mulheres Cabeceiras de 

Basto

TB, 1883, #68;
ATP, 2838

Jocoso ATU 1370B* 1389

378 Mulheres Cabeceiras de 

Basto

FAO, 1900, #71;
ATP, 456

Jocoso ATU 1405 1390

379 Mulheres Cabeceiras de 

Basto

TB, 1883, #68;
ATP, 2838

Jocoso ATU 1370B* 1391

380 Pai Descuidado Vilar de Bamô TB, 1883, #156 Jocoso ATU 1345*; 
ATU 1430

1392

381 A Viúva que Quer Casar ------------- ATP, 484 Jocoso ATU 1511* 1393

382 A Albariquiotinha S. Tomé de 

Covelas

---------- Jocoso ATU 1731 1394

383 Bater na Mulher, com ou 

sem Razão

Trás-os-

Montes

---------- Jocoso ATU 1381A 1395

384 A Divina Providência -------------- FAO, 1900, #126 Sentimental ATU 890*B 1396

385 A Galega e o Estudante -------------- ---------- Jocoso ATU 1731 1397

386 Os Fidalgos de D. José e de 

D. João

Lisboa FAO, 1900, #74;
TB, 1883, #76

Sentimental ATU 882*C 1398

387 A Voz dos Sinos Guimarães ATP, 484 Jocoso ATU 1511* 1399

388 Logo São Nove Meses -------------- ---------- Jocoso ATU 1362A* 1400

389 Adágio Gondifelos ---------- Jocoso ATU 1362A* 1401
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390 O José da Vestia -------------- Conto único (1358B)
FAO, 1900, #31;

ATP, 430;
TB, 1883, #101

Jocoso ATU 1358B; 
ATU 1375

1402

391 O Preguiçoso133 S. Paulo, 
Brasil

---------- --------- -------- S/ ref.ª no 
CPFT

392 Os Estudantes Amarante AC, 1879, #69 Jocoso ATU 1920A 1404

393 O Casamento Cabeceiras de 

Basto, Lousada

FAO, 1905, #355 Jocoso ATU 1685*B 1405

394 Um Memé Olivença ---------- Jocoso (F) ATU 
1407B*134

S/ ref.ª no 
CPFT

395 O Criado do Padre ? AC, 1879, #54 Jocoso ATU 1831 1407

396 Linguagem Tonta Gondifelos ATP, 416 Jocoso ATU 1562A 1408

397 Língua de Trapos Pera, Cadaval ATP, 416 Jocoso ATU 1562A 1409

398 Fazer «Ladrar» o Pai Chaves ---------- Jocoso ATU 1717*C 1410

399 Nomes Estranhos Porto ---------- Jocoso ATU 1461 1411

400 Nomes Esquisitos ? ----------- Jocoso ATU 1461 1412

401 Trava-Línguas135 ? ---------- --------- --------- S/ ref.ª no 
CPFT

                                                
133 Conto oferecido ao autor por Ana de Castro Osório com proveniência assinalada fora do território nacional, não podendo ser considerado um conto 

pertencente ao repertório português.
134 Classificação proposta por nós, sendo inexistente nas tipologias internacionais AT e ATU.
135 Breve conto jocoso sem enquadramento na classificação internacional.
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402 O Preto Guimarães FAO, 1900, #106; ATP, 438; 
TB, 1883, #83

Jocoso ATU 1373A 1414

403 O Preto Molha Pão no 

Azeite

Porto AC, 1879, #72 Jocoso ATU 1829 1415

404 A Preta Queria Casar com 

um Branco

Cadaval FAO, 1900, #150 Jocoso ATU 1479* 1416

405 A Preta e o Preto Estremadura FAO, 1905, #291 Jocoso ATU 1476A 1417

406 Amanhã Jejuará Preto Estremadura ---------- Jocoso ATU 1807 1418

407 Candeeiro de Mil Luzes Porto ---------- Sentimental ATU 859C 1419

408 Candeeiro de Cem Luzes Porto ---------- Sentimental ATU 859C 1420

409 Os Desnarigados ? FAO, 1905, #396;
CP, 1910, #45

Ogre Estúpido ATU 1000; ATU 
1011; ATU 1029

1421

410 O Juiz de Barrelas136 ? ---------- -------- --------- S/ ref.ª no 
CPFT

411 Sentença do Juiz de 

Barrelas

? ---------- Sentimental ATU 926*C-*A 1422

412 A Noiva de Arraiolos (ou de 

Panóias)137

Paul ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no 
CPFT

                                                
136 Segundo nota à narrativa, a responsabilidade da inclusão da história do juiz de Barrelas nos Contos cabe ao coordenador, pois o autor considera-a uma 

lenda.
137 O recolector refere breves estórias relativas a uma tradição popular da noiva de Arraiolos.
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413 Botar Prosa ao Lobo Anreade FAO, 1905, #260; AC, 1879, #53 Jocoso ATU 1626*A 1424

414 Os Três Estudantes Porto ---------- Jocoso ATU 1775 2749

415 Latim Zeive FAO, 1905, #387; AC, 1879, #19 Jocoso ATU 1628* 1425

416 Estudantina ? ---------- Jocoso ATU 1578A* 1426

417 O Rapaz na Eizêmina138 Vila Chã do 

Monte

---------- ---------- ---------- S7 ref.ª no 
CPFT

418 O Coelho Basto FAO, 1905, #264 Jocoso ATU 1825*D 1428

419 Pregador Improvisado Magualde ---------- Jocoso ATU 1825B 1429

420 O Missote Basto ---------- Jocoso ATU 1848A 1430

421 Um Cesto por Dia Bodelhão ---------- Jocoso ATU 1848A 1431

422 O Frade e as Gigas -------------- ---------- Jocoso ATU 1848A 1432

423 Já se Morreu u Gálu, Dõ 

Gaspal!

Elhas ---------- Jocoso ATU 1698G 1433

424 Caldo de Pedra Passim TB, 1883, #91 Jocoso ATU 1548 1434

425 Mofina Mendes Beira TB, 1883, #156 Jocoso ATU 1430 1435

426 A Carpideira Coimbra FAO, 1900, #205; ATP, 420; 
TB, 1883, #70

Jocoso ATU 1350*A 1436

427 As Carpideiras Terra de Feira FAO, 1900, #205; ATP, 420; 
TB, 1883, #70

Jocoso ATU 1350*A 1437

428 Fazer Mau Preço à Fruta Beja TB, 1883, #156 Jocoso ATU 1430 1438

                                                
138 Enumeração de acções desconexas a fazer lembrar um trava-língua. 
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429 Os de Misarela Misarela ---------- Jocoso ATU 1238 1439

430 Os de Misarela ? ---------- Jocoso ATU 1238 1440

431 Uf da Mifarela139 Sna Martín de 

Trevejo

---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no 
CPFT

432 Os de Porches ? ---------- Jocoso ATU 1238 1442

433 Os de Penajóia ? ---------- Jocoso ATU 1238 1443

434 Os de Penajóia ? ---------- Jocoso ATU 1238 1443

435 Os de Souto ? ---------- Jocoso ATU 1238 1444

436 Os das Feteiras ? ---------- Jocoso ATU 1238 1445

437 Os de Soeima ? ---------- Jocoso ATU 1238 1446

438 Os de Salhariz ? ---------- Jocoso ATU 1238 1447

439 De Viseu o Cão – Sim, o 

Homem – Não140

Celorico da 

Beira

---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no 
CPFT

440 Os da Cortiçada Ponte de Sor ---------- Jocoso ATU 1250A 1449

441 Os de Vilar Seco ? ---------- Jocoso ATU 1250A 1450

442 O Senhor Manuel Valente Beira Alta FAO, 1905, #321; AC, 1879, #41 Jocoso ATU 1250; ATU 1451

                                                
139 San Martín de Trevejo é um município de Espanha, na província de Cáceres, comunidade autónoma da Extremadura, daí não considerarmos o conto na 

nossa análise.
140 É um breve conto jocoso para o qual não encontrámos classificação nas tipologias internacionais.
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1288; ATU 1865
443 O Senhor Manuel Balente ? FAO, 1905, #321; AC, 1879, #41 Jocoso ATU 1250; ATU 

1288; ATU 1865
1452

444 Os da Broa de Unto Paços de 

Ferreira

---------- Jocoso ATU 1336 1453

445 Os da Lousã Anadia ---------- Jocoso ATU 1238 1454

446 A Vaca Corvina Flores, Açores ---------- Jocoso ATU 1210; ATU 
1250A

1455

447 A Vaca Corvina Flores, Açores ---------- Jocoso ATU 1210; ATU 
1250A

1455

448 Os Presuntos da Mofreita141 ? ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no 
CPFT

449 A Erva da Igreja da 

Mofreita

? ---------- Jocoso ATU 1210 1456

450 Os Sapatos de Mofreita142 ? ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no 
CPFT

451 A Seitoira da Mofreita ? FAO, 1905, #321 Jocoso ATU 1203A 2752

452 Os de Campeã143 Marão ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no 
CPFT

453 Que Família!144 Beja ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no 

                                                
141 Trata-se de um conjunto de tradições populares realtivas aos presuntos de Mofreita que o autor conservou num manuscrito, com estrutura de carta familiar 

dirigida a um amigo.
142 Breve conto jocoso.
143 O autor transcreve uma cantiga que «mostra que os Serranos, conquanto o sejam, abrigam ternos sentimentos, e sabem exprimi-los liricamente».
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CPFT
454 Uma Nau Empalmada por 

uma Catraia145

? ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no 
CPFT

455 Os de Ovar146 Albergaria-a-

velha

---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no 
CPFT

456 Os de Mortágua147 ? ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no 
CPFT

457 Ir para Aveiro sem 

Sapatos148

? ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no 
CPFT

458 Os de Carnaxide149 ? ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no 
CPFT

459 Os de Carnaxide ? ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no 
CPFT

460 Os de Elvas Ponte de Sor ---------- Jocoso ATU 1326 1457

461 Os de Lagos150 ? ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no 

                                                                                                                                                                                                                                          
144 Jogo de palavras sobre o nome de certas localidades.
145 Trata-se de um trecho de António Feliciano de Castilho que os coordenadores entenderem por bem publicar por o terem encontrado nos manuscritos do 

autor. É um apontamento etiológico.
146 É transcrita uma anedota.
147 Dito em jeito de anedota.
148 O autor transcreve uma lenda.
149 Nota extensiva, também, ao texto seguinte. São ditos populares de carácter etiológico.
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CPFT
462 Os de Olhão ? FAO, 1905, #359 Jocoso ATU 1430*B 2771

463 Os de Minde151 Óbidos ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no 
CPFT

464 Quem Paga as Favas? Pragança FAO, 1900, #30 Jocoso ATU 1826A* 1458

465 Um de Coura152 ? ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no 
CPFT

466 Os de Pampilho ? ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no 
CPFT

467 Os de Fajão ? ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no 
CPFT

468 Gente de Fajão ? FAO, 1905, #321; AC, 1879, #41 Jocoso ATU 1250; ATU 
1288; ATU 

1586A

1460

469 Gente de Vila Verde da 

Franca

? FAO, 1905, #321 Jocoso ATU 1203A; 
ATU 1210; ATU 

1240; ATU 
1250A; ATU 

1681*E

2775

470 O Maio Longo Beja FAO, 1900, #149;
FAO, 1905, #321;

AC, 1879, #41;
AC, 1879, #23

Jocoso ATU 1382*; 
ATU 1384; ATU 

1540A*

1461

471 Entre Compadres Olho-Marinho ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no 

                                                                                                                                                                                                                                          
150 Narrativa etiológica relativa ao calendário.
151 Anotado pelo autor como «costume».
152 Nota referente, também, aos textos n.º 466, 467 e 471. São anedotas.
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CPFT
472 O Safio Beja FAO, 1905, #427 Jocoso ATU 1365H* 1463

473 O João Ganchinho Beja ---------- Jocoso ATU 1365 1464

474 Os Dois Compadres e o 

Cuco

Mangualde FAO, 1900, #204; FAO, 1905, 
#323;

TB, 1883, #111

Sentimental ATU 926D 1465

475 O Santico de Palaçoilo ? AC, 1879, #14 Jocoso ATU 1681*D 1466

476 O Santo de Palaçoulo Palaçoulo AC, 1879, #14 Jocoso ATU 1681*D 2776

477 Dois Dagais ? ---------- Jocoso ATU 1477 1467

478 A Velha dos Figos Cadaval ---------- Jocoso ATU 1479*-*A 1468

479 A Guardadora de Figos Tolosa ---------- Jocoso ATU 1479*-*A 1469

480 A Velha e os Pregos Avelanoso, c. 

de Vimioso

Conto único Jocoso ATU 1478 1470

481 A Velha no Telhado Avelanoso, c. 

de Vimioso

FAO, 1900, #150 Jocoso ATU 1479* 1471

482 A Velha e o Choupo Avelanoso, c. 

de Vimioso

Conto único Jocoso ATU 1478 1472

483 A Agulha e o Camapnário Oliveira do 

Hospital

---------- Jocoso ATU 1479*-*A 1473

484 A Velha Quer Casar Tolosa ATP, 484 Jocoso ATU 1511* 1474

485 A Velha Esfolada Portimão, FAO, 1900, #150;
FAO, 1905, #241;

Sentimental ATU 877 1475
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Algarve FAO, 1905, #248;
AC, 1879, #65;
TB, 1883, #25

486 A Velha Surda Queria 

Casar-se

Rapa, Celorico 

da Beira

Conto único Jocoso ATU 1485*; 
ATU 1698

1476

487 O Juramento da Velha Carviçais ---------- Jocoso ATU 1698 1477

488 A Noiva do Manuel Felício ? ---------- Jocoso ATU 1698 1478

489 Pulga, Piolho e Percevejo153 Elvas ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no 
CPFT

490 A Pulga154 ? ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no 
CPFT

491 A Velha Catrina Peral AC, 1879, #7;
AC, 1879, #9

Animais ATU 152A*; 
ATU 159A

1480

492 A Manta Porto AC, 1879, #1 Sentimental ATU 980A 1481

493 Quem Perdeu? Mangualde ---------- Jocoso ATU 1807A* 1482

494 OS Fradinhos Pregadores Minho ---------- Jocoso ATU 1262* 1483

495 Os Três Alfaiates ? ---------- Jocoso (F) ATU 1574*155 S/ ref.ª no 
CPFT

496 A Figueira da Velha Beira Alta ATP, 445 Jocoso ATU 1740B 1485

                                                
153 Não apresenta estrutura de um conto popular. Vide ATP, n.º 112, Tabela 11.
154 Não apresenta estrutura de um conto popular. Além disso, foi contado ao coordenador Paulo Caratão Soromenho, não se sabendo se constava do corpus 

reunido por Leite de Vasconcelos.
155 Classificação proposta por nós, sendo inexistente nas tipologias internacionais AT e ATU.
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497 Os Rapazes e os Figos Mondim da 

Beira

FAO, 1900, #150;
ATP, 445

Jocoso ATU 1479*; 
ATU 1740B

1486

498 Um Comilão Zeive TB, 1883, #48 Jocoso ATU 1572C* 1487

499 O Finório Mondim ATP, 413 Jocoso ATU 1562C* 2777

500 Noiva Ofendida Frazão. Paços 

de Ferreira

---------- Jocoso ATU 1698G 1488

501 O Caçador Mentiroso Frazão. Paços 

de Ferreira

---------- Jocoso ATU 1920D 1489

502 A Razão do Noivo Frazão. Paços 

de Ferreira

FAO, 1905, #355 Jocoso ATU 1685*B 1490

503 Dias de Maio156 Elvas ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no 
CPFT

504 O Vento ? ---------- Animais ATU 298*B 1491

505 O Mocho Boieiro S. Geraldo, 
Montemor-o-

Novo

---------- Animais ATU 106*A 1492

506 O Mocho e o Criado S. Geraldo, 
Montemor-o-

Novo

---------- Animais ATU 106*A 1493

507 O Gato do Frade Peral, c. do 
Cadaval

TB, 1883, #125;
ATP, 283

Animais ATU 125; ATU 
130

1494

                                                
156 Breve conto sem enquadramento na classificação internacional. Foi oferecido ao recolector por António Tomás Pires.
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508 No Mar se Formou157 Baião

509 O Criado Pedro Fornos do 

Dão, 

Mangualde

---------- Jocoso ATU 1313; ATU 
1541*B; ATU 

1693

1495

510 O Criado Pedro ? ---------- Jocoso ATU 1313; ATU 
1541*B; ATU 

1693

1496

511 Os Criados Gonçalos Frazão. Paços 

de Ferreira

---------- Jocoso ATU 1541*B 1497

512 Ela e Ele158 S. Torcato de 

Guimarães

---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no 
CPFT

513 O Falso Morto Frazão. Paços 

de Ferreira

ATP, 481 Jocoso ATU 1313A 1498

514 Os Surdos ? ---------- Jocoso ATU 1698G 1499

515 O Trabalhador Mouco Celorico da 

Beira

---------- Jocoso ATU 1698J 1500

516 O Lavrador e o Criado Frazão. Paços 

de Ferreira

FAO, 1900, #121;
CP, 1910, #54;
TB, 1883, #72

Jocoso ATU 1641 1501

                                                
157Segundo anotação de Leite de Vasconcelos (1966: 182), «o povo chama-lhe uma contaça. Diz-se um pouco por graça, não como expressão técnica.» Não o 

tivemos em conta no nosso corpus de análise.
158 Diálogo entre uma «ela» e um «ele». Não o consideramos um conto.
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517 Cheira a Toucinho ou a Pau 

de Azinho?

Alentejo ---------- Jocoso ATU 1577** 1502

518 O Cego e o Moço Porto ---------- Jocoso ATU 1577** S/ ref.ª no 
CPFT

519 O Velho, o Rapaz e o Burro ? FAO, 1900, #75;
AC, 1879, #25

Jocoso ATU 1218 1504

520 João Fernandes Estremadura Conto único Jocoso ATU 1437 1505

521 O Guarda Tonto159 Mondim das 

Meias

---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no 
CPFT

522 Noites de Lamego ? ---------- Jocoso ATU 1337C 1507

523 Dois Rapazes Mangualde Conto único Enumerativo ATU 2040 1508

524 Os Dois Galegos Elvas ---------- Jocoso ATU 1865 S/ ref.ª no 
CPFT

525 Os Três Irmãos Norte ---------- Jocoso ATU 1697 1509

526 Falar à Polítiga ? ---------- Jocoso ATU 1697 1510

527 Os Três Galegos Beja ---------- Jocoso ATU 1697 1511

528 Os Três Filhos do Moleiro ? ---------- Jocoso ATU 1548* S/ ref.ª no 
CPFT

529 Pele de Burro160 ? ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no 
CPFT

530 Gata Borralheira ? FAO, 1900, #214; Maravilhoso ATU 510A S/ ref.ª no 

                                                
159 O recolector resume um conto que ouviu. Não há a transcrição do conto na sua totalidade.
160 Tradução do conto popular francês «Peau d’Âne», de Charles Perrault.
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CP, 1910, #18;
CP, 1910, #37;
TB, 1883, #19

CPFT

531 Pele de Burro ? FAO, 1900, #14;
FAO, 1905, #226;
FAO, 1905, #292;

AC, 1879, #31;
CP, 1910, #26;
TB, 1883, #37

Maravilhoso ATU 510B 1513

532 As Fadas Mexilhoeira 

Grande

TB, 1883, #4;
TB, 1883, #59;

FAO, 1900, #101;
ATP, 472

Maravilhoso
Sentimental

ATU 410; ATU 
891B

1514

533 A Enteada Mexilhoeira 

Grande

CP, 1910, #19;
TB, 1883, #7

Maravilhoso ATU 501 1515

534 A Enjeitada Anadia FAO, 1905, #243;
CP, 1910, #18;
TB, 1883, #19;
AC, 1879, #24

Maravilhoso ATU 480A 1516

535 A Vaquinha Rio de 

Moinhos

FAO, 1905, #243;
CP, 1910, #18;
TB, 1883, #19;
AC, 1879, #24

Maravilhoso ATU 480A 1517

536 A Gata Borralheira Meãs, distrito 

de Coimbra

FAO, 1900, #214;
CP, 1910, #18;
CP, 1910, #37;
TB, 1883, #19

Maravilhoso ATU 510A 1518
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537 A Gata Borralheira161 ? ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no 
CPFT

538 A Estrela de Ouro Mexilhoeira 

Grande, conc. 

Portimão

FAO, 1905, #233;
FAO, 1905, #242;

AC, 1879, #36;
CP, 1910, #37;
CP, 1910, #52;
TB, 1883, #20

Maravilhoso ATU 480 1520

539 Linda-a-Linda Fornos de 

Algodres

FAO, 1900, #145;
FAO, 1905, #281;

AC, 1879, #35;
CP, 1910, #2;
CP, 1910, #49;

Maravilhoso ATU 709 1521

540 A Filha e a Enteada Vila Nova de 

Gaia

FAO, 1905, #440 Sentimental ATU 915 1522

541 Filha e Enteada Ucanha, 

Tarouca

ATP, 409 Maravilhoso ATU 480B 1523

542 A Enteada Mondim das 

Meias

---------- Maravilhoso ATU 480B S/ ref.ª no 
CPFT

543 Filha e Madrasta ? FAO, 1905, #243;
CP, 1910, #18;
TB, 1883, #19;

Maravilhoso ATU 480A 2784

                                                
161 Breve excerto de um conto, não sendo possível classificá-lo. Surge com a seguinte nota do recolector: «Nescio unde. Começa como o conto da Gata 

Borralheira: ciúme da madrasta; menina guardadora de porcos; era fadada das jãs, mas uma jã a tinha mais soberba que as outras; medo que aparecia; menino 

que dormia muito; encantamento.
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AC, 1879, #24
544 A Maçã de Ouro Porto FAO, 1905, #243;

CP, 1910, #18;
TB, 1883, #19;
AC, 1879, #24

Maravilhoso ATU 480A 1524

545 O Sapateiro Viúvo Vila Nova de 

Gaia

FAO, 1905, #243;
CP, 1910, #18;
TB, 1883, #19;
AC, 1879, #24

Maravilhoso ATU 480A; ATU 
510A

1525

546 Tio Novelo ? ---------- Maravilhoso ATU 480*E 1526

547 As Treze Fadas Trás-os-

Montes

TB, 1883, #4 Maravilhoso ATU 410 1527

548 O Príncipe Encantado no 

Palácio de Ferro, no Reino 

da Escuridão

Fornos de 

Algodres

---------- Maravilhoso (F) ATU 
368C*162

S/ ref.ª no 
CPFT

549 A Princesa Mimada Viana do 

Alentejo

FAO, 1900, #103;
CP, 1910, #38;
TB, 1883, #35

Maravilhoso ATU 710A 1529

550 Os Órfãos Setúbal FAO, 1900, #33;
FAO, 1905, #250;

CP, 1910, #9; 
CP, 1910, #23;
TB, 1883, #21;
TB, 1883, #22

Maravilhoso ATU 403 1530

551 A Menina que Deita Pedras Lisboa FAO, 1900, #33; Maravilhoso ATU 403 1531

                                                
162 Classificação proposta por nós, sendo inexistente nas tipologias internacionais AT e ATU.
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Preciosas dos Cabelos FAO, 1905, #250;
CP, 1910, #9; 
CP, 1910, #23;
TB, 1883, #21;
TB, 1883, #22

552 O Boi de Ouro S. João da 

Pesqueira

FAO, 1905, #322;
FAO, 1905, #429

Maravilhoso ATU 510B* 1532

553 A Rainha Invejosa ? FAO, 1900, #3;
FAO, 1900, #143;

TB, 1883, #40

Sentimental ATU 898 1533

554 O Porqueiro Palmela FAO, 1905, #335;
FAO, 1900, #96;
FAO, 1905, #301;

ATP, 427;
AC, 1879, #59

Maravilhoso ATU 725 1534

555 U Biyu i ua Biyua ? FAO, 1905, #243;
CP, 1910, #18;
TB, 1883, #19;
AC, 1879, #24

Maravilhoso ATU 480A 1535

556 A Madrasta Abandonada163 Bissau ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no 
CPFT

557 O Príncipe Real Guimarães FAO, 1900, #181; FAO, 1900, 
#198; FAO, 1905, #223;

FAO, 1905, #244; FAO, 1905, 

Maravilhoso ATU 302; ATU 
552

1536

                                                
163 O conto apresenta-se transcrito numa língua indígena (crioulo de Bissau – língua Pepel). Há uma nota e uma tradução da narrativa que cremos ser da 

autoria de Leite de Vasconcelos, porém não temos indicação segura dessa nossa suposição. Por não ser um conto português, não intentamos classificá-lo. É 

uma versão em crioulo pelo Ver. Henriques Lopes Cardoso.
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#284; FAO, 1905, #289; FAO, 
1905, #313; FAO, 1905, #372; 

FAO, 1905, #379; AC, 1879, #16;
CP, 1910, #32; 
TB, 1883, #8;

ATP, 2833
558 Palmeirim de Oliva Mexilhoeira 

Grande

FAO, 1900, #36; FAO, 1900, #186; 
FAO, 1905, #231;
FAO, 1905, #334;

ATP, 464;
AC, 1879, #25;
CP, 1910, #25;
TB, 1883, #30

Maravilhoso
Sentimental

ATU 425X;
ATU 885**

1528

559 Parábola dos Sete Vimes ? ---------- Religioso ATU 756*J 1557

560 Filho és, Pai serás ? ---------- Sentimental ATU 980A 1539

561 O Sítio do Bom-Jazer Concelho de 

Carregal do 

Sal

---------- Sentimental ATU 980A 1540

562 Os Pais Abandonados Paços de 

Ferreira

---------- Sentimental ATU 980A 1541

563 O Velho do Sistelo ? ---------- Sentimental ATU 980A 1542

564 A Manta Herdade Porto ---------- Jocoso ATU 1289 1543

565 O Rei Turco Lisboa FAO, 1900, #173;
AC, 1879, #21;
TB, 1883, #51;

Maravilhoso ATU 327B; ATU 
328

1544
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CP, 1910, #51;
ATP, 475.

566 Pato, Cabidela e Tudo! Mangualde TB, 1883, #99 Jocoso ATU 1407A 1545

567 Pato, Cabidela e Tudo! ? ---------- Jocoso ATU 1305 S/ ref.ª no 
CPFT

568 O Príncipe com Orelhas de 

Burro164

? ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no 
CPFT

569 O Rei Bamba Rapa AC, 1879, #50 Religioso ATU 782 1547

570 A Flauta Maravilhosa Rebordainhos FAO, 1900, #211;
TB, 1883, #55

Religioso ATU 780 1548

571 Las Trés Maçanicas d’Ouro ? FAO, 1900, #211;
TB, 1883, #55

Religioso ATU 780 1549

572 A Flaita Maravilhosa ? FAO, 1900, #211;
TB, 1883, #55

Religioso ATU 780 1550

573 O Irmão da Carapuça Ucanha FAO, 1900, #32;
FAO, 1905, #331

Maravilhoso ATU 569; ATU 
592

1551

574 A Virgem e os Semeadores Mondim FAO, 1900, #172 Religioso ATU 830B 1552

575 A Ovelha Amaldiçoada ? FAO, 1900, #95;
FAO, 1900, #122;
FAO, 1900, #134;
FAO, 1905, #262

Religioso ATU 750E 1553

576 Maldição dos Tremoços Gondifelos FAO, 1900, #95;
FAO, 1900, #122;
FAO, 1900, #134;

Religioso ATU 750E 1554

                                                
164 Não é um conto, trata-se de um pequeno ensaio sobre o conto «O Príncipe com Orelhas de Burro», as versões que tem e a riqueza de certos elementos 

simbólicos.
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FAO, 1905, #262
577 Maldição das Pinhas Gondifelos, 

Óbidos e 

Mangualde

FAO, 1900, #95;
FAO, 1900, #122;
FAO, 1900, #134;
FAO, 1905, #262

Religioso ATU 750E 1555

578 Sementeira de Pedras Gondifelos, 

Óbidos e 

Mangualde

FAO, 1900, #172 Religioso ATU 830B 2787

579 A Virgem e a Canastra165 Famalicão ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no 
CPFT

580 O Caroço dos Dáteles166 ? ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no 
CPFT

581 A Pegadinha do Menino167 ? ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no 
CPFT

582 Penedo das Patinhas da 
Senhora168

Fromil ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no 
CPFT

583 Penedo da Santa169 ? ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no 
CPFT

                                                
165 Não é um conto. São apresentadas cinco falas de diálogo, cuja estrutura semântica é questionável do ponto de vista lógico.
166 Trata-se de uma lenda.
167 É um dito popular a que os coordenadores fazem acompanhar um conjunto de referências e verbetes.
168 Dito ou, segundo as palavras do recolector, «informação».
169 Dito e explicação etiológica com incursão do recolector na enunciação/transcrição: «O povo chama-lhe Penedo da Santa. (…) Estive lá em 10-IX-901.» 

(1966: 343)
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584 Nossa Senhora e S. Pedro ? ATP, 2898 Religioso ATU 753* 1559

585 Nossa Senhora ? FAO, 1900, #50;
FAO, 1900, #136;

CP, 1910, #39

Maravilhoso;
Religioso

ATU 471; ATU 
752*D

2792

586 Maldição da Mula Minho ATP, 2559 Religioso ATU 750I 2793

587 Maldição da Mula Elvas ATP, 2559 Religioso ATU 750I S/ ref.ª no 
CPFT

588 Maldição da Mula Óbidos e 

Mangualde

ATP, 2559 Religioso ATU 750I S/ ref.ª no 
CPFT

589 Nossa Senhora e a Figueira ? FAO, 1900, #95;
FAO, 1900, #122;
FAO, 1900, #134;
FAO, 1905, #262

Religioso ATU 750E 1561

590 A Oliveira Benta170 Mexilhoeira 
Grande

---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no 
CPFT

591 Maldição do Pedreiro Tolosa FAO, 1900, #95;
FAO, 1900, #122;
FAO, 1900, #134;
FAO, 1905, #262

Religioso ATU 750E 1562

592 O Rio Minho Melgaço FAO, 1900, #95;
FAO, 1900, #122;
FAO, 1900, #134;
FAO, 1905, #262

Religioso ATU 750E 1564

593 Nossa Senhora e as Aves171 Óbidos, ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no 

                                                
170 Dito popular.
171 Conjunto de expressões, ditos e verbetes de carácter etnográfico. Não formam um conto popular.
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Moncorvo, 
Tolosa, Évora

CPFT

594 O Nascimento de Jesus172 ? ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no 
CPFT

595 Origem das Maias173 ? ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no 
CPFT

596 Visão Mexilhoeira 
Grande

---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no 
CPFT

597 O Ladrão e o Galego ? Conto único Sentimental ATU 961 1566

598 O Carvoeiro e o Moleiro ? FAO, 1900, #129;
ATP, 480

Sentimental ATU 954 1567

599 Os Sete Ladrões Porto FAO, 1900, #129;
ATP, 480

Sentimental ATU 954 1568

600 O penedo, o Vinho e a 

Senhora

Cabeceiras de 

Basto

FAO, 1900, #129;
ATP, 480

Sentimental ATU 954 1569

601 O Hospedeiro Desonesto174 S. Paulo –

Brasil

---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no 
CPFT

602 Os Ovos e os Ladrões ? ---------- Jocoso ATU 1365D* 1571

603 O Peixe de Ouro ? FAO, 1900, #93;
FAO, 1900, #108;

CP, 1910, #58

Sentimental ATU 873 1572

                                                
172 Narrativa religiosa, de carácter bíblico, sem enquadramento na classificação internacional.
173 Conto de carácter etiológico.
174 Conto proveniente do exterior do território português, não podendo ser incluído no repertório nacional.
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604 O Escravo175 ? ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no 
CPFT

605 A Ladra das Agulhas ? FAO, 1900, #133 Religioso ATU 838 1573

606 Os Três Conselhos Elvas FAO, 1905, #261;
TB, 1883, #100;
TB, 1883, #156

Sentimental ATU 910B 1574

607 A Filha do Mercador Estremoz ---------- Sentimental ATU 881A 1575

608 O Devedor que se Finge 

Morto

Celorico da

Beira

TB, 1883, #86 Jocoso ATU 1654 1576

609 O Sapateiro e o Seu 

Compadre

Porto TB, 1883, #86 Jocoso ATU 1654 1577

610 O Sapateiro e o Defunto Beira TB, 1883, #86 Jocoso ATU 1654 1578

611 A Esperteza de um 

Sacristão

Leiria TB, 1883, #86 Jocoso ATU 1654 1579

612 O Sabastiom-Ladrom S. Mamede de 

Infesta

---------- Maravilhoso ATU 312 1580

613 A Mulher do Ladrão Outeiro de 

Espinho

FAO, 1900, #43;
FAO, 1905, #419;

ATP, 454;
CP, 1910, #41;
CP, 1910, #46;
TB, 1883, #42

Sentimental ATU 956B 1581

                                                
175 É um conto traduzido por Paulo Caratão Soromenho do folheto Stories and Sayings pf Southern Europe.
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614 O Rei que Matava as 

Mulheres

Cabeceiras de 

Basto

---------- Maravilhoso ATU 312 1582

615 A Mão do Finado Felgueiras de 

Resende

FAO, 1900, #43;
FAO, 1905, #419;

ATP, 454;
CP, 1910, #41;
CP, 1910, #46;
TB, 1883, #42

Sentimental ATU 956B 1583

616 A Mão de Finado ? FAO, 1900, #43;
FAO, 1905, #419;

ATP, 454;
CP, 1910, #41;
CP, 1910, #46;
TB, 1883, #42

Sentimental ATU 956B 1584

617 O Pobre Zeive ---------- Jocoso ATU 1538 1585

618 Carabineros176 ? ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no 
CPFT

619 As Continhas de Ouro Porto ATP, 437;
TB, 1883, #3

Maravilhoso ATU 311B* 1587

620 Esperteza de uma Velha Setúbal FAO, 1905, #416;
ATP, 14

Sentimental ATU 956D 1588

621 A Velha e o Ladrão Alentejo FAO, 1905, #416;
ATP, 14

Sentimental ATU 956D 1589

622 A Mulher e o Ladrão Penude, 

Lamego

FAO, 1905, #416;
ATP, 14

Sentimental ATU 956D 1590

                                                
176 Texto transcrito quase foneticamente, tornando-se imperceptível. 



253

623 A Filha do Mercador Baião FAO, 1905, #416;
ATP, 14

Sentimental ATU 956D 1591

624 O Filho que Andava de 

Noite

Baião ---------- Jocoso (F) ATU 1889177 S/ ref.ª no 
CPFT

625 A Avó que Matou a Neta Porto ATP, 407;
AC, 1879, #40;
TB, 1883, #27

Religioso ATU 750B 1593

626 Avó Assassina Mangualde ATP, 407;
AC, 1879, #40;
TB, 1883, #27

Religioso ATU 750B 1594

627 Numa Estalagem ? ---------- Jocoso (F) ATU 1470178 S/ ref.ª no 
CPFT

628 O Rapaz que Arrancou o 

Nariz à Mãe

Porto FAO, 1900, #133 Religioso ATU 838 1596

629 O Homem que Ia para a 

Forca

Cabeceiras de 

Basto

FAO, 1900, #133 Religioso ATU 838 1597

630 O Ladrão e a Mãe Mexilhoeira 

Grande

FAO, 1900, #133 Religioso ATU 838 1598

631 O Roubo do Eirairo Murado FAO, 1900, #51 Sentimental ATU 950 1599

632 O Soldado da Vaca179 De Adeganha, ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no 

                                                
177 Classificação proposta por nós, sendo inexistente nas tipologias internacionais AT e ATU.
178 Classificação proposta por nós, sendo inexistente nas tipologias internacionais AT e ATU.
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Trás-os-
Montes

CPFT

633 O Sino Bento180 ? ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no 
CPFT

634 As Duas Irmãs181 ? ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no 
CPFT

635 Castigo de Deus182 ? ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no 
CPFT

636 O Filho Bastardo183 Minho ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no 
CPFT

637 A Mulher e o Macaco184 ? ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no 
CPFT

638 A Venda dos Frangos Cabeceiras de 

Basto

FAO, 1905, #354;
FAO, 1905, #397;

AC, 1879, #21

Jocoso ATU 1585; ATU 
1681*C

1601

639 O João Tolo Porto ATP, 451;
TB, 1883, 75;

Jocoso ATU 1696 1602

                                                                                                                                                                                                                                          
179 O conto está incompleto, apresenta apenas o início. Segundo anotação dos coordenadores, «o manuscrito é impossível de se transcrever. Parece que foi 

oferecido ao A. por D. Ana de Castro Osório, e enviado por uma senhora que assina: Tia Adelaide.»
180 Apresenta-se uma carta transcrita, onde aparecem miscigenados dois textos: um pode ser visto como lenda e o outro como conto. Porém, é impossível 

discerni-los e classificar o conto.
181 Apresenta-se uma carta, onde aparecem miscigenados dois textos: um pode ser visto como lenda e o outro como conto. Porém, é impossível discerni-los e 

classificar o conto.
182 Trata-se de um verbete do recolector.
183 Trata-se de um verbete do recolector.
184 Transcrição de uma carta, há referências a uma lenda medieval.



255

AC, 1879, 14
640 O Pedro Malas-Artes e o 

Olharapo

Anreade FAO, 1900, #132 Maravilhoso ATU 650D 1603

641 O Homem Parvo Elvas ---------- Jocoso ATU 1681B; 
ATU 1696

1604

642 Chá de Violas ? Conto único Jocoso ATU 1693 1605

643 O Homem Bruto Sul FAO, 1905, #355;
ATP, 451;

AC, 1879, #53

Jocoso ATU 1685; ATU 
1691B; ATU 

1696

1606

644 A Filha do Rei Peral, c. do 

Cadaval

---------- Jocoso ATU 1686 1607

645 O Tolo Pedro ? Conto único Jocoso ATU 1693 1608

646 O Pedro ? ---------- Jocoso ATU 1696; ATU 
1696*C

1609

647 O Moncoso Trás-os-

Montes

FAO, 1905, #355;
ATP, 451;

AC, 1879, #53

Jocoso ATU 1685 1610

648 Pedro das Malas-Artes Celorico da 

Beira

AC, 1879, #14 Jocoso ATU 1218; ATU 
1681B; ATU 

1696

1611

649 O Doente Tolo Beja Conto único Jocoso ATU 1349N* 1612

650 O Tolo e as Moscas185 Cabeceiras de 
Basto

---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no 
CPFT

                                                
185 Não é transcrito nenhum conto, o recolector apenas faz referência a um conjunto de situações jocosas e relembra ter ouvido em pequeno um conto com as 

mesmas circunstâncias.
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651 O Pedro Malas-Artes Cabeceiras de 

Basto e 

Guimarães

---------- Jocoso ATU 1653 1614

652 Um Omi Boibu186 Valverde del 

Fresno

---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no 
CPFT

653 Ua Dagala ? FAO, 1905, #321;
AC, 1879, #41;
AC, 1879, #23

Jocoso ATU 1450 1615

654 As Sete Parvoíces ? FAO, 1900, #149;
FAO, 1905, #321;

AC, 1879, #41;
AC, 1879, #23

Jocoso ATU 1245; ATU 
1384; ATU 1450

1616

655 O Viajante Porto FAO, 1905, #321;
AC, 1879, #41

Jocoso ATU 1288; ATU 
1295A*; ATU 

1384; ATU 1450

1617

656 A Velha Quer Sol em Casa ? FAO, 1900, #149;
FAO, 1905, #321;

AC, 1879, #41;
AC, 1879, #23

Jocoso ATU 1245 1618

657 As Sete Tolices Mexilhoeira

Grande

FAO, 1900, #149;
FAO, 1905, #321;

AC, 1879, #41;
AC, 1879, #23

Jocoso ATU 1245; ATU 
1288: ATU 

1295A*; ATU 
1384; ATU 1450; 

ATU 1540A*

1619

658 AS Sete Parvoíces187 Beira Alta ---------- --------- ---------- S/ ref.ª no 

                                                
186 Transcrição quase fonética de uma narrativa espanhola. Não é conto popular português e a sua inteligibilidade é duvidosa.
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CPFT
659 João Pateta ? AC, 1879, #14 Jocoso ATU 1408; ATU 

1681*C; ATU 
1696

1620

660 Médico à Força ? ---------- Jocoso ATU 1641B 1621

661 O Rapaz que Foi à Missa Moncorvo FAO, 1905, #361;
FAO, 1905, #404;

ATP, 451

Jocoso ATU 1831A* 1622

662 Algarismas Alcoutim ---------- Enumerativo (F) ATU 2200188 S/ ref.ª no 
CPFT

663 Bicho Corição Requião, conc. 

Famalicão

FAO, 1900, #182;
ATP, 471;

TB, 1883, #50

Sentimental ATU 923 1624

664 A Corticeira Cabeceiras de 

Basto

FAO, 1900, #182;
ATP, 471;

TB, 1883, #50

Sentimental ATU 923 1625

665 O Sabor dos Sabores Porto FAO, 1900, #182;
ATP, 471;

TB, 1883, #50

Sentimental ATU 923 1626

666 O Gosto dos Gostos Mangualde FAO, 1900, #182;
ATP, 471;

TB, 1883, #50

Sentimental ATU 923 1627

667 A Raposa no Faval189 Cerveira ---------- --------- --------- S/ ref.ª no 

                                                                                                                                                                                                                                          
187 É feita referência a um conto pelo recolector.
188 Classificação proposta por nós, sendo inexistente nas tipologias internacionais AT e ATU.
189 Breve estória que o coordenador diz pertencer ao ciclo dos animais, mais especificamente aos contos da raposa. Não encontrámos enquadramento na 

classificação internacional.
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CPFT
668 O Cabouqueiro Peral, c. do 

Cadaval
---------- Religioso ATU 751C* 1629

669 O Terceiro Conto das Mil e 
Uma Noites190

? ---------- --------- --------- S/ ref.ª no 
CPFT

670 A Portela dos Meninos191 Mexilhoeira 
Grande

---------- --------- --------- S/ ref.ª no 
CPFT

671 O Castigo de Eva192 Elvas ---------- --------- --------- S/ ref.ª no 
CPFT

672 O Rio Lima193 Soajo ---------- --------- --------- S/ ref.ª no 
CPFT

673 Como Fizeres, Assim 

Acharás194

Viseu ---------- --------- --------- S/ ref.ª no 
CPFT

674 O Pedreiro Minho FAO, 1900, #95;
FAO, 1900, #122;
FAO, 1900, #134;
FAO, 1905, #262

Religioso ATU 750E 1633

                                                
190 Não é um conto popular português. São apresentados comentários e uma tradução de Paulo Caratão Soromenho; artigo publicado em O Ateneu, boletim do 

Ateneu Comercial de Lisboa, Janeiro de 1964.
191 Assemelha-se mais com uma lenda do que a um conto popular.
192 Dito popular jocoso.
193 Trata-se de uma lenda acerca da formação de rios.
194 É um dito, uma crença popular. 
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5.4. DAS FONTES DOS CONTOS PUBLICADOS

Pelas notas de José Leite de Vasconcelos, que dão conta da seriedade e do rigor 

do seu trabalho, ficámos a saber que Ana de Castro Osório foi a maior colaboradora do 

recolector, tendo contribuído com 99 contos. O autor registou sempre que lhe foi 

possível a prestimosa colaboração da escritora sua amiga, por cujo trabalho ele tinha o 

máximo respeito.

Além dos contos indicados como oferecidos por Ana de Castro Osório, 19 são 

apresentados na versão redigida por alguns dos alunos do recolector, 4 recolhidos por 

António Tomás Pires, 2 por Martins Sarmento, um por Consiglieri Pedroso e um outro 

por António Santy. Tendo em conta essas referências, dos 674 contos classificados 

como contos populares, há 126 que não foram recolhidos por Leite de Vasconcelos. 

Quanto aos restantes e apenas atendendo às notas da sua autoria, confirma-se o trabalho 

de campo do recolector, o qual recolheu as narrativas efectiva e directamente dos 

falantes.

Um outro aspecto importante que ressalta das suas anotações prende-se com o 

facto de muitas vezes ser registada a data em que o conto foi recolhido. Surge, por 

vezes, com referência ao dia, mês e ano, mas, na maior parte dos casos, quando ocorre 

tal registo há, apenas, o ano. Assim sendo, sabe-se que o ano de início da recolha 

ocorreu, sensivelmente, por volta de 1878, precisamente um ano antes de Adolfo

Coelho ter publicado a sua recolha, tendo-se prolongado até aos anos 30 do século XX. 

Foram cerca de 50 a 60 anos dedicados à recolha de contos populares portugueses. 

Sabemos que não foi um trabalho sistemático, pois se o fosse certamente não teria 

levado tanto tempo; Leite de Vasconcelos tinha interesse noutros estudos.

O quadro que a seguir se desenha apresenta o número de contos por cada uma 

das regiões portuguesas, continentais e insulares, havendo, também, segundo anotações 
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do colector, narrativas provenientes de Espanha (Extremadura e Galiza), do Brasil e do 

continente africano.

Entre o Douro e Minho 169
Beira Alta 82
Alentejo 62
Trás-os-Montes e Alto Douro 54
Lisboa e Setúbal 43
Algarve 31
Estremadura e Ribatejo 17
Beira Litoral 16
Beira Baixa 5
Açores 3
Extremadura 9
África 3
Brasil 2
Galiza 1

1- Contos do Alentejo

3-4-9-22-35-72-76-77-85-96-100-110-119-122-126-129-133-138-177-192-214-222-

275-296-304-306-310-311-327-328-330-337-339-353-368-394-428-440-453-460-470-

472-473-479-484-489-503-505-506-517-524-527-549-587-591-593-606-607-621-641-

649-671.

2 – Contos do Algarve

11-54-114-164-182-183-221-223-227-229-237-254-261-288-289-290-349-351-363-

485-532-533-538-558-590-596-630-643-657-662-670.

3 – Contos da Beira Alta

6-26-32-43-50-56-67-68-74-82-83-94-101-102-104-115-117-147-152-168-173-176-

184-207-208-217-225-235-251-259-263-268-298-303-305-315-329-332-335-340-344-

348-355-358-361-365-370-371-374-375-380-413-417-419-425-439-442-474-486-493-

496-497-509-515-523-539-541-548-552-561-566-569-573-577-578-588-608-610-615-

626-648-666.

4 – Contos dos Açores
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266-446-447

5 – Contos da Extremadura (Espanha)

14-17-18-64-292-646-352-431-652

6 – Contos da Galiza

423

7 – Contos da Beira Baixa

258-264-287-412-421

8 – Contos da Beira Litoral

87-90-91-220-271-301-347-426-445-455-483-534-536-577-578-588

9 – Contos de Entre Douro e Minho

1-2-13-16-27-29-36-40-41-42-45-52-55-59-60-67-69-70-71-75-78-93-95-98-102-103-

125-130-134-135-136-137-139-141-143-145-148-150-151-152-153-154-156-160-165-

166-169-170-171-172-174-178-184-185-186-187-194-197-206-212-215-216-224-226-

228-231-238-241-245-246-247-248-250-256-267-270-272-273-276-279-281-282-283-

285-289-291-297-307-308-320-332-338-350-354-364-366-367-373-377-378-379-382-

387-389-392-393-396-399-402-403-407-408-414-418-420-427-429-444-492-494-500-

501-502-508-511-512-513-516-518-521-525-535-540-542-544-545-557-562-564-576-

577-578-579-586-599-600-609-612-613-614-619-623-624-625-628-629-631-636-638-

639-650-651-655-663-664-665-667-672-674

10 – Contos da Estremadura e do Ribatejo 

10-86-163-249-269-276-294-299-309-334-405-406-463-471-520-593-611

11 – Contos da Região de Lisboa e Setúbal

15-30-44-65-88-97-107-108-118-121-140-189-201-203-204-210-219-274-300-302-

312-323-324-325-326-341-343-359-360-383-397-404-464-478-491-507-550-551-554-

565-620-644-668
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12 – Contos de Trás-os-Montes e Alto Douro

28-30-44-45-48-51-61-67-78-89-99-102-140-144-146-155-167-172-180-191-232-236-

244-253-260-278-293-295-321-333-356-362-369-372-383-398-415-452-476-480-481-

482-487-498-547-570-574-582-593-617-622-632-647-661

13 – Contos de África

49-157-242-556

14 – Contos do Brasil

391-601

Os dados estatísticos apresentados permitem-nos verificar que há contos 

populares de todas as regiões de Portugal, com excepção da Região insular da Madeira. 

Ressalta a região de Entre o Douro e Minho com mais de centena e meia de contos, 

seguindo-se a Beira Alta, região onde nasceu José Leite de Vasconcelos, Trás-os-

Montes e Alto Douro e Alentejo. 

Curiosamente, tendo em conta as outras recolhas que descrevemos e analisámos, 

vê-se que a maior incidência dos contos atende aos espaços de origem ou de fixação dos 

seus colectores. Teófilo Braga era açoriano, como tal na recolha da sua responsabilidade 

verifica-se, comparativamente às demais recolhas, um maior número de contos 

populares com origem nos Açores. Adolfo Coelho era coimbrão, pelo que mais de 50% 

dos contos que publicou registam a sua origem em Coimbra. Do mesmo modo, Leite de 

Vasconcelos, beirão de nascimento que viveu parte da vida no Porto, enriqueceu a sua 

recolha com um grande número de contos das regiões assinaladas.

O seguinte quadro elenca o número de contos populares por cada ciclo, onde se 

vê a abundância de contos populares de animais, sobre entes sobrenaturais e de facécias.
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I Ciclo – Animais 104

II Ciclo - A Bela e o Monstro 24

III Ciclo - Cristo e S. Pedro 34

IV Ciclo – Enigmas 18

V Ciclo - Entes Sobrenaturais 156

VI Ciclo - Entre Marido e Mulher 49

VII Ciclo – Facécias 137

VIII Ciclo - A Gata Borralheira 27

IX Ciclo – Heranças 11

X Ciclo - Instrumentos Maravilhosos 5

XI Ciclo - Nossa Senhora 18

XII Ciclo - Pecados Mortais 40

XIII Ciclo - Pedro das Malas Artes 24

XIV Ciclo - O Sabor dos sabores 3

Apêndice 7
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6. RECOLHAS DE CONTOS ORAIS REGIONAIS

Adolfo Coelho, Teófilo Braga, Consiglieri Pedroso e mais tarde Leite de 

Vasconcelos conceberam as suas recolhas a nível nacional, embora consciente ou 

inconscientemente tenham privilegiado alguma região. Autores houve que se dedicaram 

a recolher contos populares regionais, como Francisco Xavier de Ataíde Oliveira e 

António Tomás Pires. A recolha referente a uma região talvez possa evidenciar mais a 

coesão ou as diferenças de variantes.

Na obra de Ana Maria Costa Lopes O Conto Regional na Imprensa Periódica de 

1875 a 1930, que tem dois volumes, o primeiro com Estudos e Bibliografias e o 

segundo com uma Antologia, há uma breve referência ao conto popular regional, não 

constando, porém, nenhum na antologia. A autora centra-se, sobretudo, nos contos 

literários que foram publicados por diversos contistas e que se reportam a regiões 

específicas do país.

Todavia, no estudo que faz das publicações periódicas, caracteriza sumariamente 

as revistas onde foram editados muitos dos contos populares regionais, em particular os 

alentejanos, por António Tomás Pires. A revista mensal de etnografia portuguesa de 

Serpa, A Tradição, com circulação entre 1889 e 1904, «é efectivamente um repositório 

de tradições, festas religiosas, contos, lendas, canções, provérbios, superstições, tipos de 

linguagem, de trajos, de habitações, de mobiliário das diversas regiões.» (Lopes, 1990: 

79)

Mas Ana Costa Lopes lembra que antes de A Tradição «já tinham saído artigos 

deste género em publicações como a Revista de Ethnologia e Glottologia, Lisboa, 1880, 

a Revista do Minho, 1885, a Revista Lusitana, 1887-1889, o Correio Elvense, 1889, 

entre outras.» (1990: 80) E refere os nomes daqueles que dinamizaram os periódicos 
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apontados: «Teófilo Braga, Alberto Pimentel, A. Tomás Pires, Sousa Viterbo, Adolfo 

Coelho, Trindade Coelho, Carolina Michaëlis, José da Silva Picão, Ataíde de Oliveira.» 

(1990: 80). Não faz sequer alusão a José Leite de Vaconcelos, o fundador, como se sabe 

da Revista Lusitana, à qual se refere de relance.

Não convirá esquecer que há contos regionais e locais publicados em obras de 

vário tipo, seja revistas, etnografias, seja mesmo pequenas recolhas. Lembremos os 

«Contos Populares Alentejanos» recolhidos por António Alexandrino e publicados em 

mais do que um número de A Tradição (Cf. Cronologia da Publicação de Contos 

Populares Portugueses – de 1870 a 2007); os «Contos Populares de Évora» que 

Bernardino Barbosa publicou na Revista Lusitana de 1912 a 1920.

Nas últimas duas décadas outras publicações de contos populares regionais e 

locais merecem a nossa referência: em 1996, Duarte Moura publicou Contos, Mitos e 

Lendas da Beira; em 1997, Fontinha os Contos Populares Portugueses Ouvidos e 

Contados no Concelho de Palmela; em 2003, Ângela Furtado-Brum deu a conhecer 

Contos Tradicionais Açorianos. Além as obras referidas, recordemos o trabalho de 

recolha de contos transmontantos de Alexandre Parafita, publicados em mais do que 

uma antologia.
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6.1. FRANCISCO XAVIER DE ATAÍDE OLIVEIRA - CONTOS TRADICIONAIS DO ALGARVE

Francisco Xavier de Ataíde Oliveira nasceu em Algoz, em 1843. Tendo 

terminado os estudos preparatórios no Liceu de Faro, ingressou no Seminário de São 

José. Recebeu as ordens menores aos 21 anos, e dois anos depois a ordem de 

subdiácono, passando no ano seguinte a diácono. Após ter sido ordenado sacerdote, 

decidiu matricular-se no Curso de Direito, em Coimbra, onde viria a frequentar, 

simultaneamente, a Faculdade de Teologia.

Terminados ambos os cursos, regressou ao Algarve, tendo-se fixado em Loulé. 

Aí exerceu o Direito como advogado, mas cedo se desiludiu com a prática forense. 

Solicitou, mais do que uma vez, autorização para retomar a vida sacerdotal, mas não foi 

atendido.

Retomou o exercício da advocacia e, motivado pelo convívio com Teófilo Braga 

e Estácio da Veiga, deu início ao trabalho da recolha de contos na região algarvia. 

Praticou a recolha de campo e sempre nutriu um carinho muito especial pelas pessoas 

com quem ia tratando, enaltecendo-lhes a vida simples do campo.

Foi nomeado, em 1885, Conservador do Registo Predial de Loulé. Quatro anos 

depois, fundou o jornal O Algarvio, o primeiro periódico que se publicou em Loulé. 

Dedicando-se ao estudo das tradições verbais algarvias publicou, com o nome Francisco 

Xavier de Athayde Oliveira – que no frontispício do segundo volume aparecia F. Xavier 

d’Athayde Oliveira –, em 1900, em Tavira, pela Tipografia Burocrática, o primeiro 

volume dos Contos Tradicionais do Algarve a que só em 1905 se seguiria o segundo 

volume, editado no Porto, pela Tipografia Universal.

Em ambos os volumes, as indicações que constam da primeira página são o 

título, o nome do autor e a informação das suas habilitações, «Bacharel formado em 
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Theologia e Direito pela Universidade de Coimbra, Conservador Privativo do Registo 

Predial da Comarca de Loulé e sócio correspondente do “Instituto” de Coimbra».

O autor deixa «Duas palavras», no início do 2.º volume, para explicar a razão de

um intervalo de cinco anos entre a publicação da totalidade da recolha: «Outros 

trabalhos literarios não nos permitiram a publicação d’este segundo volume logo em 

seguida ao primeiro. Terminára este no conto 219, por isso abre este segundo volume 

com o conto 220.» (1905: 5)

Como Teófilo Braga, também Ataíde Oliveira prefere o sintagma «contos 

tradicionais» a «contos populares». M. L. Machado de Sousa sugere que tal preferência 

se prende com a abrangência que este tipo de narrativas pode ter: «tal como já Teófilo 

Braga alargou o conceito “popular” aos contos que, de origem erudita, se integravam na 

tradição, haverá que considerar que se popularizaram outros que realmente pertencem a 

uma cultura diferente […]. Será então mais correcto, para abranger todas as categorias, 

falar de “contos tradicionais”, como fez Ataíde Oliveira. Repensada esta problemática, 

teríamos contos que, embora muito antigos, seriam de data recente entre nós.» (2007: 

12)

Trata-se de um corpus deveras extenso, totalizando 440 contos: 219 no primeiro 

volume e 221 no segundo. Considerando o período de 1879-1915, Contos Tradicionais 

do Algarve é a publicação com a maior recolha de contos.

Em ambos os volumes, os títulos reunidos podem ser qualificados como 

«contos», «lendas», «casos», «fábulas», «patranhas», «facécias» e «contos de Entrudo». 

Contudo, tais designações que evocam Teófilo «são empregadas com certa 

arbitrariedade, nem sempre correspondendo ao mesmo tipo de conteúdo» (Sousa, 2007: 

8-9).
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Para além dos contos, o primeiro volume conta com uma breve introdução de 

Francisco de Ataíde Oliveira, precedida da dedicatória «Ao meu sobrinho Álvaro 

Athayde».

Na introdução, o autor faz referência ao seu último livro, As Mouras Encantadas 

e Encantamentos no Algarve, e apresenta a sua recolha como a reprodução de «uns 

contos profusamente espalhados por todo o Algarve, de remotíssima data, muitos dos 

quais […] filiados nas primeiras civilizações do mundo.» (2002, I: 19) Evocando 

Teófilo Braga, o recolector algarvio alude às civilizações primitivas e às relações que se 

estabeleceram entre diversos costumes e tradições para concluir, citando Teófilo, que 

«… o confronto com tradições similares de outros povos levava a crítica a considerar 

esses produtos (os contos), aparentemente caprichosos, como documentos étnicos e 

psicológicos, de alta importância, provenientes de um fundo primitivo, comum...» 

(2002, I: 21)

Preocupado com a antiguidade dos contos, Ataíde Oliveira remonta às narrativas 

biblícas e a autores greco-latinos como forma de comprovar a persistência de temas e 

assuntos na tradição oral. E daí conclui o autor «que assim como Moisés colheu da

tradição a história de José, e os velhos escritores da tradição colheram os casos que 

mencionam, assim é a mesma tradição que nos continua a fornecer esses casos 

mencionados nos contos. A tradição é a mesma, mais ou menos antiga.» (2002, I: 23)

Finalmente, apresenta brevemente as metodologias que teve por base na recolha. 

Embora tenha solicitado a colaboração dos seus amigos da província algarvia, como nos 

parece ter sido sugerido por Teófilo Braga numa carta a que Ataíde Oliveira se refere, o 

autor acabou por por entrar pessoalmente nas investigações dos contos da vila de Loulé. 

Diz que as «velhinhas» foram as suas «únicas colaboradoras». E do que recolheu 

separou os contos dos romances, esses últimos refere que tenciona publicar sob o título 
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de Poesia Tradicional do Algarve, e temeu não conseguir reunir material suficiente para 

um volume, quando na verdade acabou por publicar dois. A respeito dos contos 

algarvios, refere o autor em jeito de conclusão: «Eu considero os contos tradicionais da 

nossa província como cadáveres de pessoas amigas; e assim como é um crime conservar 

um cadáver por muito tempo insepulto, e de pouca consideração à nossa pátria querida, 

deixar que essas relíquias se desbaratem, e jamais agora que uma corrente de egoísmo 

tudo avassala sem prejuízo de todas as crenças e todas as tradições, que tendem a 

desaparecer.» (2002, I: 26)
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6.1.1. INVENTARIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DOS CONTOS DO VOLUME I

Tabela 9 - Inventariação e Classificação do corpus publicado em Contos Tradicionais do Algarve, volume I, 1900, de Francisco de Ataíde Oliveira.

                                                
195 Conto Etiológico sem enquadramento na classificação e tipologia internacionais.

N.º do 
Conto

Título do Conto Versões
(1879-1915)

Classificação Registo no APFT 
(CEAO)Tipo de Conto Tipologia 

Internacional
1 As três nuvens ---------- Maravilhoso ATU 530 1
2 O rei, flor de boninas ATP, 1903, 173-4 [1992, # 52]; AC, 1879, 

# 14; AC, 1879; #15; CP, 1910, # 4; TB, 
1883, # 6; TB, 1883, # 17; TB, 1883, #32

Maravilhoso ATU 313C 2

3 A filha do sol TB, 1883, #40 Sentimental ATU 898 3
4 Origem do nome Loulé195 ----------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
5 João Ganchinho ---------- Jocoso ATU 1365 4
6 A zorra e o galo AC, 1879, #7; CP, 1910, #34; TB, 1883; 

#248
Animais ATU 62 5

7 O rei sábio e cego AC, 1879, # 60; TB, 1883, # 44 Maravilhoso ATU 590 6
8 O príncipe-pomba AC, 1879, # 25; AC, 1879, # 34 Maravilhoso ATU 425D; ATU 

433B
7

9 A macaca ATP, 1903, 61-2 [1992, # ]; CP, 1910, # 
26; CP, 1910, # 27; CP, 1910, # 42; TB, 

1883, # 29

Maravilhoso ATU 402 8

10 Senhora da Piedade ---------- Religioso ATU 756G* S/ ref.ª no CPFT
11 A cacheira ATP, 1904, 62-3 [1992, # 69]; AC, 1879, # 

24
Maravilhoso ATU 563 9

12 A mulher teimosa ---------- Jocoso ATU 1365A 10
13 Branca flor ATP, 1903, 173-4 [1992, # 52]; AC, 1879, 

# 14; AC, 1879; #15; CP, 1910, # 4; TB, 
1883, # 6; TB, 1883, # 17; TB, 1883, #32

Maravilhoso ATU 313C 11

14 A boneca de pau AC, 1879, # 31; CP, 1910, # 16; TB, 1883, 
# 37

Maravilhoso ATU 510B 12
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15 O monstro AC, 1879, # 29; CP, 1910; # 10 Maravilhoso ATU 425C 13
16 Fr. Manuel sem cuidados TB, 1883, #71; TB, 1883, #160 Sentimental ATU 922 14
17 O pinto calçudo ATP, 1902, 158 [1992, # 52]; AC, 1879, # 

11
Maravilhoso ATU 715 15

18 O javali ---------- Religioso ATU 774Y 16
19 A flor da vida ---------- Maravilhoso ATU 612 17
20 A menina sem mãos ---------- Maravilhoso ATU 706 18
21 A rata pelada ---------- Maravilhoso ATU 425 S/ ref.ª no CPFT
22 O gigante fantasma ---------- Maravilhoso ATU 301 20
23 Hilverde AC, 1879, # 19; CP, 1910, # 13; CP, 1910, 

# 38
Maravilhoso ATU 514** 21

24 Pedro e Pedrito AC, 1879, # 51; CP, 1910, # 6; CP, 1910, # 
61; TB, 1883, # 12

Maravilhoso ATU 516 22

25 A razão por que os cães se cheiram ---------- (único registo) Animais ATU 200A 23
26 O cão e a parede ---------- Animais ATU 200B* S/ ref.ª no CPFT
27 O macaco e a viola AC, 1879, #10 Enumerativo ATU 2034C 25
28 Dois compadres AC, 1879, #62 Jocoso ATU 1556*A; 

ATU 1792
S/ ref.ª no CPFT

29 Um porco roubado ---------- Jocoso ATU 1805* 27
30 S. Barnabé ---------- Jocoso ATU 1826A* 28
31 O rei dos bajoujos ATP, 1903, 43 [1992; #22]; TB, APFT 756 Sentimental; 

Jocoso
ATU 921A; ATU 
922B; ATU 1375

29

32 Os berliques-berloques ---------- Maravilhoso ATU 569 30
33 O sonho de um rei CP, 1910, # 9; CP, 1910, # 23; TB, 1883, # 

21; TB, 1883, # 22
Maravilhoso ATU 403 31

34 Clara mais do que o sol CP, 1910, #57; TB, 1883, #23; TB, 1883, 
#24

Sentimental ATU 891 32

35 O príncipe mouro e a princesa cristã CP, 1882, # 21 Maravilhoso ATU 306 33
36 O bicho das covas ATP, 1903, 175-6; AC, 1879, # 25; CP, 

1910, # 25; TB, 1883, # 30
Maravilhoso ATU 425X 34

37 A livreira ---------- Sentimental ATU 885A 35
38 Os estudantes ---------- Jocoso ATU 1525L; 

ATU 1526A; 
ATU 1529; ATU 

1555B

36
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39 Um campónio ATP, 1903, 74-5 [1992, #42] Jocoso ATU 1535; ATU 
1539

37

40 A rainha infiel ATP, 1887, 61-2 [1992, # 1] Sentimental ATU 871A 38
41 A sardinheta TB, 1883, # 14 Maravilhoso ATU 425K 39
42 A torre da má hora AC, 1879, # 52; CP, 1882, # 11; CP, 1882, 

# 25; CP, 1906, # 11; 
TB, 1883, # 48

Maravilhoso ATU 303 40

43 Santo António de ouro ATP, 1903, 140-1 [1992, #46]; CP, 1910, 
#18; CP, 1910, #40; TB, 1883, #42

Sentimental ATU 956B 41

44 A cativa da Berbéria ---------- Maravilhoso ATU 505 42
45 D. Guiomar ou a princesa alamares ATP, 1903, 42-3 [1992, # 21]; CP, 1910, # 

7; CP, 1910, # 21; TB, 1883, # 34
Maravilhoso; 
Sentimental

ATU 431B*; 
ATU 938**

43

46 Maria extravandia AC, 1879, # 38; TB, 1883, # 56; TB, 1883, 
#79

Sentimental; 
Jocoso

ATU 851; ATU 
1640

45

47 João reguingote AC, 1879, # 38; TB, 1883, # 56 Sentimental ATU 851 46
48 João pastor ATP, 1903, 173-4 [1992, # 52]; AC, 1879, 

# 14; AC, 1879; #15; CP, 1910, # 4; TB, 
1883, # 6; TB, 1883, # 17; TB, 1883, #32

Maravilhoso ATU 313C 47

49 O palácio das águas tristes CP, 1910, # 50 Maravilhoso ATU 566; ATU 
567

48

50 O Papa CP, 1910, # 39 Maravilhoso ATU 471 49
51 S. Pedro ---------- Sentimental; 

Jocoso
ATU 940; ATU 

1525H; ATU 
1525J

50

52 O príncipe-ladrão ---------- Sentimental ATU 970*A 51
53 A princesa da serra AC, 1879, # 49; AC, 1879, #52; TB, 1883, 

52
Maravilhoso ATU 300 52

54 O João das ovelhas ATP, 1890, 2 [1992, #3]; ATP, 1904, 9-11 
[1992, # 58]

Maravilhoso ATU 531 53

55 Quinta de Quarteira AC, 1879, # 20; CP, 1910, # 36 Maravilhoso ATU 613 54
56 Os dois soldados CP, 1910, #57; TB, 1883, #23; TB, 1883, 

#24
Sentimental ATU 891 55

57 O negociante AC, 1879, # 49; AC, 1879, #52; TB, 1883, 
# 52; CP, 1882, # 11; CP, 1882, # 25; CP, 

1906, # 11; 

Maravilhoso ATU 300; ATU 
302

56
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196 Conto Etiológico sem enquadramento na classificação e tipologia internacionais.
197 Conto Etiológico sem enquadramento na classificação e tipologia internacionais.

TB, 1883, # 48
58 A bicha de sete cabeças TB, 1883, #1 Maravilhoso ATU 310B 57
59 A cara de burro ATP, 190, 176 [1992, #57] Sentimental ATU 873* 58
60 A filha do governador AC, 1879, # 30; CP, 1910, #17; TB, 1883, 

#26
Maravilhoso ATU 675 59

61 Pedro preguiça CP, 1910, #5; TB, 1883, #35 Sentimental ATU 938A 60
62 O príncipe encantado ATP, 1903, 61-2 [1992, # ]; CP, 1910, # 

26; CP, 1910, # 27; CP, 1910, # 42; TB, 
1883, # 29

Maravilhoso ATU 402 61

63 A aranha encantada AC, 1879, # 22; TB, 1883, # 47; CP, 1910, 
# 47

Maravilhoso ATU 301B 62

64 O filho da burra AC, 1879, # 27; CP, 1910, # 22; TB, 1883, 
# 31

Maravilhoso ATU 432 63

65 Os três reinos ---------- Maravilhoso ATU 506* 64
66 O filho votado à morte TB, 1883, #5 Maravilhoso ATU 705A 65
67 A filha do rei guloso ATP, 1902, 142-3 [1992, # 6]; Religioso ATU 779*A 66
68 Intriga ---------- Religioso ATU 756A 67
69 Arrependimento AC, 1879, #1 Enumerativo ATU 2023 68
70 A carochinha ---------- Sentimental ATU 901B* 69
71 A preguiçosa ATP, 1903, 142-3 [1992, #48] Jocoso ATU 1405 70
72 A desmazelada ATP, 1903, 143-4 [1992, # 49]; AC, 1879, 

# 44; CP, 1882, # 20
Maravilhoso ATU 425A 71

73 O conde-infante-lagarto AC, 1879, #46 Sentimental ATU 891*E 72
74 Rosa de Alexandria TB, 1883, #76 Sentimental ATU 882*C 73
75 O pé-coxo AC, 1879, #25 Jocoso ATU 1215 74
76 As bocas do mundo ---------- Jocoso ATU 1431 75
77 O bocejo196 ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
78 Os corvos ---------- Jocoso ATU 1282 S/ ref.ª no CPFT
79 Messines197 ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
80 A fressura do velho ---------- Animais ATU 130*E 77
81 O burro ---------- Jocoso ATU 1829*D 78
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82 Pau de laranjeira ---------- (único) Jocoso ATU 1834* 79
83 O sermão ---------- (único) Jocoso ATU 1655 80
84 A fava AC, 1879, #2; AC, 1879, #269 Enumerativo ATU 2031 81
85 A zorra e o caramelo ---------- Sentimental ATU 879 82
86 Donasvinte ATP, 1903, 77-8 [1992, #]; AC, 1879, #42; 

CP, 1910, #33; TB, 1883, #33
Sentimental ATU 883B 83

87 A dama verde ---------- (único) Sentimental ATU 899C* 84
88 O príncipe Adelino ---------- Sentimental ATU 872 85
89 A filha do pedreiro AC, 1879, #54 Sentimental ATU 873*B 86
90 Os porcos AC, 1879, #5 Enumerativo ATU 2011*A 87
91 Uma cantiga popular ---------- Sentimental ATU 883*E 88
92 A filha do duque ---------- Sentimental ATU 922E 89
93 Um moleiro CP, 1910, #58 Sentimental ATU 873 90
94 A sobrinha do Papa ATP, 1903-41-2 [1992, # 42]; AC, 1879, # 

23; TB, 1883, #94
Maravilhoso ATU 700 91

95 O bago de milho ---------- Religioso ATU 750E 92
96 Os tremoços AC, 1879, #59 Maravilhoso ATU 725 93
97 A princesa-imperatriz CP, 1910, #57; TB, 1883, #23; TB, 1883, 

#24
Sentimental ATU 891 94

98 A filha do alfaiate TB, 1883, # 14 Maravilhoso ATU 425K 95
99 Os três passarinhos verdes ---------- Maravilhoso --------- S/ ref.ª no CPFT
100 Albucaren AC, 1879, # 19; CP, 1910, # 13; CP, 1910, 

# 38
Maravilhoso ATU 514** 97

101 Aurora e Leandro ATP, 1904, 29 [1992; #64]; TB, 1883, #59 Sentimental ATU 891B 98
102 A mulher do mercador --------- Sentimental -------- S/ ref.ª no CPFT
103 A pastorinha CP, 1910, # 38; TB, 1883; 35 Maravilhoso ATU 710A 100
104 As bolas de ouro ---------- Sentimental ATU 856*A 101
105 Os dois soldados ---------- Maravilhoso; 

Jocoso
ATU 434; ATU 

1352A
102

106 Um papagaio ATP, 1902, 47 [1992, #30]; TB, 1883, #83 Jocoso ATU 1373A 103
107 A mulher que não come CP, 1910, #57; TB, 1883, #23; TB, 1883, 

#24
Sentimental ATU 891 104

108 O rei preto ATP, 1904, 13-4 [1992, # 1] Sentimental ATU 870A 105
109 O corsário ---------- Jocoso ATU 1832F* 106
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110 O frade Bernardo ---------- (único) Religioso ATU 750D 107
111 S. Pedro e o divino mestre ---------- Jocoso ATU 1940*E 108
112 O pranto de uma viúva ---------- Jocoso ATU 1354 109
113 A morte TB, 1883, #93 Jocoso ATU 1741 110
114 As duas perdizes --------- Animais ---------- S/ ref.ª no CPFT
115 A música ---------- Religioso ATU 780 112
116 S. Tomé ---------- Religioso ATU 750C 113
117 Nossa Senhora ---------- Sentimental ATU 873*A 114
118 A princesa feia e a infanta bonita --------- Sentimental ---------- S/ ref.ª no CPFT
119 A princesa enterrada viva ---------- Sentimental ATU 970*A 118
120 Má sogra CP, 1910, #35; TB, 1883, #243 Animais ATU 6; ATU 56A 117
121 A zorra e o gaio CP, 1910, #54; TB, 1883, #72; AC, 1879, 

#17
Jocoso ATU 1641 118

122 O adivinhão ---------- Religioso; 
Sentimental

ATU 750E; ATU 
967

119

123 A aranha ---------- Animais ---------- S/ ref.ª no CPFT
124 O gato e o ratinho ---------- Religioso ATU 841 121
125 O pobre ATP, 1904, 94-5 [1992, #72]; AC, 1879, 

#58; TB, 1883, #111
Sentimental ATU 930A 122

126 Maria da Silva ---------- Sentimental ATU 890*B 123
127 A virgem santíssima TB, 1914-5 APFT 760 Maravilhoso ATU 330D 124
128 A tia miséria AC, 1879, # 19; CP, 1910, # 13; CP, 1910, 

# 38
Maravilhoso ATU 514** 125

129 A afilhada de Santo António ---------- Sentimental ATU 954 126
130 O tesouro escondido ---------- Jocoso ATU 1381B; 

ATU 1536B
127

131 Os três corcovados CP, 1910, # 8 Maravilhoso ATU 325A 128
132 O padre mágico ---------- Maravilhoso ATU 650D 129
133 O paspalhão espanhol ---------- Religioso ATU 838 130
134 O nariz trincado ---------- Religioso ATU 750E 131
135 A solha ---------- Sentimental ---------- S/ ref.ª no CPFT
136 Mercador casado AC, 1879, #45 Jocoso ATU 1391 133
137 O vendedor de peras ATP, 1903, 42-3 [1992, # 21]; CP, 1910, # 

7; CP, 1910, # 21; TB, 1883, # 34
Maravilhoso ATU 431B* 134
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138 Os burros verdes ---------- Maravilhoso ATU 612 135
139 Os gémeos ---------- Sentimental ---------- S/ ref.ª no CPFT
140 As lavadeiras ---------- (único) Sentimental ATU 882*D 137
141 A mulher perversa AC, 1879, # 43 Sentimental ATU 900 138
142 D. Dinis ou o careca TB, 1883, # 73 Maravilhoso;

Sentimental
ATU 655; ATU 

920C
139

143 Os três espertalhões TB, 1883, #40 Sentimental ATU 898 140
144 Os sete encantados ---------- Maravilhoso ---------- S/ ref.ª no CPFT
145 As três encantadas no mar AC, 1879, #35; AC, 1879, #20; CP, 1910, 

#2; CP, 1910, #59
Maravilhoso ATU 706; ATU 

709
142

146 A estalajadeira ---------- Jocoso ATU 1358C 143
147 Joanico parvo ATP, 1903, 14-5 [1992, #13] Jocoso ATU 1373A* 144
148 A mulher com fastio ---------- Jocoso ATU 1360C 145
149 A mulher infiel AC, 1879, #41; AC, 1879, #23 Jocoso ATU 1245; ATU 

1382*; ATU 1541
146

150 As albornocas AC, 1879, #65; TB, 1883, #25 Sentimental; 
Jocoso

ATU 877; ATU 
1479*

147

151 A velha ---------- Sentimental ATU 883*E 148
152 O caixeiro AC, 1879, # 18; AC, 1879, # 73; CP, 1910, 

# 32
Maravilhoso ATU 400 149

153 O militar ATP, 1904, 13-4 [1992, # 60] Sentimental ATU 870A 150
154 Dona Maria ---------- Sentimental ---------- S/ ref.ª no CPFT
155 Uma infeliz TB, 1883, # 97 Jocoso ATU 1577** 152
156 O cego e o moço CP, 1882, # 23 Maravilhoso; 

Enumerativo
ATU 653A;
ATU 2200

153

157 A vela ---------- Sentimental ---------- S/ ref.ª no CPFT
158 O gigante, a mulher gorda e o preto ---------- Jocoso ---------- S/ ref.ª no CPFT
159 O inglês rico CP, 1906, # 14 Maravilhoso;  

Sentimental
ATU 307; ATU 

882*D
156

160 O aleive ---------- (único) Maravilhoso ATU 425B 157
161 As alfaiatas ---------- Maravilhoso ATU 465 158
162 A rainha das pedras ---------- Maravilhoso ATU 508 159
163 A virgem-mãe AC, 1879, #4 Enumerativo ATU 2030A 160
164 A macaca e a oliveira ---------- Sentimental ATU 934E** 161
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198 Conto Etiológico sem enquadramento na classificação e tipologia internacionais

165 A mulher do mundo ---------- Sentimental ---------- S/ ref.ª no CPFT
166 O príncipe Tristão CP, 1910, # 62 Maravilhoso ATU 551 163
167 A filha do rei turco CP, 1906, #21 Maravilhoso ATU 304 164
168 A linha azul e a linha branca ---------- (único) Sentimental ATU *925B 165
169 Tu ou eu? AC, 1879, # 18; AC, 1879, # 73; CP, 1910, 

# 32
Maravilhoso ATU 400 166

170 A princesa das ilhas negras ---------- (único) Jocoso ATU 1551* 167
171 Vinte duros CP, 1906, #31 Religioso ATU 756C 168
172 O filho mau ---------- Religioso ATU 830B 169
173 A virgem ATP, 1904, 46-7 [1992, # 67]; AC, 1879, # 

21, AC, 1879, # 26; CP, 1910, # 51; TB, 
1883, # 51

Maravilhoso ATU 327B, ATU 
328

170

174 As três irmãs ---------- Sentimental ATU 950 171
175 Os três valentes AC, 1879, # 34 Maravilhoso ATU 425D 172
176 O príncipe corvo ---------- Ogre Estúpido ATU 1164 173
177 A sogra do diabo CP, 1910, # 49 Maravilhoso ATU 516D 174
178 A princesa bicho ---------- Maravilhoso ATU 465 175
179 A princesa das pedras finas ---------- Sentimental ---------- S/ ref.ª no CPFT
180 A avarenta ---------- Sentimental ATU 934E** 177
181 O embarcadiço AC, 1879, # 16; CP, 1906, # 6; CP, 1910, # 

32; TB, 1883, 8
Maravilhoso ATU 302; ATU 

506*
178

182 Os três cães TB, 1883, # 50 Sentimental ATU 923 179
183 A comida e o sal ---------- Sentimental ---------- S/ ref.ª no CPFT
184 Um pároco ATP, 1903, 74-5 [1992, #42] Jocoso ATU 1358C; 

ATU 1535
181

185 Dois irmãos ---------- Sentimental --------- S/ ref.ª no CPFT
186 A princesa Carlota ATP, 1903, 175-6; AC, 1879, # 25; CP, 

1910, # 25; TB, 1883, # 30
Maravilhoso ATU 425X 183

187 Os três bichos ---------- Maravilhoso ATU 706D 184
188 O sapatinho de ouro ---------- Maravilhoso ---------- S/ ref.ª no CPFT
189 Razão por que o porco fossa198 ---------- ----------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
190 O galo e a galinha ---------- Animais ---------- S/ ref.ª no CPFT
191 O beijo ---------- Maravilhoso ---------- S/ ref.ª no CPFT



278

192 O viúvo ---------- Jocoso ATU 1419E 188
193 O estudante ---------- (único) Jocoso ATU 1663 189
194 Como foi construída a primeira casa TB, 1914-5, APFT 776 Religioso ATU *829A 2645
195 Um pintarroxo Animais
196 As três pombas ---------- Enumerativo ATU 2271 190
197 O amparo da cruz Religioso
198 A aurora do dia AC, 1879, # 16; CP, 1906, # 6; CP, 1910, # 

32; TB, 1883, 8
Maravilhoso ATU 302 192

199 A raposa e a cegonha AC, 1879, #7; AC, 1879, #8 Animais ATU 60 193
200 Cem ovos TB, 1883, #157 Jocoso ATU 1381D 194
201 O urso ---------- (único) Animais ATU 179 195
202 Uma aposta Jocoso
203 O cego ---------- Jocoso ATU 1617* 197
204 O cuco TB, 1883, #111 Sentimental ATU 926D 198
205 A carpideira TB, 1883, #70 Jocoso ATU 1350*A 199
206 Uma herança ---------- (único) Jocoso ATU 1588** 200
207 A imperatriz macaca ATP, 1903, 61-2 [1992, # ]; CP, 1910, # 

26; CP, 1910, # 27; CP, 1910, # 42; TB, 
1883, # 29

Maravilhoso ATU 402 201

208 A Deus nada se esconde ---------- Sentimental ATU 960 202
209 A madrinha ---------- (ÚNICO) Maravilhoso ATU 717* 203
210 Um traidor ---------- Sentimental ATU 974 204
211 A flor do liro-lar TB, 1883, # 55 Religioso ATU 780 205
212 O mercador e a filha ---------- Sentimental --------- S/ ref.ª no CPFT
213 Atrás de mim virá ---------- Sentimental ATU 910M 207
214 A gata borralheira CP, 1910, # 18; CP, 1910, # 37; CP, 1882, 

# 24; TB, 1883, # 19
Maravilhoso ATU 510A 208

215 O diabo e o pintor ---------- Jocoso ATU 1352 209
216 O padre flamasão ---------- (único) Religioso ATU 816* 210
217 Ferido da albarda ---------- Sentimental --------- S/ ref.ª no CPFT
218 O coelhinho ---------- Maravilhoso ATU 450 212
219 Burgo, Lamego e Sevilha CP, 1910, #57; TB, 1883, #23; TB, 1883, 

#24
Sentimental ATU 891 213
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6.1.2. INVENTARIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DOS CONTOS DO VOLUME II

Tabela 10 - Inventariação e Classificação do corpus publicado em Contos Tradicionais do Algarve, volume II, 1905, de Francisco de Ataíde Oliveira.

N.º do 
Conto

Título do Conto Versões
(1879-1915)

Classificação Registo no APFT 
(CEAO)Tipo de Conto Tipologia 

Internacional
220 O bicho verde ---------- Maravilhoso ATU 502 214
221 O príncipe d’Alcarela ATP, 1903, 143-4 [1992, # 49]; AC, 1879, 

# 44; CP, 1882, # 20
Maravilhoso ATU 425A 215

222 As três cidras do amor CP, 1910, # 2; CP, 1910, # 3; CP, 1910, # 
20; CP, 1910; # 22; CP, 1910, # 53; CP, 
1906, # 12; TB, 1883, # 45; TB, 1883, # 

46; AC, 1879, # 32

Maravilhoso ATU 408 216

223 O ovo de ouro AC, 1879, # 16; CP, 1906, # 6; CP, 1910, # 
32; TB, 1883, 8

Maravilhoso ATU 302; ATU 
552

217

224 Quem este ouvir e contar em pedra 
mármore se há-de tornar

AC, 1879, # 51; CP, 1910, # 6; CP, 1910, # 
61; TB, 1883, # 12

Maravilhoso ATU 516 218

225 A princesa da Hungria ATP, 1890, 2 [1992, #3]; ATP, 1904, 9-11 
[1992, # 58]

Maravilhoso ATU 531 219

226 O toiro azul AC, 1879, # 31; CP, 1910, # 16; TB, 1883, 
# 37

Maravilhoso ATU 510B; ATU 
511A

220

227 Ermínio ---------- Maravilhoso ATU 508 221
228 O navio encantado ---------- Maravilhoso ---------- S/ ref.ª no CPFT
229 O príncipe encantado ATP, 1904, 29-31 [1992, # 65]; CP, 1910, 

# 60; TB, 1883, # 2
Maravilhoso ATU 425E 223

230 Princesa encantada em cobra AC, 1879, # 17; CP, 1910, # 29 Maravilhoso ATU 560 224
231 O príncipe-urso ATP, 1903, 175-6; AC, 1879, # 25; CP, 

1910, # 25; TB, 1883, # 30
Maravilhoso ATU 425X 225

232 Os três cães AC, 1879, # 49; AC, 1879, #52; TB, 1883, 
52

Maravilhoso ATU 300 226

233 As três fadas da casa do vale AC, 1879, # 36; CP, 1910, # 37; CP, 1910; 
# 52; TB, 1883, #20

Maravilhoso ATU 480 227
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234 António, o desleixado, ou a ceia da 
princesa

CP, 1906, # 14 Maravilhoso ATU 307 228

235 As duas costureiras CP, 1906, #37; TB, 1883, # 38; TB, 1883; 
#39

Maravilhoso ATU 707 229

236 A abóbora e a boleta ---------- Religioso ATU 774P 230
237 Avó e neta ATP, 1887,61-2 [1992, # 1] Sentimental ATU 871A 231
238 O chouriço ---------- Religioso ATU 750A 232
239 Mãe e filha ---------- Jocoso ATU 1418* 233
240 A princesa-diabo TB, 1883, #53 Sentimental ATU 851A 234
241 A preta esfolada AC, 1879, #65; TB, 1883, #25 Sentimental ATU 877 235
242 O conto de Amelita AC, 1879, # 36; CP, 1910, # 37; CP, 1910; 

# 52; TB, 1883, #20
Maravilhoso ATU 480 236

243 A bezerrinha AC, 1879, # 34; CP, 1910, # 18; TB, 1883, 
#19

Maravilhoso ATU 480A 237

244 O gigante mágico AC, 1879, # 16; CP, 1906, # 6; CP, 1910, # 
32; TB, 1883, 8

Maravilhoso ATU 302; ATU 
552

238

245 Palmeirim e Paciência TB, 1883, #60 Sentimental ATU 885** 239
246 A lebre ATP, 1903, 173-4 [1992, # 52]; AC, 1879, 

# 14; AC, 1879; #15; CP, 1910, # 4; TB, 
1883, # 6; TB, 1883, # 17; TB, 1883, #32

Maravilhoso ATU 313C 240

247 O monge bicho CP, 1906, #31 Religioso ATU 756C 241
248 A velha esfolada AC, 1879, #65; TB, 1883, #25 Sentimental ATU 877 242
249 Um suposto crime CP, 1910, #57; TB, 1883, #23; TB, 1883, 

#24
Sentimental ATU 891 243

250 Um olho por um ramo de flores CP, 1910, # 9; CP, 1910, # 23; TB, 1883, # 
21; TB, 1883, # 22

Maravilhoso ATU 403 244

251 A D. Gatinha ATP, 1903, 61-2 [1992, # ]; CP, 1910, # 
26; CP, 1910, # 27; CP, 1910, # 42; TB, 

1883, # 29

Maravilhoso ATU 402 245

252 A raposa e a cotovia ---------- Animais ATU 223 246
253 A caixa do diabo ATP, 1903, 61-2 [1992, # 32]; AC, 1879, Religioso ATU 778*; ATU 247
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199 Conto Etiológico sem enquadramento na classificação e tipologia internacionais.
200 Conto Etiológico sem enquadramento na classificação e tipologia internacionais.
201 Conto Etiológico sem enquadramento na classificação e tipologia internacionais.
202 Conto Etiológico sem enquadramento na classificação e tipologia internacionais.

#47; TB, 1914-15, APFT 762; 821B
254 Os trovões199 ---------- ---------- --------- S/ ref.ª no CPFT
255 O nó da garganta200 ---------- ---------- --------- S/ ref.ª no CPFT
256 O dedo de S. Vicente ---------- Religioso ---------- S/ ref.ª no CPFT
257 A pedra do moledo201 ---------- ---------- --------- S/ ref.ª no CPFT
258 O mês que há-de vir202 ---------- ---------- --------- S/ ref.ª no CPFT
259 Os dois compadres AC, 1879, # 20; CP, 1910, # 36 Maravilhoso ATU 613 248
260 Os três estudantes AC, 1879, #63; TB, APFT 763 Jocoso ATU 1626*A 249
261 Os três conselhos TB, 1883, #100 Sentimental ATU 910B 250
262 A alvéola ---------- Religioso ATU 750E 251
263 A raposa e o lobo TB, 1883, #246 Animais ATU 15 252
264 O estudante ---------- Jocoso ATU 1825*D 253
265 O galo ---------- Religioso ATU 767A 254
266 O lavrador e a beata TB, 1914-5, APFT 753 Religioso ATU 756D* 255
267 Emília e Feliciana ATP, 1903, 172-3, [1992, # 51]; TB, 1883, 

# 36
Maravilhoso ATU 451 256

268 A cobrinha CP, 1910, # 49; ATP, 1904,11-3 [1992, # 
40]

Maravilhoso ATU 516D; ATU 
533*

257

269 Uma velha endiabrada ---------- Jocoso ---------- S/ ref.ª no CPFT
270 O vaticínio CP, 1906, # 14 Maravilhoso ATU 307 259
271 A filha do negociante ---------- Sentimental ATU 883A 260
272 A Senhora do Livramento ---------- Sentimental ATU 885A 261
273 Como um príncipe se vinga ATP, 1904, 13-4 [1992, # 60] Sentimental ATU 870A 262
274 A mãe de S. Pedro ---------- Religioso ---------- S/ ref.ª no CPFT
275 A família de S. Pedro TB, 1914-5, APFT 752 Religioso ATU 804 264
276 Nossa Senhora dos Remédios ATP, 1903, 71-2 [1992, #39] Maravilhoso ATU 516C 265
277 Razão por que a água do mar é 

salgada
---------- Maravilhoso ATU 565 266
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278 Os amores de Santo António ---------- Religioso ATU 769*B 267
279 Os dois gémeos AC, 1879, # 19; CP, 1910, # 13; CP, 1910, 

# 38
Maravilhoso ATU 514** 268

280 António sem fortuna TB, APFT 3116 Sentimental ATU 933 269
281 Branca de Neve ---------- Maravilhoso ---------- S/ ref.ª no CPFT
282 Os segredos de Deus ---------- Religioso ATU 759 271
283 Feijões fradinhos ---------- (único) Jocoso ATU 1562F* 272
284 O pescador e as três filhas AC, 1879, # 16; CP, 1906, # 6; CP, 1910, # 

32; TB, 1883, 8
Maravilhoso ATU 302; ATU 

552
273

285 Os quarenta amigos ATP, 1890, 2 [1992, #3]; ATP, 1904, 9-11 
[1992, # 58]

Maravilhoso ATU 531 274

286 O príncipe lagarto ATP, 1904, 29-31 [1992, # 65]; CP, 1910, 
# 60; TB, 1883, # 2

Maravilhoso ATU 425E 275

287 As três cidras do amor CP, 1910, # 2; CP, 1910, # 3; CP, 1910, # 
20; CP, 1910; # 22; CP, 1910, # 53; CP, 
1906, # 12; TB, 1883, # 45; TB, 1883, # 

46; AC, 1879, # 32

Maravilhoso ATU 408 276

288 O raio apanhado ---------- Maravilhoso;
Religioso; 

Sentimental

ATU 506*; ATU 
760*C; ATU 934

277

289 A torre da Babilónia AC, 1879, # 16; CP, 1906, # 6; CP, 1910, # 
32; TB, 1883, 8

Maravilhoso ATU 302; ATU 
425P

278

290 A cova do fundo AC, 1879, # 18; AC, 1879, # 73; CP, 1910, 
# 32

Maravilhoso ATU 400 279

291 O capitão ---------- Jocoso ATU 1476A 280
292 O bichinho carantonha AC, 1879, # 31; CP, 1910, # 16; TB, 1883, 

# 37
Maravilhoso ATU 510B 281

293 O desembargador das vistorias ---------- Sentimental ATU 882 282
294 O rico e o podre TB, AFPT 742 Jocoso ATU 1536A 283
295 A cabacinha AC, 1879, #6 Animais ATU *122F 284
296 O filho arrependido ---------- (único) Religioso ATU 760* 285
297 A velha e as crianças AC, 1879, # 28; CP, 1910, # 14; TB, 1883, 

# 52
Maravilhoso ATU 327 286

298 A riqueza e a formosura ---------- Maravilhoso ATU 580 287
299 A muda e a panela ATP, 1903, 142 [1992, # 47]; AC, 1879, Maravilhoso ATU 705A* 288
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203 «Conto Etiológico» sem enquadramento na classificação e tipologia internacionais.

#48; TB, 1883, #18
300 Mulher transformada em homem ---------- (único) Maravilhoso ATU 514 289
301 O príncipe-pássaro AC, 1879, #59 Maravilhoso ATU 725 290
302 A morta ressuscitada ---------- Sentimental ATU 885A 291
303 O rei pejado TB, 1883, #5 Maravilhoso ATU 705A 292
304 O ovo de ouro CP, 1910, # 50 Maravilhoso ATU 566; ATU 

567
293

305 Os dois compadres ATP, 1903, 74-5 [1992, #42] Jocoso ATU 1535; ATU 
1539

294

306 O pego escuro ---------- Sentimental ---------- S/ ref.ª no CPFT
307 O pego da carriça ---------- Sentimental ---------- S/ ref.ª no CPFT
308 O encantamento ---------- Maravilhoso ---------- S/ ref.ª no CPFT
309 A princesa do pé ferido AC, 1879, #46 Sentimental ATU 891*E 298
310 O morgado de Alte203 ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
311 João estragado CP, 1882, # 21; CP, 1906, # 14 Maravilhoso ATU 306; ATU 

307
299

312 O conto da raposa AC, 1879, #2; AC, 1879, #7; AC, 1879, 
#269

Animais;
Enumerativo

ATU 3; ATU 4;
ATU 2031

300

313 A torre de ouro AC, 1879, # 16; CP, 1906, # 6; CP, 1910, # 
32; TB, 1883, 8

Maravilhoso ATU 302; ATU 
425P

301

314 O juiz preto caldereiro TB, 1883, # 73 Maravilhoso;  
Sentimental

ATU 655; ATU 
920C

302

315 Três estudantes e o sapateiro ---------- Jocoso ATU 1358C 303
316 O padre e o sacristão AC, 1879, #62 Jocoso ATU 1556*A 304
317 Máquina maravilhosa CP, 1910, # 40 Maravilhoso ATU 513A 305
318 Branca flor ou filha do diabo ATP, 1903, 173-4 [1992, # 52]; AC, 1879, 

# 14; AC, 1879; #15; CP, 1910, # 4; TB, 
1883, # 6; TB, 1883, # 17; TB, 1883, #32

Maravilhoso ATU 313C 306

319 O astucioso ---------- Ogre Estúpido ATU 1062; ATU 
1063; ATU 

1063A; ATU 
1115

307

320 O bem paga-se com o bem ATP, 1896,185-6 [1992, #4]; CP, 1910, Animais ATU 155 308
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#31
321 Um mundo de tolos AC, 1879, # 23; AC, 1879, #41 Jocoso ATU 1202; ATU 

1203A; ATU 
1244*A; ATU 
1245*B; ATU 

1281; ATU 1288; 
ATU 1295A*; 

ATU 1384; ATU 
1450

309

322 O colar de pérolas ---------- Maravilhoso ATU 510B* 310
323 O primeiro facto em que a justiça 

figurou
TB, 1883, #111 Sentimental ATU 926D 311

324 Cinco profissões ---------- Sentimental ATU 921*B 312
325 Uma criança por um saco de trigo ---------- Sentimental ATU 882 313
326 O sapo e a raposa ---------- Animais ATU 275C 314
327 O anel ---------- Jocoso ATU 1284; ATU 

1406
315

328 O linho gramado TB, APFT 749 Jocoso ATU 1730A* 316
329 O sapo e a cotovia

----------
Animais ATU 225; ATU 

277*B; ATU 
288A*; ATU 

288B*

317

330 A mentira do tamanho do padre nosso AC, 1879, #58; CP, 1910, #55 Jocoso ATU 1920C 318
331 A gaita milagrosa TB, 1914-5, APFT 772 Maravilhoso ATU 592 319
332 Mulher que amaldiçoa o pão ---------- Religioso ATU 756A* 320
333 Estrela da aurora ---------- Maravilhoso ATU 425P 321
334 O cão e a cova ATP, 1903, 175-6; AC, 1879, # 25; CP, 

1910, # 25; TB, 1883, # 30
Maravilhoso ATU 425X 322

335 O pai que mata o filho AC, 1879, #59 Maravilhoso ATU 725 323
336 Um grande jogador ---------- Sentimental ---------- S/ ref.ª no CPFT
337 Como se junta casa TB, 1914-5, APFT 768 Sentimental ATU *857A 325
338 Os gafanhotos ---------- Religioso ATU 773 2653
339 Os queixumes de uma viúva ---------- Jocoso ATU 1940*F 326
340 A verdadeira caridade TB, 1914-5, APFT 753 Religioso ATU 756D* 327
341 João parvo CP, 1906, # 31; TB, 1883, # 11 Maravilhoso ATU 314 328
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204 Conto Etiológico sem enquadramento na classificação e tipologia internacionais.
205 Conto Etiológico sem enquadramento na classificação e tipologia internacionais.
206 Conto Etiológico sem enquadramento na classificação e tipologia internacionais.
207 Conto Etiológico sem enquadramento na classificação e tipologia internacionais.
208 Narrativa sem enquadramento na classificação e tipologia internacionais.

342 O bolo refolhado TB, 1883, # 61 Jocoso ATU 1408*C 329
343 O tesouro TB, 1883, #88 Sentimental ATU 910D 330
344 O desmarchar TB, 1883, #60 Sentimental ATU 885** 331
345 S. Cornélio ---------- Jocoso ATU 1781 332
346 Galinhas palradoras TB, 1883, #65 Jocoso ATU 1750 333
347 As aparências enganam ---------- Sentimental ---------- S/ ref.ª no CPFT
348 Algoz204 ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
349 Tavira205 ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
350 Alte206 ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
351 Os Melos de Olhão207 ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
352 O jumento ---------- Animais ATU 130*E 2659
353 A raposa e as uvas ---------- Animais ATU 59 334
354 As senhoras de mantinha de seda TB, APFT 747; AC, 1879, #21 Jocoso ATU 1586; ATU 

1681*C
335

355 O Manuel Vaz ATP, 1903, 75-7 [1992, #]; AC, 1879, #53 Jocoso ATU 1685; ATU 
1685*B; ATU 

1691B

336

356 A mãe de S. Pedro TB, 1914-5, APFT 752 Religioso ATU 804 337
357 Estói208 ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
358 O príncipe-pomba ATP, 1904, 29-31 [1992, # 65]; AC, 1879, Maravilhoso ATU 425E; ATU 338
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209 Conto Etiológico sem enquadramento na classificação e tipologia internacionais.
210 Conto Etiológico sem enquadramento na classificação e tipologia internacionais.
211 Conto Etiológico sem enquadramento na classificação e tipologia internacionais.
212 Conto Etiológico sem enquadramento na classificação e tipologia internacionais.
213 Conto Etiológico sem enquadramento na classificação e tipologia internacionais.

# 27; CP, 1910, # 22; CP, 1910, # 60; TB, 
1883, # 2; TB, 1883, # 31

432

359 Os órgãos de Olhão ---------- Jocoso ATU 1430*B 339
360 Branca flor Maravilhoso
361 O parvo ---------- Jocoso ATU 1831A* 341
362 Os Cachamorreiros209 ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
363 O ninho da cotovia ---------- Animais ATU 93 342
364 A loja da sabedoria ---------- (único) Sentimental ATU 910C 343
365 A zorra barradeira ---------- (único) Religioso ATU 777 2662
366 As gens ou jens210 ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
367 Um velho sujão Jocoso S/ ref.ª no CPFT
368 Alcantarilha211 ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
369 Budens212 ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
370 Os ciganos213 ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
371 O rei cego CP, 1910, # 62 Maravilhoso ATU 551 345
372 O encontro da serpente AC, 1879, # 16; CP, 1906, # 6; CP, 1910, # 

32; TB, 1883, 8
Maravilhoso ATU 302 346

373 Elviro e Olívia TB, 1883, #60 Sentimental ATU 885** 347
374 D. João da Corte ---------- Sentimental ATU 873*A 348
375 O sapo e a rapariga ---------- Maravilhoso ATU 440 349
376 A Senhora da Conceição ---------- Sentimental ATU 885A 350
377 O criado malandro TB, 1883, #77 Ogre Estúpido; 

Jocoso
ATU 1004; ATU 

1088*A; ATU 
1563

351

378 Os pepinos de S. Gregório TB, APFT 3116 Sentimental ATU 933 352
379 A torre de ouro AC, 1879, # 16; CP, 1906, # 6; CP, 1910, # 

32; TB, 1883, 8
Maravilhoso ATU 302; ATU 

425P
353
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214 Conto Etiológico sem enquadramento na classificação e tipologia internacionais.
215 Conto Etiológico sem enquadramento na classificação e tipologia internacionais.
216 Conto Etiológico sem enquadramento na classificação e tipologia internacionais.

380 As obras do convento ---------- Sentimental ---------- S/ ref.ª no CPFT
381 As quatro filhas tartamudas AC, 1879, # 53; TB, 1883, #84 Jocoso ATU 1457 355
382 As sete maçarocas AC, 1879, # 53; TB, 1883, #152 Jocoso ATU 1454* 356
383 A árvore de Judas ---------- Religioso ---------- S/ ref.ª no CPFT
384 As andorinhas ---------- Sentimental ---------- S/ ref.ª no CPFT
385 O Papa Dâmaso ---------- Religioso ---------- S/ ref.ª no CPFT
386 A boneca ---------- Maravilhoso ATU 434 357
387 O procurador AC, 1879, #19 Jocoso ATU 1628* 358
388 A salvadora das donzelas ---------- Sentimental ---------- S/ ref.ª no CPFT
389 A cabra-cabriola AC, 1879, #3 Enumerativo ATU 2015 360
390 O certo pelo duvidoso ---------- (único) Animais ATU 34A
391 Ameixial214 ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
392 Salir215 ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
393 Querença216 ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
394 Esperteza de frade ---------- Jocoso ATU 1832F* 362
395 O inferno TB, 1883, # 143 Religioso ATU 763 363
396 Um criado esperto ATP, 1903, 31-2 [1992, # 17] Sentimental; 

Ogre Estúpido; 
Jocoso

ATU 860; ATU 
1000; ATU 

1408B; ATU 
1563

364

397 O parvo TB, APFT 747; AC, 1879, #21 Jocoso ATU 1586; ATU 
1681*C; ATU 

1696*C

365

398 As lamparinas do céu ---------- (único) Jocoso ATU 1645*C 366
399 O acordar de um sonho Maravilhoso
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217 Conto Etiológico sem enquadramento na classificação e tipologia internacionais.
218 Conto Etiológico sem enquadramento na classificação e tipologia internacionais.
219 Conto Etiológico sem enquadramento na classificação e tipologia internacionais.
220 Conto Etiológico sem enquadramento na classificação e tipologia internacionais.

400 O bispo santo ---------- Jocoso ATU 1717* 368
401 Dois gorros ---------- Sentimental ---------- S/ ref.ª no CPFT
402 O pintarroxo ---------- Animais ---------- S/ ref.ª no CPFT
403 S. Martinho, o patrono dos Bêbados217 ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
404 Já lá vem de trás ---------- Jocoso ATU 1831A* 371
405 Terror pânico ---------- Sentimental ---------- S/ ref.ª no CPFT
406 O morcego Conto único Religioso ATU 760* 373
407 Guiné e canais218 ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
408 Os santos Martinhos219 ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
409 Os bolinhos220 ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no CPFT
410 A intervenção milagrosa ---------- Sentimental ATU 938 374
411 Os anéis ---------- Sentimental ATU 900A* 375
412 Um fidalgo em ruínas ---------- Maravilhoso ATU 559 376
413 João e Maria ---------- Sentimental ---------- S/ ref.ª no CPFT
414 O rei soberbo ---------- Maravilhoso ATU 653 378
415 O idiota ---------- Jocoso ---------- S/ ref.ª no CPFT
416 A rapariga animosa ATP, 1903, 15 [1992, #14] Sentimental ATU 956D 380
417 O penedo gordo ---------- Jocoso ---------- S/ ref.ª no CPFT
418 O passarinho-ninho ATP, 1903, 143-4 [1992, # 49]; AC, 1879, 

# 44; CP, 1882, # 20
Maravilhoso ATU 425A 381

419 Mariana ATP, 1903, 140-1 [1992, #46]; CP, 1910, 
#18; CP, 1910, #40; TB, 1883, #42

Sentimental ATU 956B 382

420 Meia mantença ---------- Jocoso ATU 1570*D 383
421 O médico e o calceteiro ---------- Jocoso ATU 1862 384
422 Os dois homens do mar ---------- Jocoso ATU 1832G* 385
423 A promessa Conto único Religioso ATU 778 386
424 O tesouro escondido ---------- Jocoso ATU 1617* 387
425 A morte ---------- Jocoso ATU 1354 388
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221 Conto Etiológico sem enquadramento na classificação e tipologia internacionais.

426 Uma resposta a tempo ---------- Sentimental ATU 921D* 389
427 Uma série de sovas ---------- Jocoso ATU 1365H* 390
428 Esperteza de frade ---------- Jocoso ---------- S/ ref.ª no CPFT
429 O leão de ouro ---------- Maravilhoso ATU 510B* 392
430 A protegida de S. José ---------- Religioso ATU 776 393
431 Os corvos ---------- Jocoso ATU 1837 394
432 A mulher má ---------- Sentimental ATU 901 395
433 Os macacos ---------- (único) Animais ATU 185 396
434 Razão por que se chamam os gatos, 

dizendo-se, bicho, bicho221
---------- ---------- ---------- S/ ref.ª na CPFT

435 O rabo do diabo ---------- Religioso ATU 821A* 398
436 A princesa encantada ATP, 1890, 2 [1992, #3]; ATP, 1904, 9-11 

[1992, # 58]
Maravilhoso ATU 531 399

437 O rei e o duque ---------- Sentimental ATU 970*A 400
438 O pequeno bicito AC, 1879, # 17; CP, 1910, # 29 Maravilhoso ATU 560 401
439 O príncipe convertido em pedra AC, 1879, # 51; CP, 1910, # 6; CP, 1910, # 

61; TB, 1883, # 12
Maravilhoso ATU 516 402

440 O gabão ---------- Sentimental ATU 902*; ATU 
915

403
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6.2. ANTÓNIO THOMAZ PIRES - CONTOS POPULARES RECOLHIDOS DA TRADIÇÃO ORAL 

NA PROVÍNCIA DO ALENTEJO

António Thomaz Pires nasceu e morreu em Elvas (1850-1913), onde foi 

Secretário da Câmara Municipal, tendo-se notabilizado pelos muitos estudos que fez e 

que deram a conhecer a Portugal a história e a etnografia alentejanas.

Colaborou com Teófilo Braga, José Leite de Vasconcelos e Adolfo Coelho aos 

quais forneceu bastante material etnográfico. Publicou uns quantos estudos, notas e 

textos em jornais e revistas: a Revista Lusitana, fundada por Leite de Vasconcelos, a 

Tradição e a Revista do Minho.

Incansável pesquisador, deu-se conta das riquezas folclóricas de Elvas, em 

particular, e do Alentejo, em geral, publicando obras como o Cancioneiro Popular 

Político (1891); Folk-lore portuguez. Setecentas comparações populares alentejanas

(1892) e Cantos Populares Portugueses (1902-1912).

Entre as suas publicações merece particular relevo a edição de Contos Populares 

Recolhidos da Tradição Oral na Província do Alentejo, um conjunto de quarenta contos 

publicado em 1919, com uma «tiragem de 235 exemplares», em Elvas, pelo Editor 

António José Torres de Carvalho. Em 1992, Mário F. Lages republicou os contos 

recolhidos por Tomás Pires, em Lisboa, pela Universidade Católica, obra que teve doze 

anos depois uma nova edição.

Na edição em livro como nas publicações em revista, António Thomaz Pires 

teve o cuidado de esclarecer logo que se trata de contos recolhidos da tradição oral na 

província do Alentejo. Os contos 1 e 2 publicados, em 1887, respectivamente nos 

fascículos 1 e 2 da Revista Lusitana, até se apresentavam como uma reprodução da 

pronúncia original do informante, numa transcrição fonética criada pelo recolector. 
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Aliás, o próprio Thomaz Pires refere (1887, 1 (1): 60), no artigo «Tradições populares 

alemtejanas»: «na seguinte colleccção de tradições populares do Alemtejo representei, 

sempre que isso me foi possível, a pronuncia vulgar da província; de modo que elas 

servem ao mesmo tempo de textos dialectaes.»

Afirma Mário F. Lages que «tudo isto mostra que Thomaz Pires primou pelo 

rigor etnográfico, não por razões teóricas, que nem constavam da sua formação nem das 

definições da ciência etnológica do tempo, mas por maneira de ser. Ele é etnógrafo na 

mais pura acepção do termo, em extremo escrupuloso, embora se possam adivinhar, 

aqui ou além, alguns ajustamentos editoriais.» (2004: 8). 

Porém, apenas se limitou à recolha, sem fazer referência a informantes, a datas

ou a classificações. É certo que recolheu na fonte, metodologia que falhou, como vimos, 

noutros recolectores de contos populares portugueses, mas não estudou o conto 

enquanto categoria filológica. Embora sejam ditos «contos populares alentejanos», a 

maior parte foi recolhida só em Elvas. 

Como damos conta na tabela 11, os contos foram publicados do seguinte modo:

8 na Revista Lusitana, entre 1887 e 1910; 30 na Revista do Minho, entre 1889 e 1891; 

69 na Tradição, entre 1902 e 1904; 5 no Boletim da Sociedade de Geografia, em1883; e 

3 na recolha de Leite de Vasconcelos, Contos Populares e Lendas.
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6.2.1. INVENTARIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DOS CONTOS PUBLICADOS

Tabela 11 - Descrição e Classificação do corpus publicado por António Thomaz Pires nos periódicos Revista Lusitana, Revista do Minho, Tradição e Boletim 

da Sociedade de Geografia, segundo a 2.ª edição crítica por Mário F. Lages da colectânea Contos Populares Alentejanos Recolhidos da Tradição Oral (2004).

N.º do 
Conto

Título do Conto Data/Local de 
Publicação

Proveniência Versões
(1879-1915)

Classificação Registo no 
APFT 

(CEAO)
Tipo de Conto Tipologia 

Internacional
1 A Serena de Alamares 1887, RL, 1 (1) Elvas ---------- Maravilhoso ATU 480B 409

2 O conto da raposa 1887, RL, 1 (2) Vila Boim 
(Elvas)

FAO, 1900, #27; 
AC, 1879, #10

Enumerativo ATU 2034C 410

3 Os dois príncipes 1890-1, RL, 2 (3) Vila Boim 
(Elvas)

FAO, 1900, #54; 
FAO, 1905, #225; 
FAO, 1905, #285; 
FAO, 1905, #436;

Maravilhoso ATU 531 411

4 O almocreve e o cágado 1896, RL, 4 (2) Vila Boim 
(Elvas)

FAO, 1905, #320;
CP, 1910, #31

Animais ATU 155 412

5 Guarda as morcelas para 
o Maio

1889, RM, 5 (2) ? FAO, 1900, #149 Jocoso ATU 1541 721

6 Quem não têm não tem 1891, RM, 6 (18) ? AC, 1879, #12; 
TB, 1883, # 125

Animais ATU 106 2823

7 O perdigão 1891, RM, 6 (18) ? AC, 1879, #12; 
TB, 1883, # 125

Animais ATU 106 2824

8 A cabrinha do Padre 
Cura

1891, RM, 6 (18) ? ---------- Jocoso ATU 1735A 2825

9 Não dar parte de fraco 1891, RM, 6 (18) ? Único Animais ATU 278A 2826

10 Lembra-te mulher do que 
fiz à burra

1891, RM, 6 (18) Elvas FAO, 1905, #432 Sentimental ATU 901 2827

11 O conto do gigante 1891, RM, 7 (3) ? ---------- Maravilhoso ATU 302 S/ ref.ª no 

CPFT
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12 O pinto borrachudo 1891, RM, 7 (8) ? FAO, 1900, #17; 
AC, 1879, #11

Maravilhoso ATU 715 2829

13 Os apóstolos de S. Tiago 1891, RM, 7 (8) ? FAO, 1905, #342; 
TB, 1883, #61

Jocoso ATU 1408*C 2830

14 Os três irmãos 1891, RM, 7 (8) ? AC, 1879, #15; 
CP, 1910; 44; TB, 

1883, #9; TB, 
1883, #10

Maravilhoso ATU 325 2831

15 Conto do rei cego e sábio 1891, RM, 7 (12) ? FAO, 1900, #7; 
AC, 1879, #60; 
TB, 1883, #44

Maravilhoso ATU 590 2832

16 Conto do gigante 
Lagrante

1891, RM, 7 (12) ? FAO, 1900, #181; 
FAO, 1900, #198; 
FAO, 1905, #223;
FAO, 1905, #244;
FAO, 1905, #284;
FAO, 1905, #289; 
FAO, 1905, #313; 
FAO, 1905, #372; 
FAO, 1905, #379;

AC, 1879, #16;
CP, 1910, 32;
CP, 1905, #6;
TB, 1883, #8

Maravilhoso ATU 302 2833

17 Conto do galo 1891, RM, 7 (12) ? TB, 1883, #125 Animais ATU 130 2834

18 Raposinha maroteira 1891, RM, 7 (13) ? FAO, 1905, #312; 
AC, 1879; #8

Animais ATU 4 2835

19 Conto dos passarinhos 
verdes

1891, RM, 7 (14) ? FAO, 1900, #45; 
FAO, 1900, #137; 

CP, 1910, #7; 
CP, 1910, #21; 
TB, 1883, #34

Maravilhoso ATU 431B* 2836

20 Estou num ôgo 1891, RM, 7 (14) ? ---------- Sentimental ATU 853 2837

21 Março, marçagão… 1891, RM, 7 (14) ? ---------- Jocoso ATU 1405 S/ ref.ª no 
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CPFT

22 Conto dos três estudantes 1891, RM, 7 (15) ? FAO, 1900, #38 Jocoso ATU 1525L; ATU 

1555B

2839

23 A desmazelada 1891, RM, 7 (15) ? ---------- Sentimental ATU 903A* 2840

24 Conto do parvo 1891, RM, 7 (16) ? FAO, 1900, #31; 
TB, 1883, #101

Jocoso ATU 1375; ATU 

1920C

2841

25 As três cidras do amor 1891, RM, 7 (17) ? FAO, 1905, #222; 
FAO, 1905, #287; 

CP, 1910, #2; 
CP, 1910, #3; 
CP, 1910, #20; 
CP, 1910, #22; 
CP, 1910, #53; 
CP, 1906, #12; 
TB, 1883, #45; 
TB, 1883, #46; 
AC, 1879; #22

Maravilhoso ATU 408 2842

26 Os calções encarnados 1891, RM, 7 (17) ? ---------- Jocoso ATU 1378 2843

27 Mostra-lhe a ordem 1891, RM, 8 (6) ? FAO, 1900, #6;
AC, 1879, #7;
CP, 1910, #34;
TB, 1883, #248

Animais ATU 62 2844

28 Santos! Santos! Santos! 1891, RM, 8 (6) ? ---------- Jocoso ATU 1831 2845

29 O lume é meia mantença 1891, RM, 8 (6) ? FAO, 1905, #420 Jocoso ATU 1570*D 7522

30 Conto do Pedro Malas-
Artes

1891, RM, 8 (7) ? FAO, 1900, #146;
FAO, 1900, #184

Jocoso

ATU 1358A; ATU 

1358C; ATU 

1717*C; ATU 

1741

2847
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31 A arte liberal 1891, RM, 8 (8) ? AC, 1879, #15; 
CP, 1910; 44; TB, 

1883, #9; TB, 
1883, #10

Maravilhoso ATU 325 2848

32 Conto do Juiz de Fora 1891, RM, 8 (9) ? ---------- Jocoso ATU 1419 2849

33 Graças a Deus para 
sempre, tenho a barriga 
cheia e toda a minha 
gente

1902, T, 4 (9) Elvas ---------- Jocoso ATU 1562C* 413

34 A fada mouca 1902, T, 4 (9) Elvas FAO, 1900, #67 Religioso ATU 779*A 414

35 A princesa encantada 1902, T, 4 (9) Elvas ---------- Sentimental ATU 853 415

36 O padre ridículo 1902, T, 4 (10) ? ---------- Jocoso ATU 1562A 416

37 O galo 1902, T, 4 (10) S. Vicente FAO, 1900, #17; 
AC, 1879, #11

Maravilhoso ATU 715 417

38 A raposa 1902, T, 4 (10) Elvas FAO, 1900, #27; 
AC, 1879, #10

Enumerativo ATU 2034C S/ ref.ª no 

CPFT

39 Letras e tretas 1902, T, 4 (11) Elvas TB, 1883, #13 Jocoso ATU 1920F 419

40 A viúva 1902, T, 4 (11) Elvas FAO, 1900, #205; 
TB, 1883, #70

Jocoso ATU 1350 420

41 A gulosa 1903, T, 5 (1) Elvas FAO, 1900, #147 Jocoso ATU 1373A* 421

42 A velha 1903, T, 5 (1) Elvas FAO, 1905, #416 Sentimental ATU 956D 422

43 Quem tirou o olho à 
rainha?

1903, T, 5 (1) Elvas FAO, 1900, #40
FAO, 1905, #237

Sentimental ATU 871A 423

44 O boi barrabil 1903, T, 5 (2) Elvas AC, 1879, #56; 
TB, 1883, #58

Sentimental ATU 889 424

45 A sogra enganada 1903, T, 5 (2) Elvas FAO, 1900, #396 Jocoso ATU 1408B 425

46 Faz tu bem, não cates a 
quem

1903, T, 5 (2) Elvas único Religioso ATU 821A 426

47 O sonho 1903, T, 5 (3) Elvas FAO, 1905, #335; 
FAO, 1900, #90; 

Maravilhoso ATU 725 427
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FAO, 1905, #301; 
AC, 1879, #59

48 O baguinho de milho 1903, T, 5 (3) Elvas FAO, 1900, #94; 
AC, 1879; #33; 
TB, 1883, #94

Maravilhoso ATU 700 428

49 O passarinho verde 1903, T, 5 (3) Elvas FAO, 1900, #45; 
FAO, 1900, #137; 

CP, 1910, #7; 
CP, 1910, #21;
TB, 1883, #34

Maravilhoso ATU 431B* 429

50 O camponês 1903, T, 5 (3) Elvas FAO, 1900, #13 Sentimental; 
Jocoso

ATU, 921A; ATU 

922B; ATU 1375

430

51 Não me cortes o cabelo 
que meu pai me penteou

1903, T, 5 (3) Elvas AC, 1879, #40; 
TB, 1883, #27

Religioso ATU 780B 431

52 As pretas 1903, T, 5 (3) Elvas ---------- Jocoso ATU 1372*B 432

53 O parvo 1903, T, 5 (3) Elvas ---------- Jocoso ATU 1725 433

54 O baguinho de romã 1903, T, 5 (3) Elvas AC, 1879, #15; 
CP, 1910; 44; TB, 

1883, #9; TB, 
1883, #10

Maravilhoso ATU 325 434

55 O compadre fachica 1903, T, 5 (3) Elvas ---------- Jocoso ATU 1532 435

56 Eu pequei com um moço 1903, T, 5 (3) Elvas ---------- Jocoso ATU 1410 436

57 Canta, surron, canta 1903, T, 5 (3) Elvas TB, 1883, #3 Maravilhoso ATU 311B* 437

58 Fezes e postemas 1903, T, 5 (3) Elvas FAO, 1900, #106; 
TB, 1883, #83

Jocoso ATU 1373A 438

59 As macacas 1903, T, 5 (4) Elvas FAO, 1900, #9; 
FAO, 1900, #62; 
FAO, 1900, #207; 
FAO, 1905, #251;

CP, 1910, #26;
CP, 1910, #27;

Maravilhoso ATU 402 439
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CP, 1910, #42;
TB, 1883, #29

60 O Diabo também não é 
mau

1903, T, 5 (4) Elvas FAO, 1905, #253; 
AC, 1879, #47

Religioso ATU 778*; ATU 

821B

440

61 S. Benedito 1903, T, 5 (4) Elvas ---------- Jocoso ATU 1476 441

62 Os três galinhos 1903, T, 5 (4) Elvas ---------- Animais ATU 234A 442

63 O gigante 1903, T, 5 (4) Elvas AC, 1879, #26 Maravilhoso ATU 311 443

64 Os galegos 1903, T, 5 (4) Elvas ---------- Jocoso ATU 1687 444

65 O lavrador 1903, T, 5 (4) Elvas ---------- Jocoso ATU 1740B 445

66 Ide òs sapatinhos 1903, T, 5 (4) Elvas Conto único Jocoso ATU 1341 446

67 O copo de oiro 1903, T, 5 (5) Elvas FAO, 1905, #276 Maravilhoso ATU 516C 447

68 A bicha 1903, T, 5 (5) Elvas FAO, 1905, #268 Maravilhoso ATU 533* 448

69 O alvenéu 1903, T, 5 (5) Elvas FAO, 1900, #124 Religioso ATU 841 449

70 Os dois compadres 1903, T, 5 (5) Elvas FAO, 1900, #19; 
FAO, 1900, #184; 
FAO, 1905, #305

Jocoso ATU 1535; ATU 

1539

450

71 O parvo 1903, T, 5 (5) Elvas FAO, 1905, #355; 
AC, 1879, #53 Jocoso

ATU 1685; ATU 

1687; ATU 1896; 

ATU 1831A*

451

72 Dona Vintes 1903, T, 5 (5) Elvas TB, 1883, #28 Sentimental ATU 879; ATU 

883B

452

73 O Zé Estragado 1903, T, 5 (5) Elvas ---------- Ogre Estúpido ATU 1168 S/ ref.ª no 

CPFT

74 O ladrão 1903, T, 5 (9) Elvas FAO, 1900, #43; 
FAO, 1900, #419; 

CP, 1910, #41;

Sentimental ATU 956B 454
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CP, 1910, #56; 
TB, 1883, #42

75 O piolho 1903, T, 5 (9) Elvas FAO, 1905, #299; 
AC, 1879, #48; 
TB, 1883, #18;
AC, 1879, #39

Maravilhoso; 
Sentimental

ATU 705A*; ATU 

857

455

76 A preguiçosa 1903, T, 5 (9) Elvas FAO, 1900, #71 Jocoso ATU 1405 456

77 O príncipe porquinho 1903, T, 5 (9) Elvas FAO, 1900, #72;
FAO, 1905, #221;
FAO, 1905, #418;

AC, 1879, #44;
CP, 1882, #20

Maravilhoso ATU 425A 457

78 O mouco 1903, T, 5 (10) Elvas ---------- Jocoso ATU 1698 458

79 Os sete veados 1903, T, 5 (11) Elvas FAO, 1905, #267;
TB, 1883, #36

Maravilhoso ATU 451 459

80 D. Buenos 1903, T, 5 (11) Elvas FAO, 1900, #2; 
FAO, 1900, #13; 
FAO, 1900, #48; 
FAO, 1905, #246;
FAO, 1905, #318; 
FAO, 1905, #336;

AC, 1879, #14;
CP, 1910, #4;
TB, 1883, #6;
TB, 1883, #17

Maravilhoso ATU 313C 460

81 Abre-te, flor de lis 1903, T, 5 (11) Elvas FAO, 1900, #129 Sentimental ATU 954 461

82 O pirolito 1903, T, 5 (11) Elvas ---------- Maravilhoso ATU 720 462

83 Gri, alerta, ladra, aun 
que seya el mismo Dyos

1903, T, 5 (11) Elvas ---------- Jocoso ATU 1681 S/ ref.ª no 

CPFT

84 O príncipe encantado 1903, T, 5 (11) Elvas FAO, 1900, #36
FAO, 1900, #186
FAO, 1905, #231

Maravilhoso ATU 425X 464
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FAO, 1905, #334
AC, 1879, #25
TB, 1883, #30
CP, 1910, #25

85 Eu vi-te, tu não me viste 1903, T, 5 (11) Elvas FAO, 1900, #59; 
AC, 1879, #55

Sentimental ATU 873* 465

86 O afilhado do rei 1904, T, 6 (1) ? FAO, 1900, #54; 
FAO, 1905, #225; 
FAO, 1905, #285; 
FAO, 1905, #436;

Maravilhoso ATU 531 466

87 Os três encantos 1904, T, 6 (1) Elvas FAO, 1905, #223; 
FAO, 1905, #244; 
FAO, 1905, #284; 

AC, 1879, #16; 
TB, 1883, #8

Maravilhoso ATU 552 467

88 A filha do comerciante 1904, T, 6 (1) Elvas FAO, 1900, #153; 
FAO, 1905, #273

Sentimental ATU 870A 468

89 As três irmãs 1904, T, 6 (1) Elvas Conto único Sentimental ATU 930D 469

90 A boneca 1904, T, 6 (2) Elvas ---------- Maravilhoso ATU 571C 470

91 O sabor dos sabores 1904, T, 6 (2) Elvas FAO, 1900, #182; 
TB, 1883, #50

Sentimental ATU 923 471

92 Palmas verdes 1904, T, 6 (2) Elvas FAO, 1900, #101;
TB, 1883, #59

Sentimental ATU 891B 472

93 O príncipe encantado 1904, T, 6 (2) Elvas FAO, 1905, #229; 
FAO, 1905, #286; 
FAO, 1905, #358;

CP, 1910, #60;
TB, 1883, #2

Maravilhoso ATU 425E 473

94 Assim o dizem 1904, T, 6 (3) Elvas ---------- Jocoso ATU 1406*D 474

95 O Zé Pequenino 1904, T, 6 (3) Elvas FAO, 1900, #173; 
AC, 1879, #21; 
TB, 1883, #51; 
CP, 1910, #51

Maravilhoso ATU 327B; ATU 

328

475
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96 Dormitório 1904, T, 6 (3) Elvas ---------- Sentimental ATU 894 476

97 Desanda palitroques 1904, T, 6 (4) Elvas FAO, 1900, #11; 
AC, 1879, #24; 
TB, 1883, #49

Maravilhoso ATU 563 477

98 O tonel de vinho 1904, T, 6 (5) Elvas ---------- Jocoso ATU 1405*B 478

99 A desmazelada 1904, T, 6 (5) Elvas ---------- Jocoso ATU 1370 479

100 A menina aparecida 1904, T, 6 (6) Elvas FAO, 1900, #125; 
AC, 1879, #48; 
TB, 1883, #15

Sentimental ATU 930A 480

101 O mateiro 1904, T, 6 (6) Elvas ---------- Jocoso ATU 1313A 481

102 S. Pedro e o casamento 1908, RL, 11 (1-2) Elvas único Jocoso ATU 1516C* 482

103 Conto do sapateiro 1908, RL, 11 (1-2) Elvas ---------- Maravilhoso ATU 330* 483

104 A Senhora do Rosendário 1908, RL, 11 (1-2) Elvas ---------- Jocoso ATU 1511* 484

105 [Uma velhinha] 1883, BSG, 4 (12) Elvas FAO, 1905, #295; 
AC, 1879, #6

Animais ATU *122F 485

106 [Uma mulher preguiçosa 
I]

1883, BSG, 4 (12) Elvas ---------- Jocoso ATU 1405* 486

107 [Uma mulher preguiçosa 
II]

1883, BSG, 4 (12) Elvas ---------- Jocoso ATU 1370C* 487

108 [Um galego] 1883, BSG, 4 (12) Elvas ---------- Jocoso ATU 1688*D 488

109 Os dois galegos Elvas ---------- Jocoso ATU 1865 2557

110 O casamento do 
galego222

1899, RM, 15 (35) Beja ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no 

CPFT

111 Linha curta, nó na ponta 1910, RL, 13 Elvas ---------- Sentimental ATU 825A S/ ref.ª no 

CPFT

112 Pulga, piolho e percevejo ---------- Elvas ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no 

                                                
222 Trata-se de um texto metrificado muito breve, semelhante a uma lengalenga. Não é um conto popular.
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CPFT

113 Dias de Maio ---------- Elvas ---------- ---------- ---------- S/ ref.ª no 

CPFT

114 [A mula e a vaca] ---------- Elvas ---------- Religioso ATU 750I 2559b

115 O capitão dos ladrões 1889, RM, 5 (12) Braga FAO, 1900, #217 Religioso ATU 753* 2898
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CAPÍTULO III

PARA UMA CLASSIFICAÇÃO E CATALOGAÇÃO 

DO CONTO POPULAR PORTUGUÊS



303

1. ACERCA DA CLASSIFICAÇÃO DOS CONTOS POPULARES

A classificação, a qualificação e a nomeação genérica dos contos populares tem 

por de mais favorecido a confusão e o equívoco.

Teófilo Braga falou nos seus Estudos da Idade Média (1870) em «contos de 

fadas», à imitação do que outros faziam noutras línguas, mais especificamente em

francês («contes de fées») ou em inglês («fairytales»), como se tal designação 

abrangesse todos os contos populares.

Em 1883, Teófilo Braga apresentou uma classificação para os contos populares 

que recolheu. No entender de Luís da Câmara Cascudo (1997: 217), trata-se de uma 

classificação «ao sabor do tempo, apartando o material em três quadros gerais, segundo 

as concepções fetichista, politeísta e monoteísta.» 

A classificação de Teófilo restringe-se às teorias de difusão dos contos propostas 

pela Escola Mitológica, a qual entendia as narrativas populares como resíduos de mitos 

civilizacionais que poderiam remontar às origens dos povos. Assim, não é de estranhar 

certas designações apresentadas por Teófilo, como «Contos Míticos da Aurora, do Sol e 

da Noite», onde se vê nitidamente suposta relação do mito com o conto. Contudo, 

independentemente de ter sido feita ou não «ao sabor do tempo», Teófilo foi o primeiro 

português a dar-se conta de que os contos populares poderiam ser categorizados

consoante os temas, o tipo de personagens e os próprios assuntos abordados.

Das recolhas portuguesas publicadas até 2000, contamos apenas uma que segue 

a classificação proposta por Aarne, revista e ampliada pelo americano Stith Thompson, 

em 1928. Esta recolha publicada em 1944, com o título de Os Melhores Contos 

Populares de Portugal, por Luís da Câmara Cascudo, apresenta uma série de versões de 



304

contos já editados por Teófilo, Adolfo e Consiglieri Pedroso, os quais foram, nas 

palavras do autor, «registados directamente dum colono português, António Portel.»

A página de rosto desta edição dá logo conta de uma classificação dos contos: 

«Contos de Encantamento – Contos de Exemplo – Contos de Animais – Contos 

Religiosos – Contos Etiológicos – Contos de Adivinhação – Contos Acumulativos –

Facécias – Natureza Denunciante – Ciclo da Morte – Demônio Logrado.» É a primeira 

vez que aparece uma recolha de contos populares portugueses classificados quanto aos 

tipos e quanto aos motivos, de acordo com a tipologia internacional vigente na altura.

Luís da Câmara Cascudo achou por bem explicitar no prefácio os critérios da 

divisão dos contos (1944: 25-26):

«Os cinquenta e cinco contos deste livro dividi-os, como aos cem dos Contos 

Tradicionais do Brasil, em onze secções.

CONTOS DE ENCANTAMENTO, são os Tales of Magic, Tales of 

Supernatural, Fairy Play, Cuentos, Conti, Racconti, Marchen, o mi-soso dos negros de 

Angola, segundo Heli Chatelain.

CONTOS DE EXEMPLO, o secular Exempla, já empregado pelo Cardeal 

Jaques de Vitry, no século XIII, o exemplo antigo, de que fala Gil Vicente, Exempli, 

stories, fireside stories, ordinary folktales, Conseja de Espanha e da América Espanhola.

CONTOS DE ANIMAIS são as “fábulas” clássicas, animal tales.

CONTOS RELIGIOSOS, parte distinta dos Tales of Supernatural, caracterizadas 

pela presença da intervenção divina.

CONTOS ETIOLÓGICOS, na acepção de Dahnhardt e de Lehmann-Nitsche. 

Explicam peculiaridade morfológica de um animal, forma de uma árvore, aspecto de um 

monte.
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CONTOS DE ADIVINHAÇÃO, os riddles-tales, que os angoleses dizem ji-

nongonongo.

CONTOS ACUMULATIVOS, Formula Tales, Cumulative Tales dos folcloristas 

ingleses e norte-americanos.

FACÉCIAS, Jokes and Anecdotes, Contrafavorable, Schawank, Patranha, 

patranha de rir e folgar, dizia António Prestes, no século XVI.

NATUREZA DENUNCIANTE tem por protótipo o Midae Phoebus Aures 

Asininas Tribuit, de Ovídio, «Metamorfoses», 11, V.

CICLO DA MORTE e o DEMÔNIO LOGRADO justificam pela justiça de 

finalidade moral dos contos agrupados. A Morte é sempre vencedora. O Demônio é 

sempre logrado.»

O estudioso brasileiro domina a terminologia usada em diferentes países, mas as 

definições que apresenta para designação dos tipos de contos não têm tradição, 

limitando-se a apresentar a tradução da designação em vários idiomas. Além disso, o 

emprego do termo «conto» só se aplica a sete das onze secções, havendo quatro 

designações onde não há: facécias, natureza denunciante, ciclo da morte, demónio 

logrado. Quanto a essa opção o autor não se detém, nem elucida as razões que lhe 

subjazem.

1.1. A CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE AARNE-THOMPSON

Em 1910, o folclorista finlandês Antti Aarne (1867-1925) publicou, na Folklore 

Folklore Fellows’ Communications, uma obra que apresenta uma classificação e uma 

bibliografia para os contos populares: Verzeichnis des Märchentypen. 
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Este índice de classificação, traduzido e revisto, em 1928, por Stith Thompson,

assenta numa catalogação tipológica de raiz filológica e histórico-geográfica. Os tipos 

constituem o conto popular com existência independente, isto é, a narrativa não 

estabelece qualquer dependência com outras narrativas, é um todo. Pode, porém, ser 

narrado com outro conto, permitindo o surgimento de tipologias híbridas. Os motivos 

são os elementos que num conto têm a capacidade de persistir na tradição.

Assim sendo, a classificação proposta por Aarne-Thompson «has served as a 

basis for nearly all the classifications [and] it could be made much more valuable if it 

were revised so as to take better account of the actual body of narrative material present 

in the various countries», refere Stith Thompson (1961: 5). Efectivamente, os catálogos 

de Aarne e Thompson The Types of the Folktale (1961) e o Motif-Index of folkliterature

(1955-1958) afirmaram-se, no campo dos estudos dos textos folclóricos, como as 

maiores obras de referência para a classificação dos contos populares durante todo o 

século XX.

Os objectivos de uma classificação internacional dos contos nesses moldes 

foram apresentados no Congresso Internacional sobre o Conto Popular, que teve lugar 

em Lund, em 1935. A criação de uma única classificação, assaz abrangente, tornava-se 

necessária para uniformizar metodologias, critérios, conceitos e designações. É certo 

que a primeira edição de Aarne, de 1910, se prendeu com a classificação de um corpus

específico, circunscrito ao repertório finlandês, tendo sido possível aplicá-la, também, a 

uma boa parte do Norte da Europa.

Contudo, quando o americano Stith Thompson se propôs traduzir e rever a 

edição finlandesa em 1928, tornou-se imperioso alargar a classificação também aos 

países do Sul da Europa, tendo ficado de parte muitos países da Europa Ocidental, onde 

Portugal se enquadra, da Europa de Leste e, tratando-se de uma classificação 
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internacional, que se pretendia o mais abrangente possível, toda a Ásia até à Índia foi 

desconsiderada, ironicamente quando se lhe atribuía, segundo certas teorias de difusão e 

transmissão dos contos populares, a origem de muitos tipos e motivos.

Mas, fruto da primeira revisão de The Types of the Folktales, começaram a 

surgir, entre 1928 e 1961, catálogos de contos de vários países europeus, os quais pouco 

haviam sido referenciados na classificação AT. Ralph Boggs publicou, em 1930, Index 

of Spanish Folktales; Gianfranco D’Aronco o Indice delle fiabe toscane, em 1953; 

Johannes Bolte e Georg Polivka o Annmerkungen zu der Kinder-und Hausmärchen der 

Brüder Grimm, em cinco volumes publicados entre 1913 e 1930. Como se pode 

constatar, a obra de Aarne e Thompson foi bem recebida junto dos investigadores e 

estudiosos do conto popular nalguns países da Europa.

Depois da última edição revista em 1961, onde passam a constar todas as 

referências dos catálogos publicados entre 1913 e 1960, muitos outros índices nacionais 

vieram a lume, uns seguindo escrupulosamente a classificação internacional, outros 

propondo novos motivos de acordo com o material narrativo de que dispunham 

circunscrito a uma região ou país.

Devem ser referidos os seguintes catálogos e índices: Cosimo del Monte 

Tammaro publicou, em 1971, Indice delle fiabe abruzzesi; em 1973, o americano 

Stanley Robe deu a conhecer o Index of Mexican Folktales; Terrence Hansen editou, em 

1975, The Types oof the Folktale in Cuba, Puerto Rico, the Dominican Republic, and 

Spanish South America; em 1992, é publicado Types and motifs of the Judeo-Spanish 

Folktales, por Reginetta Haboucha; o espanhol Carlos González Sans publicou, em 

1993, o Catálogo tipológico de cuentos folklóricos aragoneses, ao qual se segue, quatro 

anos depois, o Catálogo tipológico del cuento folklórico español. Cuentos maravillosos, 

da responsabilidade do espanhol Julio Camarena e do francês Maxime Chevalier. Em 
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2000, Paul Delarue e Marie-Louise Tenèze editaram Le conte populaire français. 

Contes-nouvelles; e Bráulio do Nascimento, em 2005, o Catálogo do Conto Popular 

Brasileiro.

Todos estes índices e catálogos seguem a tipologia internacional de Aarne-

Thompson, havendo, como já se referiu, novas entradas no que respeita os motivos.

Quanto à classificação AT, a seriação dos tipos e subtipos apresenta-se da 

seguinte forma223, em jeito de outline, na edição de 1961:

I. Animal Tales (Contos de Animais)

1 – 99 Wild Animals (Animais Selvagens)

100 – 149 Wild Animals and Domestic Animals (Animais Selvagens e 

Animais Domésticos)

150 – 199 Man and Wild Animals (O Homem e os Animais Selvagens)

200 – 219 Domestic Animals (Animais Domésticos)

220 – 249 Birds (Aves)

250 – 274 Fish (Peixes)

275 – 299 Other Animals and Objects (Outros Animais e Objectos)

II. Ordinary Folk-Tales (Contos «propriamente ditos» ou «comuns»224)

300 – 749 A. Tales of Magic (Contos Maravilhosos)

300 – 399 Supernatural Adversaries (Adversários Sobrenaturais)

                                                
223 Uma vez que a seriação se apresenta em inglês, optámos por apresentar, indicada entre 

parênteses, uma sugestão de tradução em língua portuguesa.
224 A tradução de «ordinary» ofereceu-nos alguma dificuldade, dadas as acepções semânticas 

que o adjectivo «ordinário» comporta na língua portuguesa. A opção por «propriamente ditos» 

decorre da tradução francesa apresentada por Michèle Simonsen «contes proprements dits»; e a 

por «comuns» advém da proposta de Bráulio do Nascimento que traduz o sintagma «Ordinary 

Folk-Tales» por «Contos Folclóricos Comuns».
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400 – 459 Supernatural or Enchanted Husband (Wife) or Other 

Relatives (Marido, esposa ou outros parentes sobrenaturais 

ou encantados)

460 – 499 Supernatural Tasks (Tarefas sobrenaturais)

500 – 559 Supernatural Helpers (Ajudantes sobrenaturais)

560 – 649 Magic Objects (Objectos mágicos ou maravilhosos)

650 – 699 Supernatural Power or Knowledge (Poder ou sabedoria 

sobrenaturais)

700 – 749 Other Tales of the Supernatural (Outros contos ligados ao 

sobrenatural)

750 – 849 B. Religious Tales (Contos Religiosos)

850 – 999 C. Novelle (Romantic Tales) (Contos Sentimentais)

1000 – 1199 D. Tales of the Stupid Ogre (Contos do Ogre Estúpido)

III. Jokes and Anecdotes (Piadas e Anedotas)

1200 – 1349 Numskull Stories (Histórias Patéticas)

1350 – 1439 Stories about Married Couples (Histórias sobre Marido e Mulher)

1440 – 1524 Stories about a Woman (Girl) (Histórias sobre uma mulher ou 

rapariga)

1525 – 1874 Stories about a Man (Boy) (Histórias sobre um homem ou rapaz)

1525 – 1639 The Clever Man (O Homem Esperto ou «o Chico Esperto» 

ou, ainda, o Espertalhão)

1640 – 1674 Lucky Accidents (Incidentes Engraçados)

1675 – 1724 The Stupid Man (O Homem Estúpido)

1725 – 1849 Jokes about Parsons and Religious Orders (Anedotas sobre 

Religiosos e Ordens Eclesiásticas)
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1850 – 1874 Anecdotes about Other Groups of People (anedotas sobre 

outros grupos de pessoas)

1875 – 1999 Tales of Lying (Contos de Mentiras)

IV. Formula Tales (Contos Enumerativos)

2000 – 2199 Cumulative Tales (Contos Acumulativos)

2200 – 2249 Catch Tales (Farsas)

2300 – 2399 Other Formula Tales (Outros Contos Enumerativos)

V. Unclassified Tales (Contos sem classificação)

2400 – 2499 Unclassified Tales (Contos sem classificação)

Apesar da boa recepção que a obra dos folcloristas finlandês e americano teve 

junto dos estudiosos do conto – e atestam-na o número significativo de catálogos e 

índices nacionais a que se fez referência –, assinala Nicole Belmont225: «Il pose ainsi la 

question cruciale de la nature du conte-type: modèle, archétype, standard, étalon auquel 

on mesure et juge les versions collectées. Même si personne ne pense de nos jours que 

le conte-type répresente la forme d’origine du conte ou sa forme narrativement et 

esthétiquement parfaite. Mais sans doute a-t-on tendance, qu’on le veuille ou non, à 

évaluer, à jauger toute variante par rapport au conte-type tel qu’il est défini par la 

                                                
225 No ensaio publicado, em 2001,no periódico Entrelacs et Traverses. Approche Plurielle en 

Littérature Orale, fascículo 50, intitulado «Du catalogue à l’«Histoire Cachée». À propos de la 

typologie Aarne-Thompson», Nicole Belmont reflecte sobre a tipologia que tem vigorado 

durante tantos anos e sobre a problemática da existência de um conto-tipo, a aplicação empírica 

da tipologia, a necessidade de uma uniformização terminológica em detrimento do uso arbitrário 

de designações pouco precisas, e a análise do conto popular enquanto texto narrativo. Assim 

sendo, a existência de um conto «arquétipo» é contestada, tendo por base certos aspectos dos 

quais se deram conta muitos recolectores, mas sobre os quais nenhum se debruçou 

afincadamente.
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séquence des épisodes énoncée dans la typologie internationale, et à considérer comme 

des irrégularités les écarts d’une version particulière.» (2001 : 75)

A constatação de que o catálogo de classificação de Aarne-Thompson põe em 

evidência a existência de um conto-tipo, aquele que vale por si só, poderá indiciar ao de 

leve uma hierarquização na categorização das narrativas. O facto de poder haver, como 

refere Belmont, um conto «arquétipo» – logo o conto perfeito –, as restantes versões 

estariam em posição desfavorável em termos hierárquicos. Todavia, não nos parece ter 

sido essa a intenção nem de Aarne, nem de Thompson. A projecção abstracta de um 

tipo, do qual decorrem versões e/ou subtipos, vem apenas e sobretudo facilitar o 

trabalho de classificação dos contos da parte de quem os recolhe ou de quem os estuda. 

Nesta linha de ideias, os contos «arquétipos» seriam os referenciados por Aarne que no 

entanto se circunscrevem ao repertório finlandês.

Contudo, a advertência de Belmont continua a ser pertinente, na medida em que 

se refere aos estudos que têm vindo a ser feito no âmbito da classificação dos contos. 

Isto é, ao invés de se propor um subtipo, acrescentar um ou outro motivo aos índices já 

feitos, tende-se a «évaluer, à jauger toute variante par rapport au conte-type […] comme 

des irrégularités les écarts d’une version particulière.» Assim, entrar-se-ia numa espécie 

de hierarquização – por sobre ou subvalorização – da qualidade dos contos enquanto 

«espaces narratifs», quando se sabe que a sua proveniência não é grosso modo um 

espaço rebuscado ou erudito.

De facto, não é de estranhar que se possa erradamente considerar um conto 

«melhor» ou «pior» no que se refere ao seu processo narrativo e narratológico. 

Lembremos o que disse Belmont (2001: 75): «on sait combien les tout premiers 

collecteurs, parmi eux les frères Grimm, aimaient à fusionner deux ou parfois trois 

versions pour fabriquer un récit complet. […] C’est un procédé de lettrés, habitués de 
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l’écriture, laquelle fournit un discours plein, saturé, clos sur lui-même, et par conséquent 

incapables de concevoir un texte perpetuellement remis en jeu, ouvert, expansif.»

Os textos que serviram de base e de referência à criação de uma tipologia 

internacional podem ter sido «adulterados» no próprio momento da recolha, o que 

levaria a duvidar do conceito de conto-tipo. Porém, talvez tenha sido por essa razão que 

Aarne e Thompson criaram os «motivos», pois são eles, e não podemos esquecer que 

permitem a persistência na tradição, mesmo que, nas palavras de Thompson, 

«sometimes, indeed, these are equivalent to types, since many tales consist of only a 

single motif.» (1961: 8)

Não obstante os conceitos de «tipo» e de «motivo» serem, ainda hoje, usados na 

classificação dos contos populares. Haverá que ter em conta o que disse Hans-Jörg 

Uther (1996: 302): «International classification systems have been much criticized. The 

main criticisms have been: 1) imprecision in the definition of motif and type; 2) the 

introduction of too many oikotypes with minimal variants; 3) a onesided orientation 

toward Europe; 4) insufficient integration of the available indices; 5) an exclusive 

orientation toward traditional genres, with no consideration of minor forms.»

Contudo, o estudioso alemão refere que as críticas da classificação de AT não 

foram fundamentadas e não resolveram as insuficiências: «Although Stith Thompson 

recognized that his system is primarly oriented to Europe, later researchers have 

adopted it uncritically, forcing some texts into the scheme, leaving out others, and 

creating a portrait that is misrepresentative of the actual situation.» (1996: 303)

O «seguidismo» relativamente à classificação AT reenvia para a circunstância 

evocada por Uther - a de forçar a classificação de certos contos -, quando se poderia 

acrescentar novos tipos e/ou motivos: «La classification actuelle est une liste à usage 

pratique, pour ceux qui cataloguent les contes. C’est pourquoi la numérotation 
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maintenant admise ne peut être perturbée même si elle n’est pas entièrement logique. 

Elle doit être augmentée afin de l’adapter à l’aire asiatico-européenne.» (Belmont 

2001 : 78)

Assim sendo, as observações e críticas suscitadas pela classificação 

internacional Aa-Th levaram a que se repensasse todo o sistema por que se norteia a 

tipologia internacional dos contos populares. Primeiramente, uma tipologia de 

narrativas implica um esquema exacto e científico, situação que não se verifica na 

tradição narrativa tal como a entendemos; além disso, não há uma validade objectiva, 

nem uma consistência plena, em termos narratológicos (do ponto de vista temático e 

estrutural), quando os géneros do conto popular são definidos e classificados de acordo 

com as personagens.

Seguidamente, a apresentação de certos tipos no catálogo Aa-Th, que vêm 

localizados separadamente e que registam apenas um reduzido número de variantes, 

obscureceu desnecessariamente o lugar destes tipos na tradição narrativa, e desvirtuou a 

verdadeira natureza de um sistema de classificação como seja um catálogo. Neste 

sentido, acresce assinalar que as referências a versões foram feitas usualmente a 

recolhas antigas e não às novas que iam surgindo, mesmo tendo havido duas revisões da 

classificação originalmente proposta por Aarne (1910) em dois períodos de tempo 

relativamente espaçados, 1928 e 1961. Do mesmo modo, também foram muitas vezes 

esquecidas referências a relevantes estudos literários que foram aparecendo no âmbito 

da teoria do conto popular.

Uma outra crítica apontada prende-se com o facto de a classificação Aa-Th se ter 

circunscrito à tradição oral oitocentista, relegando para segundo plano as fontes 

literárias que poderiam estar relacionadas com certos contos populares. Por outro lado, o 

sistema de classificação envolvia quase exclusivamente a tradição narrativa europeia, 
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mas não de todo o continente: nunca foi registada qualquer referência, por exemplo, aos 

contos populares da Dinamarca ou da Rússia; informações relativas a Portugal e a certos 

países do Leste Europeu estavam, muitas vezes, em falta; as tradições narrativas de 

pequenas comunidades e/ou regiões (como o País Basco, as ilhas Frísias, entre outros) 

não estavam bem documentadas. Então, via-se um certo desequilíbrio em termos de 

catalogação internacional, a qual, entendemos, devia cobrir equitativamente as diversas 

partes a que se reporta.

Em relação aos tipos, a descrição dos mesmos é grosso modo breve, imprecisa e 

centrada nas personagens, o que limita a classificação de novas narrativas, uma vez que 

não é flexível. Ao mesmo tempo, a inclusão de «irregular types» suscita um rol de 

dúvidas, entre as quais a própria classificação da narrativa num quadro sistemático.

1.2. A REVISÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE AT POR UTHER – ATU

A publicação, em 2004, de The Types of International Folktales. A 

Classification and Bibliography, por Hans-Jörg Uther226, veio instituir um sistema 

renovado de classificação internacional do conto popular: a tipologia ATU (Aarne –

Thompson – Uther).

Esta classificação eliminou ou mitigou as falhas assinaladas na tipologia Aa-Th, 

apresentando-se como uma ferramenta que permite, efectivamente, uma rápida 

localização dos diferentes tipos internacionais, fornecendo uma orientação histórico-

literária comparativa para os estudiosos do conto popular.

                                                
226 Hans-Jörg Uther (1944- ) é Professor de Literatura Alemã na Universidade de Duisburg-

Hessen. É membro-fundador da comissão editorial da Enzyklopädie des Märchens e editor dos 

periódicos «Die Märchen der Weltliteratur».
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As descrições dos tipos dos contos foram completamente reescritas e 

reformuladas de modo a tornarem-se mais precisas e objectivas, com base em todos os 

resultados da investigação disponível e levada a cabo até 2003, sensivelmente. Assim, 

cada tipo faz-se acompanhar de um conjunto de referências que o permitem localizar 

num dado ciclo temático, num certo período histórico-literário, assim como são 

apontadas as demais versões e respectivas obras de catalogação. Comparativamente ao 

catálogo de Aa-Th, a nova classificação ATU apresenta aproximadamente mais 

duzentos e cinquenta novos tipos. Assinalemos também o seguinte: «types from the Aa-

Th catalog that were limited to a single ethnic group, and for which no more 

information is available, [they] have been excised (they can still be found in the regional 

catalogs), except when they have reached a significant temporal, ethnic, or geographic 

distribution.» (Uther 2004: 8).

No catálogo de Uther, cada tipo de conto é devidamente numerado, intitulado e 

com uma breve descrição do seu conteúdo temático e das suas especificidades. O autor 

esforçou-se por imprimir uma certa flexibilidade a cada tipo, permitindo assim que 

novas narrativas não deixassem de ser catalogadas apenas por se desviarem das demais 

versões por causa de um motivo ou outro aspecto de ordem temática. Essa flexibilidade 

não é, porém, sinónimo de arbitrariedade, é antes «adaptable, and can be integrated into 

new thematic compositions.» (Uther 2004: 8).

Contrariamente a Antti Aarne, Hans-Jörg Uther entende que as fontes literárias, 

das quais brotaram narrativas e contos que, tendo entrado na tradição narrativa oral, se 

tornam em contos populares, devem constar na catalogação internacional. E esclarece:

«while Antti Aarne had essentially ignored older, literary sources, Stith Thompson 

sometimes made reference to important literary texts by Boccacio, Chaucer, Basile, and 

Johannes Pauli. […] Written sources were for the most part undervalued.» (2004: 9) A
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afirmação de Uther baseia-se no facto de no catálogo Aa-Th surgirem indexadas versões 

de fábulas de Esopo como contos de animais ou outras narrativas lendárias tidas como 

contos etiológicos, quando a Idade Média foi um período tão período tão rico em 

narrativas fantásticas que em tudo, ou quase tudo, coincidem com os contos 

maravilhosos ou os contos sentimentais.

No que toca a existência dos «motivos» na classificação ATU, Uther justificou o 

ter mantido essa unidade distintiva do conto, porque estabelece, em termos 

narratológicos, uma relação importante com o tipo do conto. A conformidade conto-tipo 

e motivo, não obstante ter sido objecto de crítica por parte de alguns estudiosos pela sua 

imprecisão e conceptualização, é útil, segundo Uther, por permitir descrever a afinidade 

entre um dado número de narrativas com atributos funcionais e formais diferentes. O

autor reporta-se ao motivo «as one of the elements of a tale (that is, a statement about an

actor, an object, or an incident), […]. In fact, a motif can be a combination of all three 

of these elements, for example, when a woman [an actor] uses as magic gift [an object] 

to cause a change in the situation [an incident].» (2004: 10).

Os conceitos dados a «tipo» e a «motivo» na classificação de Uther permitem

uma catalogação mais abrangente e coerente dos contos. Deste modo, e citando as 

palavras do próprio autor, «The ATU type catalog is a bibliographic tool that 

characterizes such diversity, represented by published narratives of different ethnic 

groups and time periods, with a description of each type followed by references to 

catalogs, texts, and published research.» (2004: 10)

Tendo em conta a compatibilidade entre os antigos e os novos catálogos 

regionais e internacionais, a numeração dos tipos em uso durante cerca de um século 

manteve-se. No catálogo Aa-Th, alguns tipos surgem em mais do que um número, 

criando uma duplicação desnecessária. Thompson havia retirado esses tipos de 



317

catálogos regionais, aquando das revisões feitas em 1928 e 1961, sem se aperceber de 

que aquele mesmo tipo já tinha sido assinalado noutro lugar ou secção. Apenas nalguns 

casos foi necessário deslocar um número de um tipo de uma secção para outra, como 

sucedeu, a título de exemplo, com o AT 1587, que passou a ATU 927D.

A diferenciação entre «tipos regulares» e «tipos irregulares» na catalogação Aa-

Th era, segundo Uther, bastante problemática. Os então chamados «tipos irregulares» 

tornaram-se desnecessários quando apenas provinham de grupos étnicos 

demarcadamente isolados. Noutros casos, esses tipos acabaram por ser de extrema 

importância: a tradição oral que lhes subjaz constituiu um desenvolvimento secundário 

da relação entre tradição oral e tradição literária, tendo-se aferido que, em alguns casos, 

tal tradição remonta à Antiguidade Greco-latina. Todo o tipo – por ser importante –

listado na classificação ATU é considerado um «tipo regular».

Além disso, a presença de alguns tipos que mantiveram a sua numeração deve-se 

a uma questão de «compromisso». Em particular, alguns se tornaram em referências 

para delimitar um ciclo de contos, como por exemplo, os tipos 425 – The Search of the 

Lost Husband – e 510 – Cinderella and Peau d’Âne –, pois muitos catálogos tinham 

registo nesses tipos muitos contos, quando podiam tê-los categorizado em subtipos 

relevantes. Motivos divergentes no início ou no fim desses subtipos foram usados como 

critério da sua separação dos tipos dos contos. Outros subtipos foram agrupados em 

tipos atendendo aos seus elementos estruturais. Para documentar narrativas que eram de 

difícil classificação usou-se a designação de «miscellaneous type» que, em língua 

portuguesa, poderá ser traduzida por «tipo híbrido».

Também as designações dos tipos de contos foram parcialmente revistas, do 

mesmo modo que as descrições dos enredos/momentos narrativos foram quase 
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completamente reescritos e expandidos. Houve algumas razões que levaram ao 

alargamento dos sumários descritivos para cada tipo. 

Primeiramente, foi necessário corrigir aspectos preconceituosos relativamente ao 

género no que respeita a caracterização dos protagonistas, assim como desmistificar 

elementos e temas sexuais, os quais eram tidos na descrição do catálogo Aa-Th como 

elementos e temas obscenos. As novas descrições dos tipos foram feitas de acordo com

os seguintes princípios: «The main characters, both active and passive, and their 

opponents, must be named, and the tale’s actions and objects and especially its situation 

must be recognized. The description of each tale type is based on monographic studies 

and on the texts that have been classified for the archive of the office of the 

Enzyklopädie des Märchens in Göttingen. […] The description of each tale offers a 

basic summary, a minimal framework that includes the tale’s central structure and 

contents along with its most important characters. Evidence of the tale’s significant 

variation is also noted.» (2004:12)

A numeração dos motivos, que fornece um orientação adicional, está ajustada e 

surge nas devidas categorias, quando necessária. Apenas os motivos mais importantes 

do Motif-Index de Stith Thompson foram conservados, apesar de haver outros que, 

sendo pertinentes ou abrangentes demais, Uther não entendeu serem indicados para se 

ter em conta na análise ou na descrição de contos.

Ainda no catálogo de Uther há a assinalar três rubricas que não surgiam na 

catalogação de Aa-Th, pelo menos do mesmo modo ou com as mesmas designações. Na 

rubrica «Combinações» são listados os contos mais importantes pertencentes a ciclos 

narrativos, combinações já assinaladas por Aa-Th ou contaminações de enredos e/ou 

motivos. Sob a designação de «Observações» (em inglês Remarks) surge uma rubrica 

que o autor destina ao registo das fontes literárias do conto, se as houver, de 
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informações acerca da antiguidade da narrativa catalogada naquele tipo, a proveniência 

geográfica (país), a extensão da tradição contística, e/ou traços distintivos, como, por 

exemplo, a ocorrência num dado ciclo temático.

Uma rubrica designada de «Literatura/Versões» apresenta-se em duas secções. 

Em primeiro lugar, na maior parte dos casos, são assinaladas as fontes bibliográficas 

mais importantes por ordem cronológica e as diversas versões no quadro internacional. 

Essas publicações contêm informações acerca da tradição do tipo do conto ou acerca da 

estrutura. Porém, nem todas as referências constam dessa rubrica: Uther omitiu 

trabalhos antigos, quando para os quais havia recentes revisões ou quando eram vistos 

como trabalhos obsoletos.

Em segundo lugar, essa rubrica evidencia a transmissão do tipo de conto, através 

da referência aos catálogos227 de tipos e motivos de contos publicados nas diversas 

regiões, países ou certos grupos étnicos. De modo a evitar repetições nas referências aos 

catálogos, Uther procedeu a uma selecção baseada no seguinte pressuposto: citar o 

catálogo que, publicado mais recentemente, engloba(ria) todas as entradas de contos 

registados até ao momento.

Para além da classificação e da bibliografia disponível em The Types of 

International Folktales, há finalmente no terceiro volume um índice de motivos e 

temas. «The index that concludes this work attempts to document only limited range of 

the tale’s contents: their most important subjects, plots, and motifs, including their 

actors and settings. Although it strives for completeness, this is in fact impossible, if 

only because many abstractions are not evident in the text.» (2004: 14)

                                                
227 Desses catálogos consta o Catalogue of Portuguese Folktales, «no prelo», na altura da 

publicação da obra de Uther. Além disso, o autor remete para essa literatura a tipologia ATU 

por neles se poder vir a encontrar mais informações acerca de um dado tipo ou certas 

especificidades regionais que um catálogo de natureza internacional poderá não contemplar.
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1.3. OS TIPOS DE CONTOS POPULARES – PROPOSTAS E CONCEITOS

Quando Stith Thompson traduziu e reviu, em 1928, a obra de Antti Aarne 

Verzeichnis der Märchentypen, deu a conhecer a proposta de classificação, brevemente 

explicada através de conceitos e definições que merecem a nossa atenção: «Taken as a 

whole, the tales are divided for the purpose of classification into three principal groups: 

animal tales, regular folk-tales, and humorous tales.» (1928: 12). Tendo procurado 

definir cada um dos três grupos referidos, Aarne visava apresentar, sobretudo, uma 

listagem classificativa, sem referir as especificidades de cada grupo, como pudemos 

verificar na abordagem feita à sua tipologia no subponto 1.1. desse capítulo.

Relativamente aos «regular tales», também designados de «ordinary folk-tales» e 

considerados como «the largest group of tales» pelo autor, estes dividiam-se em 

categorias. Essas categorias teriam, narratologicamente, o estatuto de subgéneros. 

Todavia, os breves conceitos mostram a proximidade que as categorias mantêm entre si, 

ao invés de elencarem o que as especifica como sendo um dado tipo de conto e não 

outro.

«The largest group of tales, ordinary folk-tales, is divided into magic or wonder 

tales, religious stories, romantic stories, and those dealing with the stupid ogre. In the 

tales of magic is always found some supernatural factor, and generally likewise in the 

religious; whereas the romantic stories move entirely within the bounds of possibility. 

For the tales of the stupid ogre it has been difficult to find a satisfactory place in the 

classification. They are really wonder-tales and as such should be placed along with 

other wonder-tales, but since, on the other hand, in their character and nature they 
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resemble the humorous tale, they have been placed as the last group of the regular folk-

tales, next to the humorous anecdotes.» (Aarne, 1928: 13)

Como se pode ver, são sugeridas distinções relativamente ténues entre os tipos de 

contos referidos. Nos «contos de magia» (tradução ad litteram de «tales of magic»), 

encontra-se o elemento sobrenatural, o qual coexiste com os «contos religiosos», do 

mesmo modo que com os «contos do ogre estúpido». O que os diferencia? De que 

sobrenatural se trata? Também os «contos do ogre estúpido» se assemelham, nas 

palavras de Aarne, aos «contos humorísticos» (tradução ad litteram de «humorous 

tales») pela dimensão anedótica. Em que se distinguem? Que aspectos permitem separá-

los e classificá-los de formas diferentes? Além disso, o conceito apresentado para 

«romantic stories» é vago, sem ser que são consideradas histórias onde o elemento 

sobrenatural não surge.

Em relação aos conceitos referidos, Stith Thompson, na sua obra The Folktale

(1946), pouco se detém. Cita-os num capítulo intitulado «Classifying Folk Narrative», 

mas é num dos capítulos introdutórios, «Forms of the Folktale», que o americano deixa 

transparecer as suas reflexões sobre os conceitos e definições para os diferentes tipos de 

contos populares. Assim, para a designação genérica de «folktale», termo que em 

português seria melhor traduzir por «conto folclórico», como na vizinha Espanha, 

Thompson entende o seu uso comum como «employed in a much broader sense to 

include all forms of prose narrative, written or oral» (1946: 4), sendo que comporta 

diferentes formas, segundo as sua natureza narratológica, os motivos e episódios que 

comporta, e os temas que aborda e desenvolve.

Os «märchen» do alemão poderiam ser traduzidos por «contos de magia» ou 

«contos de fadas», porém, tal como também notámos, «fairy tale seems to imply the 

presence of fairies; but the Great majority of such tales have no fairies» (1946: 8). Para 
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nomear esse tipo de contos, optámos pela designação «contos maravilhosos», pois o 

termo «maravilhoso» parece-nos o mais indicado e abrangente, remetendo ora para 

fadas, ora para magias. Também próximo do «märchen» está, como verifica Thompson, 

o conto tipo novela, que entendemos chamar em português como «conto sentimental». 

Relativamente a esse tipo, diz Stith Thompson: «Literay examples of this form may be 

seen in the Arabian Nights or Bocaccio, but such stories are also widely told by 

unlettered, especially by the peoples of the Near East. The action occurs in a real world 

with definite time and place, and though marvels do appear, they are such as apparently 

call for the hearer’s belief in way the Märchen does not.» (1946: 8)

Então, distingue a priori os contos maravilhosos dos contos sentimentais a 

dicotomia irrealidade/realidade. Os primeiros fazem intervir elementos de um 

maravilhoso fora do domínio religioso, como assinala Simonsen (1994: 13): «ils 

comportent des éléments surnaturels non chrétiens (enchanteurs, métamorphoses, objets 

magiques, etc.)», não se confundindo, deste modo, com os contos religiosos, os quais 

comportam a presença do maravilhoso cristão. Por seu turno, os contos sentimentais

«ont une structure semblable à celle des contes merveilleux, mais s’en distinguent par 

l’absence de surnaturel» (Simonsen, 1994: 13). E acrescentamos que a ausência do 

sobrenatural não os distingue apenas dos contos maravilhosos, mas também dos contos 

religiosos.

Preferimos adoptar a designação «contos sentimentais» e não «contos realistas, 

românticos, romanescos ou novelescos», como lemos em certos catálogos, sendo 

traduções ad litteram de «Realistic Tales (Novelle)» ou «Romantic Tales». Há que ter 

cem conta as acepções que, em português e, tal como em francês, têm os adjectivos 

«realista», «romântico», «romanesco» e «novelesco». Os dois primeiros reenviam, por 

um lado, para períodos literários do século XIX – o Romantismo e o Realismo –, e, por 
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outro, para situações da realidade física ou do romantismo enquanto sinónimo forçado 

de «paixão» ou «amor». Quanto a «romanesco» ou a «novelesco», tem-se a impressão 

de se estar a falar de outras espécies narrativas, como o romance ou a novela.

Marie-Louise Tenèze refere-se a esses conceitos, dizendo «Contes realistes? Les 

contes facétieux le sont eux aussi. Contes romanesques? Une telle dénomination 

brouillerait un fait à mes yeux important : le roman – en opposition précisément à la 

nouvelle – se définit comme narration longue ; or le conte populaire comme narration 

longue ne se trouve pas premièrement ici. J’ai donc choisi, comme mes collègues 

d’outre-Rhin et particulièrement les collaborateurs de l’Enzyklopädie des Märchen (à 

laquelle, dans les commentaires des contes, je fais largement appel), de rester au plus 

près de la dénomination d’Aarne, soit, en français : contes novellistiques, ou mieux, 

contes-nouvelles (trad. de Novellenmärchen).» (2000 : 9-10).

Em português, ainda não lemos a designação «conto sentimental». O uso do 

qualificativo «sentimental» apresenta-se-nos como o mais adequado, por sugerir um 

enredo tendencialmente complexo, com uma localização espacio-temporal precisa e 

com co-referência ao mundo real, onde os sentimentos assumem maior relevo. Do 

mesmo modo como há um «romance sentimental», também achamos correcto haver um 

«conto sentimental». 

Tendo-se debruçado sobre as propostas e os conceitos para os tipos de contos 

populares que pertenceriam a uma macro-designação de «ordinary folktales», o 

estudioso finlandês assinalou dois subgrupos de contos: os de animais e os de humor ou 

humorísticos. «For the animal tales, the smaller groups are diferentiated according to 

the kind of animals playing a part in the story; and in each of these groups again the 

tales dealing with the same animal are placed together. Thus, for example, the group of 

wild animals begins with the favorite of folk-tales, the sly fox. Wherever animals 
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belonging to different groups appear in a tale, the decision as to the place to be assigned 

the tale has been determined by the question as to which animal plays the leading role in 

the action.» (1928: 12)

O conceito apresentado por Aarne centra-se no papel que o animal assume na trama 

narrativa do conto. De acordo com a relevância ou o protagonismo do dito animal, o 

conto ganha outras designações, sendo, por exemplo, um conto de animais selvagens ou 

um conto de animais domésticos. Considerámos o conceito um tanto simplista. Falar de 

«contos de animais» implica, obrigatoriamente, uma referência às «fábulas». E quanto a 

isso Stith Thompson foi exímio, tendo distinguido os dois géneros: «When the animal 

tale is told with na acknowledged moral purpose, it becomes a fable. […] the moral 

purpose is the essential quality which distinguishes the fable from the other animal 

tales.» (1946: 10)

O animal surge como personagem em mitos e narrativas literários de povos para 

quem ganha feições e formas semi-humanas, e aí não estamos perante um conto 

popular. Voltando a citar Thompson, ajuizámos da veracidade desse aspecto: «It is such 

non-mythical stories that we designate by the simple term animal tales. They are 

designed usually to show the cleverness of one animal and the stupidity of another, and 

their interest usually lies in the humor of the deceptions or the absurd predicaments the 

animal’s stupidity leads him to.» (1946: 9)

Um outro aspecto que achamos importante referir reside no facto de o animal surgir 

também nos contos maravilhosos ou nos contos jocosos. Neste sentido, o emprego da 

designação de contos de animais deve limitar-se às narrativas cujos protagonistas 

evidentes são animais. Assim, cremos ser possível delimitar as especificidades de cada 

um dos tipos que vamos propondo.
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Em relação ao terceiro grupo de contos apontado por Aarne, os «humorous tales», o 

autor reporta-se ao carácter produtivo e criativo subjacente a esse tipo de narrativas, 

mais do que tentando defini-las. «The third group of tales, jokes and anecdotes 

(Schwänke), will doubtless receive with the passage of time more additional numbers 

than the animal tales or the ordinary folk-tales; for these humorous tales originate more 

easily among the people than other kinds.» (1928: 14)

Verifica-se de facto em certos repertórios nacionais, como o português e/ou o 

espanhol, um elevado número de ocorrências de narrativas desse tipo, muitas vezes 

designado como «facécias» (cf. TB, 1883; FAO, 1905). Optámos por não adoptar esta 

designação por coerência linguística: temos «contos de animais», «contos 

maravilhosos», «contos sentimentais», «contos religiosos», «contos do ogre estúpido» e, 

deste modo, mantemos, com uniformidade, o vocábulo «conto» seguido de um 

determinativo qualificativo. Poderíamos ter usado os adjectivos «anedótico» ou 

«humorísticos», como sugerem as classificações internacionais «humorous tales», 

«jokes and anecdotes», mas não o fizemos, porque a palavra «jocoso» compreende e 

abrange um maior número de temas e assuntos cuja finalidade é o riso ou o escárnio. 

Para além disso, o uso do adjectivo «jocoso» é bastante antigo na tradição literária 

portuguesa, no âmbito da lírica galaico-portuguesa e da lírica portuguesa palaciana, e 

não se confunde com outras formas populares, como sejam as «piadas» ou «anedotas», 

para as quais, nos parece, remeteria automaticamente quer o adjectivo «anedótico», quer 

o «humorístico».

Sobre a designação «contos do ogre estúpido» pouco ou nada se detiveram os 

estudiosos Antti Aarne e Stith Thompson. Entendemos manter essa designação por duas 

razões: em primeiro lugar, para estar em conformidade com uma das categorias 

presentes quer no catálogo Aa-Th, quer no catálogo ATU; em segundo lugar, porque 
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vamos proceder a uma definição coerente e válida para um conto popular que possa ser 

assim designado.

Na apresentação das designações dos contos para o repertório francês, Michèle 

Simonsen apenas se refere a «Histoires d’ogres stupides», sob a égide de Aa-Th; Luís 

da Câmara Cascudo não alude a essa designação na classificação sugerida em Os 

Melhores Contos Populares de Portugal, porém aponta «contos do demónio logrado ou 

da morte vencida», os quais encontram lugar na catalogação internacional vigente como 

«Tales of the Stupid Ogre»; Camiño Noia Campos não adopta o sintagma «conto do 

ogro estúpido» nas recolhas de contos que fez na região galega, apesar de os ter 

referenciado na introdução do seu trabalho ao aludir à classificação de Aa-Th; 

Camarena e Chevalier, no Catálogo Tipológico del Cuento Folklórico Español. Cuentos 

Maravillosos, fazem referência à série de «El ogro estúpido». Não obstante as 

referências feitas, nenhum dos autores esclareceu os traços distintivos desse tipo de 

contos.

O «ogre» ou «ogro» é um «ente fantástico, gigante feroz dos contos de fadas que se 

alimenta de carne humana e de que os adultos falam para intimidar as crianças.» (2001, 

II: 2655), lê-se no Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea, definição que 

encontra correspondência, por exemplo, no dicionário francês Le Petit Larousse: «ogre, 

ogresse: dans les contes de fées, géant vorace qui mange les petits enfants.» (1998: 

713). Mediante uma definição como a que transcrevemos, podemos ficar confusos, pois

põe-se em causa certas designações propostas para os contos populares. Se os 

tradicionais «contos de fadas» são uma acepção – não abrangente – dos «contos 

maravilhosos» e se os ogres são personagens dos «contos de fadas», logo dos «contos 

maravilhosos», qual a razão de haver «contos do ogre estúpido»?
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Esse raciocínio quase silogístico conduz-nos a uma reflexão pertinente. No entanto, 

há ainda o qualificativo «estúpido» que, na óptica de Aarne, aproxima esse tipo de 

contos do «conto jocoso». Mas o problema persiste no que toca à existência de um tipo 

de contos com essa designação. O que nos passa desapercebida é a raiz etimológica de 

«ogre». Embora as definições constantes nos dicionários de referência apresentem o 

«ogre» como um «ente fantástico», esse nome vem da palavra latina «Orcus», o deus da 

morte. Tudo parece, então, esclarecer-se: sendo o deus da morte, no ideário popular a 

morte é muitas vezes associada a elementos de fundo religioso cristão. Ao paraíso está 

ligada a imagem de Deus, ao inferno a do demónio, logo faz todo o sentido a proposta 

de Cascudo, quando fala de «contos do demónio logrado ou da morte vencida». Isto é, 

são contos cujos protagonistas podem personificar o demónio ou a morte que, sendo 

seres temíveis pelo homem, simples mortal, acabam por ser vencidos por situações 

diversas, ridículas e estúpidas, colocando o homem no patamar do ser esperto e capaz de 

vencer quem, na realidade, sempre temeu e teme.

Finalmente, surgem, também, no quadro da classificação dos contos populares, os 

chamados «contos enumerativos», sintagma que achamos traduzir melhor a expressão 

inglesa «Formula Tales». Tal como verificámos em relação aos «contos do ogre 

estúpido», os «contos enumerativos» não registam qualquer conceito narratalógico nos 

estudos referidos ao longo deste capítulo. Simonsen apenas se lhes refere como «contes 

énumératifs ou “randonnées” – Il s’agit de conte du type: “Le valet appelle le boucher, 

qui ne veut pas tuer le veau qui ne veut pas boire la rivière qui ne veut pas éteindre le 

feu qui ne veut pas brûler le bâton, etc.» (1994 : 14).

Ou seja, a autora serve-se de um exemplo textual para tentar esclarecer a natureza 

dos «contos enumerativos». A nosso ver, são «contos enumerativos» os contos 

populares que se estruturam pela enumeração e encadeamento de acções realizadas por 
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uma ou mais personagens em cadeia. Além disso, a sua estrutura enumerativa assenta 

num jogo de palavras que, regra geral, estabelecem entre si rimas e trocadilhos, 

prestando-se, à semelhança de uma lengalenga, a uma espécie de exercício de 

memorização ou de recriação e invenção. Assim sendo, um «conto enumerativo» pode 

apresentar um número infinito de variantes ou finais diferentes a partir de uma mesma 

premissa de acção.

2. DA CATALOGAÇÃO DO CONTO POPULAR PORTUGUÊS

2.1. CATALOGUE OF PORTUGUESE FOLKTALES

Na edição de 1961 de The Types of the Folktale. A Classification and 

Bibliography, de Antti Aarne e Stith Thompson, apenas há duas referências aos contos 

populares portugueses. É certo que as grandes recolhas de contos portugueses não se 

estruturam de acordo com a tipologia AT, à excepção das recolhas levadas a cabo por 

Luís da Câmara Cascudo, em 1944, e por Manuel da Costa Fontes, em 1975 e 1977, o

que coloca de parte a integração do espólio português na catalogação europeia e 

mundial.

Neste sentido, o Centro de Estudos Ataíde Oliveira, na Universidade do Algarve, 

criou um arquivo de contos populares portugueses, o que seria o primeiro passo para, 

em 2006, Isabel Cardigos editar o seu catálogo: Catalogue of Portuguese Folktales. É 

uma obra de referência para o estudo do conto popular, em geral, e para compreender as 

tipologias dos contos populares portugueses, em particular. Permite-nos conhecer, com

exactidão, o repertório existente, assim como inferir algumas das especificidades dos 

contos que nasceram e foram transmitidos no nosso território.
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O catálogo segue a classificação internacional apresentada por Uther em The 

Types of International Folktales (2004), e de acordo com as 6000 entradas que 

contabilizámos, os contos populares portugueses classificam-se em: Animal Tales 

(754); Tales of Magic (1526); Religious Tales (541); Realistic Tales – Novelle (701); 

Tales of the Stupid Ogre (171); Anecdotes and Jokes (2051) e Formula Tales (173).

2.2. REFERÊNCIAS AO CONTO POPULAR PORTUGUÊS EM CATÁLOGOS E OBRAS 

ESTRANGEIRAS

2.2.1. PORTUGUESE FOLKTALES FROM CALIFORNIA (1975) DE MANUEL DA COSTA 

FONTES

Apesar de numa separata de Atlântida, volume XXI, número 2, Manuel da Costa 

Fontes (1977) ter referido que Portuguese Folktales from California era «uma colecção 

que estamos aumentando e revisando para publicação», a verdade é que tal publicação 

nunca saiu a lume, infelizmente para todos os portugueses radicados ou não nos Estados 

Unidos da América, e sobretudo para todos aqueles que se têm dedicado ao estudo do 

conto popular português. Mas foi-nos possível aceder a uma cópia da sua tese doutoral, 

publicada em 1975 «on demand by University Microfilms International», sendo de 

acesso bastante restrito ao público leitor.

Trata-se de uma colecção de contos populares portugueses cujo valor é 

inquestionável e que dá conta da permanência do conto popular português em espaços 

bem longe do território nacional. Numa altura em que embora pouco antes tivesse sido 

publicada a recolha dos Contos Populares e Lendas (1964 [1963]- 1969 [1966]),

Portuguese Folktales from California assume-se como a recolha pioneira de contos 
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populares da diáspora portuguesa ao circunscrever-se a um espaço geográfico preciso, a 

Califórnia.

A obra divide-se em quatro partes: uma introdução, a bibliografia, uma recolha 

de cinquenta e três narrativas e as conclusões. Na introdução, Manuel da Costa Fontes 

faz uma espécie de revisão da literatura sobre o que até àquele momento se tinha feito 

no âmbito dos estudos folclóricos portugueses nos Estados Unidos da América. Explica, 

também, a forma como as narrativas se apresentam dispostas, fazendo pertinentemente 

referência a recolhas portuguesas e espanholas de contos populares. Apresenta, ainda, os 

informantes que lhe permitiram recolher os contos, assim como as metodologias usadas 

para uma melhor transcrição e preservação das narrativas da tradição oral portuguesa.

A bibliografia apresenta, além da lista de abreviaturas usadas pelo autor ao longo 

da obra, uma secção relativa a índices, propostas de classificação, bibliografia 

específica, notas/artigos e estudos sobre o assunto em causa, e uma outra parte com as 

referências às diversas recolhas compiladas e dispersas de contos populares.

Quanto aos 53 contos populares, Manuel da Costa Fontes classificou-os em 

Animal Tales (4); Ordinary Tales: Tales of Magic (21), Religious Tales (4), Novelle (7); 

Tales of the Stupid Ogre (5); Jokes and Anecdotes (8); e Formula Tales (4). Saliente-se 

que todos os contos apresentam um resumo em inglês e são classificados e anotados 

respeitando metodologias e tipos de classificação internacionais, sendo que, como nos é 

referido na introdução, «with the exception of Luís da Câmara Cascudo, who usually 

refers to Antti Arne’s and Stith Thompson’s The Types of the Folktale, the texts 

presented here are the first in Portuguese to be classified and annotated according to 

international methods» (1975: 4).

Na conclusão de Portuguese Folktales from California, o autor recorda as 

metodologias da recolha e reforça o valor das narrativas como sendo o reflexo de uma 
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identidade cultural, literária e linguística. De acordo com a origem dos informantes que 

colaboraram neste projecto, Manuel da Costa Fontes pôde aperceber-se, ainda mais, da 

importância que o conto popular tem para o emigrante – um legado que ele não quer 

esquecer. 

Para além disso, Costa Fontes assinala também, em acordo com o testemunho 

dos informantes, as funções que cumpre o conto: a função lúdica e didáctica –

«According to our informants, the main reason for telling stories was to pass the time, 

although they could also be told for didactic reasons» (1975: 397) –, e a função moral e 

pragmatic: «Maria Teotónia de Freitas Toste certainly had a moral purpose in mind as 

she turned towards  her three-year old daughter, who was on her lap, while emphasizing 

how good Branca de Neve was (n.º 23).» […] «And Maria da Conceição Costa reported 

pragmatic reasons for telling tales such as keeping her daughter and nephews at home, 

out of mischief, and putting them to sleep.» (1975: 397-398)

A encerrar a obra, há a lista de seriação dos contos em tipos e motivos, de acordo 

com a obra de Antti Aarne and Stith Thompson, The Types of the Folktales; e um 

glossário vocabular de grande valor etnolinguístico e dialectológico.

Subjacentes à concepção de uma obra como Portuguese Folktales from 

California estiveram objectivos que Manuel da Costa Fontes delineou com rigor e 

pertinência: mostrar se o conto popular português era preservado pelos imigrantes que 

se tinham fixado na Califórnia; verificar se os informantes saberiam mais contos no 

momento da recolha do que quando ainda viviam em Portugal; saber a razão pela qual 

alguns contos poderiam ter sido esquecidos; aferir se os contos eram narrados da mesma 

forma e com a mesma frequência como sucedia em Portugal ou se “esse ritual” ocorreria

menos frequentemente no país estrangeiro onde se fixaram os portugueses; analisar a 

forma de transmissão das narrativas no espaço circunscrito da Califórnia; apurar até que 
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ponto os contos eram afectados pela comunidade falante inglesa e averiguar se os 

mesmos tinham sido ou não traduzidos para a nova língua como maneira de serem 

contados.

Neste sentido, Manuel da Costa Fontes levou a sua recolha a seis localidades: 

duas da costa norte da Califórnia – San Lorenzo e San Joaquin Valley – e quatro da 

costa sul – Artesia, Chino, Ontário e San Diego. O momento da recolha iniciou-se em 

1973 e o autor pôde constatar que o conto popular permite reforçar e enriquecer a 

tradição oral portuguesa nas comunidades imigrantes. Contudo, também se apercebeu de 

que é uma tradição que se está a perder.

Na introdução a Portuguese Folktales from California, Manuel da Costa Fontes 

dá conta dos trabalhos e estudos que até à data haviam sido feitos no âmbito do folclore 

português nos Estados Unidos da América. Henry R. Lang (1892) foi o primeiro a 

interessar-se e a escrever pela/sobre a cultura portuguesa nos Estados Unidos da 

América, mais especificamente sobre a presença dos açoreanos em New Bedford e 

Massachussets. Publicou no Journal of American Folklore um artigo intitulado “The 

Portuguese Element in New England”. Decorrido um quarto de século, Elsie Clews 

publicou, em 1923, dois volumes de narrativas cabo-verdianas de imigrantes na Nova 

Inglaterra com o título Folklore from the Cape Verde Islands. Em 1949, Leo Pap 

publicou um estudo sobre o discurso luso-americano nas comunidades imigrantes nos 

Estados Unidos, e em 1963 George Monteiro lançou uma recolha de provérbios 

portugueses com ocorrência no estado de Rhode Island.

Na Califórnia, zona a que se circunscreve a recolha de Costa Fontes, o interesse 

por questões folclóricas e etnográficas de origem portuguesa surgiu com o estudo que A. 

H. Gayton fez sobre a Festa da Serreta (ilha Terceira, Açores), em 1948. Na década de 

70, os estudos intensificaram-se, sobretudo com a investigação de Francisco da Cota 
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Fagundes que publicou trabalhos no domínio da linguística e da etnografia portuguesa 

presentes no espaço norte-americano.

Portuguese Folktales from California é a primeira recolha do género a ser levada 

a cabo fora do espaço geográfico português. O autor preparou uma obra segundo as 

metodologias internacionais, asseverando tratar-se de uma maneira mais funcional do 

enquadramento do conto popular português fora das fronteiras nacionais: «(…) the texts 

presented here are the first in Portuguese to be classified and annotated according to 

international methods. In his forword to José Leite de Vasconcellos’s monumental 

Contos Populares e Lendas, Orlando Ribeiro writes that «a ordenação dos textos (feita 

apenas em ciclos de assuntos dispostos por ordem alfabética) é meramente prática, 

porquanto se afirgurou complicado e difícil dispô-los segundo a classificação 

internacional mais corrente)». This method makes it extremely difficult to locate the 

parallels of a certain text, for they are often scattered throughout the collection.» (1975: 

4-5)

Deste modo, Manuel da Costa Fontes anota todas as narrativas recolhidas, de 

acordo com a análise comparativa das obras de Aarne-Thompson e Stanley L. Robe, de 

maneira a indicar, também, além do tipo e motivo, as contaminações da tradição 

originalmente portuguesa quando apropriada.

Para a recolha propriamente dita, o autor serviu-se de gravações do que ouvia 

junto dos informantes: os contos «were carefully transcribed, so as to preserve as 

faithfully as possible the regionalisms and archaims characteristic of the Portuguese 

source-area.» (1975: XI). Quanto aos informantes, estes foram vinte e dois no total, 

doze do sexo feminino e dez do sexo masculino, com idades compreendidas entre os 

doze e os setenta e dois anos de idade, estando a maior parte localizada na faixa etária 

entre os trinta e oito e os sessenta e quatro anos. A relação dos informantes indica o seu
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nome, idade, profissão, local de nascimento, residência actual e data da chegada à 

Califórnia. Manuel da Costa Fontes acrescenta a esta relação alguns comentários e a 

indicação dos contos populares narrados. Vê-se assim o escrúpulo científico do autor.

A partir dos dados fornecidos, pudemos aferir que apenas quatro dos vinte e dois 

informantes residiam na Califórnia havia menos de cinco anos, sendo que os restantes se 

tinham fixado aí havia oito anos em média. Exceptuando os três colaboradores com as 

idades de 12, 14 e 15 anos, ainda estudantes, todos os que não estão aposentados 

pertencem a um meio socioprofissional de baixo rendimento económico, tendo em conta 

as profissões (talhante, jardineiro, porteiro, florista, domésticas). Esta situação dever-se-

á a dois factores: 1.º a realidade da emigração obrigou muitos a terem este tipo de 

profissão, uma vez que não detinham instrução, nem dominavam a língua inglesa para 

desempenharem outras tarefas profissionais; 2.º a preocupação (in)consciente do autor 

em confirmar a origem popular (a das classes menos letradas do povo) do conto, afinal 

de contas as gentes do povo são as que melhor conservaram essa sabedoria popular.

As cinquenta e três narrativas que constituem Portuguese Folktales from 

California contam com um resumo introdutório em inglês e com notas relativas ao 

nome do informante, data da gravação, classificação segundo o modelo internacional de 

Aarne-Thompson (tipos e motivos), a estudos sobre o conto transcrito (caso os haja) e, 

ainda, uma listagem com a ocorrência de outras versões do mesmo conto já publicadas. 

Trata-se de um trabalho meticuloso que confere à recolha de Costa Fontes um carácter 

científico e exacto.

Assim, apresentaremos uma tabela dando a conhecer o título dos contos 

populares, o tipo e os motivos e a sua co-referência (ATU) na actual classificação 

internacional graças ao recente trabalho de Hans-Jörg Uther, The Types of International 

Folktales. A Classification and Bibliography (2004), assim como o seu registo APFT 
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(Archive of Portuguese Folktales) a partir do Catalogue of Portuguese Folktales, da 

responsabilidade de Isabel Cardigos.

Para uma melhor compreensão do que se pretende, importa, antes de mais, 

clarificar os conceitos de tipo e de motivo na óptica da classificação dos contos 

populares. Thompson (1946: 415) define tipo como: “A type is a traditional tale that has 

an indepedent existence. It may be told as a complete narrative and does not depend for 

its meaning on any other tale. It may indeed happen to be told with another tale, but the 

fact that it may appear alone attests its independence. It may consist of only one motif or 

many”; e motivo “is the smallest element in a tale having a power to persist in 

tradition.228”

Esta classificação ajuda não só a catalogação exacta dos contos, como também 

ilustra aspectos relativos à cultura etnográfica de uma dada comunidade; o predomínio 

de contos pertencentes a um dado tipo pode apurar características culturais próprias e 

únicas, contribuindo para a definição do perfil de um povo.

A tabela que a seguir se apresenta é da nossa autoria, baseada nas referências de 

Manuel da Costa Fontes, revistas e actualizadas por nós, uma vez que o autor se baseou 

em The Types of Folktales de Aarne-Thompson, que como já vimos teve em 2004 um 

índice ampliado e actualizado da autoria de Uther, e em 2006 um catálogo do conto 

popular português, publicado por Isabel Cardigos, com a colaboração de Paulo Correia e 

Dias Marques. Na secção onde se registam as ocorrências de outras versões nas recolhas 

portuguesas, circunscrevemo-nos às quatro obras que entendemos serem as de maior 

                                                
228 Bráulio do Nascimento (2005:10) traduz as definições na introdução do seu Catálogo do 

Conto Popular Brasileiro: «O tipo é um conto tradicional que tem existência independente. 

Pode ser contado como uma narrativa completa e não depende para seu significado de qualquer 

outro conto. Na verdade, pode ocorrer que seja narrado com outro conto, mas o fato de aparecer 

isolado atesta a sua independência»; «Um motivo é o menor elemento no conto com poder de 

persistir na tradição.»
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referência e importância no âmbito do estudo do conto popular português. Uma vez que 

a obra de Uther foi publicada antes do catálogo dos contos portugueses, todos os tipos 

são assinalados em The Types of International Folktale como “Cardigos (forthcoming)”. 

Porém, a recolha de Costa Fontes surge na bibliografia (Parte III) da referida obra e há a 

referência efectiva de duas entradas de exemplificação da recolha de 1975. As outras 

surgem referenciadas em “Cardigos (forthcoming)”.

A tabela apresentada dispõe os contos de acordo com a sugestão de classificação 

atribuída por Manuel da Costa Fontes, porém há alguns que, actualmente, têm outra 

classificação no Catalogue of Portuguese Folktales. O conto n.º 6 classificado pelo 

autor como um Ordinary Folktale: Tale of Magic é catalogado no tipo 956B, o que 

corresponde a Realistic Tales – Novelle, subcategoria “Robbers and Murderers”; os 

contos n.º 27 e 28, ambos editados como Religious Tales, foram catalogados como 

Realistic Tales – Novelle, subcategoria “The Man Marries The Princess”. O conto n.º 

36A que se enquadra em cinco tipos é catalogado ora como sendo um Tale of The 

Stupid Ogre (T1000, T1003, T1004 e T1115), ora como Anecdote and Joke (T1563), 

subcategoria “The Clever Man”.
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Tabela 12 – Inventariação e Classificação do corpus publicado em Portuguese Folktales, 1975, de Manuel da Costa Fontes.

Título do Conto

Registo no CPFT – Catalogue of 
Portuguese Folktales (2006) – Isabel 

Cardigos
Ref.ª ao TIPO
ATU: Uther, 

The Types of International Folktales
(2004)

Ocorrência de outras versões 
nas recolhas portuguesas de 
Adolfo Coelho (AC, 1879), 
Teófilo Braga (TB, 1883), 
Consiglieri Pedroso (CP, 

1910) e Leite de Vasconcelos 
(LV, 1963 e 1966)

N.º de REGISTO do APFT
(Archive of Portuguese Folktales)

Animal Tales

1. Conto do Leão CPFT 92 – The Lion Dives for 

His Own Reflection.  S/ Ref.ª 

ATU 122A

-------------------------- APFT 1692

2. Os Quatro Animais CPFT 130 – The Animals in 

Night Quarters (includes ATU 

210). S/ Ref.ª ATU 210

LV, 1963, #55, #59, cf. 

#507

APFT 1693

3. O Macaco Sem Rabo S/ Ref.ª CPFT; S/ Ref.ª ATU 2034 LV, 1963, #79 APFT 1694

4. A Mulher Casada Que Tinha um 

Amante

CPFT 237 – The Talking Parrot. 

C/ Ref.ª ATU 237

---------------------------- APFT 1695

Ordinary Folktales: Tales of Magic

5. O Mama-na-Burra CPFT 301B – The Strong Man 

and His Companions. S/ Ref.ª 

CPFT 513 e ATU 513 – Six Go 

TB, 1883, #47, AC, 1879,

#22, LV, 1963, #316, 

#318

APFT 1696
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Through the Whole World

6. Conto dos Sete Ladrães CPFT 956B – The Clever Maiden 

Alone at Home Kills the Robbers.

S/ Ref.ª ATU 956B

TB, 1883, #42, LV, 1966,

#376

APFT 1697

7. O Barba Azul CPFT 312 – Maiden-Killer 

(Bluebeard). S/ Ref.ª ATU 312

AC, 1879, #26, LV, 1966,

#613, #614

APFT 1698

8. A Branca-Flor CPFT 313A – The Girl as a 

Helper; 425 – The Search for the 

Lost Husband. S/ Ref.ª ATU 

313A-425

TB, 1883, #31, #32, AC, 

1879, #14, LV, 1963,

#117, #127, #128, #191, 

#193, #196

APFT 1699

9. O Conto do Medo CPFT 326 – The Youth Who 

Wanted to Learn What Fear is. 

S/ Ref.ª ATU 326

TB, 1883, #2, AC, 1879,

#37, LV, 1963, #171, 

#251, #252, #292, #295

APFT 1700

10A. [A Velha e as Crianças] CPFT 327A – Hansel and Gretel. 

S/ Ref.ª ATU 327A.

TB, 1883, #52, AC, 1879,

#28, LV, 1963, #194, 

#195, #203, #267, #269, 

#273, #277

APFT 1701

10B. Os Pequenos Perdidos no Mato APFT 1702

11. As Botas de Sete Léguas CPFT 327B – The Brothers and 

the Ogre. S/ Ref.ª ATU 327B

TB, 1883, #51, LV, 1963,

#270, #278

APFT 1703

12. O Conto da Morte CPFT 332 – Godfather Death. S/ AC, 1879, #23, LV, 1963, APFT 1704
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Ref.ª ATU 332. #198, #199

13. [A Forçura do Morto] CPFT 366 – The Man from the 

Gallows. S/ Ref.ª ATU 366

------------------------------ APFT 1705

14. O Conto da Mulata CPFT 408 - * The Three Citrons 

of Love (The Three Oranges). S/ 

Ref.ª ATU 408

TB, 1883, #45, #46, LV, 

1963, #214, #307, #310

APFT [1706]/835

15. O Conto da Rosa e do Urso CPFT 425 – The Search for the 

Lost Husband. S/ Ref.ª ATU 425

TB, 1883, #14, AC, 1879,

#29, LV, 1963, #107, 

#111

APFT 1707

16. O Veadinho Branco CPFT 450 – Little Brother and 

Little Sister. S/ Ref.ª ATU 450

------------------------------- APFT 1708

17. A Cadelinha CPFT 451 – The Maiden Who 

Seeks Her Brothers. S/ Ref.ª 

ATU 451

TB, 1883, #36 APFT 1709

18. A Gata Borralheira CPFT 510A – Cinderella. S/ Ref.ª 

ATU 510A. 

TB, 1883, #19, LV, 1966,

#529, #530, #536, #545

APFT 1710

19. O Touro Azul CPFT 511A - *The Blue Bull 

(The Little Red Ox). S/ Ref.ª ATU 

551A

AC, 1879, #36, LV, 1966,

#531, #533, #535, #544, 

#545, #555

APFT 1711

20. O Conto das Pretas CPFT 403 – The Black and the TB, 1883, #22, LV, 1966, APFT 1712
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White Bride. S/ Ref.ª ATU 403 #538, #550, #551

21. O José Pequenino CPFT 570 – The Rabbit- Herd. S/ 

Ref.ª ATU 570

AC, 1879, #45 APFT 1713

22. [Os Meninos Com Duas Estrelas na 

Testa]

CPFT 707 – The Three Golden 

Children. S/ Ref.ª ATU 707

TB, 1883, #39, LV, 1963,

#282, #285

APFT 1714

23. Branca de Neve e os Sete Anãozinhos CPFT 709 – Snow White. S/ Ref.ª 

ATU 709

LV, 1963, #329; LV, 1966, 

#539

APFT 1715

24. O Tim-Tim CPFT 720 – My Mother Slew 

Me; My Father Ate Me (The 

Juniper Tree). S/ Ref.ª ATU 720

LV, 1963, #274, #275 APFT 1716

Ordinary Folktales: Religious Tales

25. Conto do Sapateiro Pobre CPFT 754 – Lucky Poverty. S/ 

Ref.ª ATU 754

TB, 1883, #102 APFT 1717

26. O Conto da Madrasta CPFT 780B – The Speaking 

Hair. S/ Ref.ª ATU 780B

TB, 1883, #27, #54, AC, 

1879, #40, LV, 1966,

#570, #572, #625, #626.

APFT 1718

27. [Conto das Adivinhas] CPFT 851 – The Princess Who 

Cannot Solve the Riddle. S/ Ref.ª 

851

TB, 1883, #56, AC, 1879,

#38, LV, 1963, #169, 

#171

APFT 1719

28. O Irmão Toleirão CPFT 853 – The Hero Catches APFT 1720
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the Princess with Her Own 

Words. S/ Ref.ª ATU 853

--------------------------------

Ordinary Folktales: Novelle

29. O Beijo da Princesa CPFT 879 – The Basil Maiden. 

S/ Ref.ª ATU 879

TB, 1883, #28 APFT 1721

30. [A Promessa do Rei] CPFT 882*C – Jealous Courtier 

Accuses Another. S/ Ref.ª ATU 

882*C

TB, 1883, #76, LV, 1966,

#386

APFT 1722

31. O Conto da Maria Sutilde CPFT 883B – The Punished 

Seducer. S/ Ref.ª ATU 883B

TB, 1883, #33, AC, 1879,

#42, LV, 1963, #176, 

#177, LV, 1966, #341, 

#342

APFT 1723

32. Adão e Eva CPFT 884B* - Girl Dressed as 

Man Deceives the King. S/ Ref.ª 

ATU 884B

LV, 1966, #345 APFT [1724]/836

33. O Boi Formoso CPFT 889 – Wager on the 

Faithfulness of the Servant. S/ 

Ref.ª ATU 889

TB, 1883, #58, AC, 1879,

#56

APFT 1725

34. O Conde Que Foi à Caça CPFT 891B – The Vineyard and 

the Grapes (The King’s Glove). 

TB, 1883, #59, LV, 1966,

#348, #349, #532

APFT 1726
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S/ Ref.ª ATU 891B

35. O Conto do Céu CPFT 910B – The Observance of 

the Master’s Precepts. S/ Ref.ª 

ATU 910B

TB, 1883, #100, LV, 1966,

#606

APFT 1727

Tales of the Stupid Ogre

36A. [As Fitas de Pele] CPFT 1000 – Bargain Not to 

Become Angry; 1003 – Plowing; 

1004 – Hogs in the Mud; 1115 –

Attempted Murder with a 

Hatchet; 1563 – Both?’Both?. S/ 

Ref.ª ATU 1000, 1003, 1004, 

1115, 1563.

TB, 1883, #77, LV, 1966,

#409

APFT 1728

36B. O Conto das Correias CPFT 1000 – Bargain Not to 

Become Angry; 1003 – Plowing; 

1115 – Attempted Murder with a 

Hatchet. S/ Ref.ª ATU 1000, 

1003,115.

APFT 1729

37. O Conto do Aldeão e do Diabo CPFT 1030 – The Crop Division. 

S/ Ref.ª ATU 1030

TB, 1883, #81 APFT 1730

38. O Patrão Que Tinha um Criado CPFT 1049 - *The Long Rope Cf. contos 36A e 36B APFT 1731
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(The Heavy Axe); 1115 –

Attempted Murder with a 

Hatchet. S/ Ref.ª 1049

39. O Talhão de Prata e Ouro CPFT 1138 – Gilding the Beard. 

C/ Ref.ª ATU 1138

------------------------------- APFT 1732

Jokes and Anecdotes

40. O Conto do Sapateiro CPFT 1360C - *The Chilros-

Milros (Old Hildebrand). S/ Ref.ª 

ATU 1360C

LV, 1966, #364 APFT [1733]/837

41. [O Sapateiro Que Confessa a Mulher] CPFT 1410 – Four Men’s 

Mistress. S/ Ref.ª ATU 1410

------------------------------ APFT 1734

42. O Conto do Corno CPFT 1419H – Woman Warns 

Lover of Husband by Singing 

Song. S/ Ref.ª ATU 1419 H

LV, 1966, #365 APFT 1735

43. O João da Vaquinha Sem entrada de catalogação (?) ------------------------------- [APFT 1736]

44. O Padre e o Criado CPFT 1562A – ‘The Barn is 

Burning!’. S/ Ref.ª ATU 1562A

LV, 1966, #396, #397 APFT 1737

45. O João Toleirão CPFT 1696 – ‘What Should I 

Have Said? (Done?)’. S/ Ref.ª 

ATU 1696

TB, 1883, #75, LV, 1966,

#515, #639, #641, #643, 

#646

APFT [1738] /838
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46. As Três Palavras CPFT 1697 – ‘We Three; For 

Money’. S/ Ref.ª ATU 1697

LV, 1966, #525, #527 APFT 1739

47. [O Suor do Seu Rosto] CPFT 1805* - The Priest’s 

Children. S/ Ref.ª ATU 1805*

-------------------------------- APFT 1740

Formula Tales

48. O Coelhinho Branco CPFT 2015 – The Goat Who 

Would Not Go Home. S/ Ref.ª 

ATU 2015

AC, 1879, #3 APFT 1741

49A. O Conto da Carochinha CPFT 2023 - *Little Cockroach 

(Little Ant Marries. S/ Ref.ª ATU 

2023

AC, 1879, #1, LV, 1963,

#60, #63

APFT 1742

49B. Conto do João Ratão APFT 1743

50. A Justiça CPFT 2030A - *The Fallen 

Grain (Ant Plants Chickpeas). S/ 

Ref.ª 2030A

AC, 1879, #4 APFT 1744
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2.2.2. AS VERSÕES PORTUGUESAS REFERENCIADAS NO CATÁLOGO TIPOLÓGICO DEL 

CUENTO FOLCLÓRICO ESPAÑOL. CUENTOS MARAVILLOSOS (1995) DE JULIO 

CAMARENA E MAXIME CHEVALIER.

O Catálogo Tipológico del Cuento Folclórico Español conta com cinco 

volumes: Cuentos Maravillosos (1995), Cuentos de Animales (1997), Cuentos 

Religiosos (2003), Cuentos-Novela (2003) e Cuentos del Ogro Estúpido (no prelo). De 

modo a não tornarmos a nossa referência demasiada extensa, centramo-nos apenas no 

catálogo dos contos maravilhosos.

A estrutura do Catálogo permite-nos uma visão clara e abrangente do conto 

popular espanhol, o que não proporcionam outros catálogos. Os autores apresentam um 

conto exemplificativo para cada um dos tipos, retirado de diferentes recolhas de contos 

espanhóis. Em seguida, apontam a «relación de versiones orales» nas diferentes áreas 

linguísticas do território espanhol: «área del castellano», «del catalán», «del gallego» e 

«del vascuence». Registam também a «correlción con los índices hispanoamericanos», 

as «versiones portuguesas» e as «versiones literárias», quando as há. Trata-se, de facto, 

de uma catalogação exímia e que facilita a pesquisa ao investigador.

A presença das versões portuguesas prova a relação existente entre os corpora 

espanhol e português, situação a que já nos referimos no Capítulo I do nosso trabalho. 

Por outro lado, a referência aos contos populares portugueses no referido catálogo 

projecta uma atenção internacional que mais importante se tornou com o catálogo de 

Isabel Cardigos em 2006, apesar de Uther o ter já referenciado em 2004.

A tabela 13 dá conta das referências feitas ao nosso repertório, tendo por base a 

classificação internacional AT. Apenas registámos as versões que dizem respeito ao 
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nosso corpus de estudo, isto é, as recolhas editadas em livro: AC, 1879; TB, 1883; CP, 

1910; FAO, 1900; FAO, 1905; LV, 1963; LV, 1966.
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Tabela 13 – Inventariação das versões de contos populares portugueses referenciados no Catálogo Tipológico del Cuento Folklórico Español. 

Cuentos Maravillosos, de Camarena & Chevalier, 1995

Tipo AT Título do conto espanhol transcrito no 
catálogo

Versões Portuguesas Referenciadas

300 Los Tres Perros TB, 1883, # 52; AC, 1879, # 49; #52; FAO, 1900, #53; #57; FAO, 1905, #232; LV, 

1963, #116; #194; #279; LV, #280; #281

301A La Perera FAO, 1900, #22

301B Juanillo el Oso TB, 1883, #47; AC, 1879, #22; FAO, 1900, #63; CP, 1910, #47; LV, 1905, #317, 

#318

302 La Princesa Encantada TB, 1883, #8; AC, 1879, #16; FAO, 1900, #131, #198, #223, #244, #284, #289, 

#313, #372, #379

303 El Pez y el Pescador TB, 1883, #52, AC, 1879, #52; FAO, 1900, #42, #57; CP, 1910, #11, # 24; LV,

1963, #279, #280; #281

304 Los Cuarenta y un Ladrones FAO, 1900, #167; CP, 1910, #43; FAO, 1905, #316

306 Juan Soldado y la princesa FAO, 1900, #35; FAO, 1905, #311; LV, 1963, #320, #321, #322

306B El Enano FAO, 1900, #61, #105; LV, 1963, #122, #313, #314

307 La Hija enterrada en la iglesia FAO,1900, #159; FAO, 1905, #234, # 270, #311; LV, 1963, #190

310B Arbolicas de Arbolar TB, 1883, #1; FAO, 1900, #58; CP, 1910, #2

311 El Leñador AC, 1879, #26

311B* El anillo olvidado TB, 1883, #3
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312 Las tres costureras TB, 1883, #42; CP, 1910, #41

312C El Diablo de Novio AC, 1879, #48; FAO, 1905, #414

313C Blancaflor TB, 1883, #6, #17, #32; AC, 1879, #14; LV, 1963, #191, #217, #218, #219

314 El Tinyoset FAO, 1905, #341; LV, 1963, #287

315 La Serpiente de las siete cabezas --------------------------------------------------------------------------------------------------

316 La Sirena --------------------------------------------------------------------------------------------------

325 Periquín TB, 1883, #10; AC, 1879, #15; CP, 1910, #44

325A Las velas FAO, 1900, #131; CP, 1910, #8

326 El que no conocía el miedo AC, 1879, #37; LV, 1963, #251

326A* Caio, ou non caio? AC, 1879, #37, FAO, 1900, #42; LV, 1963, #251, #292, #293, #294

327A La madre Ojanca TB, 1883, #52; AC, 1879, #28; FAO, 1905, #297; CP, 1910, #14; LV, 1963, #194, 

#195, #203, #267; #269; #277

327B Lo Noy Petit AC,1879, #21; FAO, 1900, #173; CP, 1910, #51; LV, 1963, #260, #270; #278

327C Periquín y el Gigante --------------------------------------------------------------------------------------------------

328 El Gigante y la Giganta AC, 1879, #21; FAO, 1900, #173; LV, 1963, #278

329 Las Mantecas del Rey Hijón --------------------------------------------------------------------------------------------------

329A* El Marqués de Villena --------------------------------------------------------------------------------------------------

330A El Ferrer de Collbató CP, 1910, #48

330B Juan Soldado TB, 1883, #87; LV, 1963, #293

330C Ganando a los Naipes --------------------------------------------------------------------------------------------------
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330D El Peral de la Tía Miseria FAO, 1900, #127

330* Los de Caballería entran al Cielo ---------------------------------------------------------------------------------------------------

331 La Mort Enganyada CP, 1910, #46

332 El Pobre que se hizo Médico AC, 1879, #23; CP, 1910, #46; LV, 1963, #198, #199

332A* O vello e a lampariña da vida --------------------------------------------------------------------------------------------------

332J O vello e mail-a morte ---------------------------------------------------------------------------------------------------

335 Os sinales --------------------------------------------------------------------------------------------------

360 Els tres Germans Ganduls --------------------------------------------------------------------------------------------------

361 Cristóbal, el que vendió su alma al Diablo --------------------------------------------------------------------------------------------------

361A Lo Sarronet d’Ànimas --------------------------------------------------------------------------------------------------

366 La Asadura del Muerto FAO, 1900, #79

400 Juanito y Josito AC, 1879, #18, #73; FAO, 1900, #152, #169; FAO, 1905, #289, #290, #313, #333, 

#379

401 La Cabreta Encantada --------------------------------------------------------------------------------------------------

402 La Rana y la Culebrilla TB, 1883, #29; FAO, #9, #58, #207; FAO, 1905, #251; CP, 1910, #27; CP, 1910, 

#42; LV, 1963, #123, #124, #125

403A Niranureta TB, 1883, #21; FAO, 1905, #250; CP, 1910, #23

403B Alaba ta Alabordea (= Hija e Hijastra) --------------------------------------------------------------------------------------------------

408 Las Tres Naranjitas de Mar TB, 1883, #45, #46; FAO, 1905, #222, #287; CP, 1910, #2, #3, #20, #22, #53; LV, 

1963, #214; #307; #308; #309; #310
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409 La Muchacha Lobo ---------------------------------------------------------------------------------------------------

410 Águila la Hermosa TB, 1883, #4

425A El Lagarto de las Siete Camisas AC, 1879, #25, #44, FAO, 1900, #72; FAO, 1905, #221, #231, #418; LV, 1963, 

#107, #108, #117, #127, #128

425B El Príncipe Enamorado FAO, 1900, #160

425C La Fiera del Jardín AC, 1879, #29; FAO, 1900, #15; CP, 1910, #10; LV, 1963, #110, #111

425E La Piel de Lagarto FAO, 1900, #36; FAO, 1905, #229, #286, #334; CP, 1910, #60

425G El Rey durmiente en su lecho ---------------------------------------------------------------------------------------------------

425K El León y Angelina TB, 1883, #14; FAO, 1900, #41, #98; LV, 1963, #115

425L El Rei Franquet, de set pams d’orelles, que 

podía dormir dret

TB, 1883, #2

425N María, manos blancas --------------------------------------------------------------------------------------------------

425P Esposa Encantada Perdida y Hallada FAO, 1905, #313

425Q Cabeza de Borrico --------------------------------------------------------------------------------------------------

431B* Los Tres Pájaros TB, 1883, #34; FAO, 1900, #45, #137; CP, 1910, #7, #21; LV, 1963, #118, #119, 

#120

432 La Flor del Cantueso TB, 1883, #31; AC, 1879, #27, FAO, 1900, #64; FAO, 1905, #358

433B El Sapito Enamorado AC, 1879, #25; FAO, 1905, #231; LV, 1963, #121

437 La Peregrinita --------------------------------------------------------------------------------------------------

438 Es Castell de ses Roses AC, 1879, #15
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440 El Príncipe Rana FAO, 1905, #375 ; LV, 1963, #113

450 Celia y Gilberto FAO, 1900, #218

451 LosTres Leones --------------------------------------------------------------------------------------------------

451B Los Hermanos Toros TB, 1883, #36 ; FAO, 1905, #267 ; LV, 1963, #214

455* La Envidia --------------------------------------------------------------------------------------------------

461 La Madre del Aire TB, 1883, #55

462 La Reina Rosa o Tomasito --------------------------------------------------------------------------------------------------

470 Los Dos Amigos --------------------------------------------------------------------------------------------------

470A No se debe despreciar a los muertos TB, 1883, #62; AC, 1879, #75

471 Los Tres Hermanos Pastorales de Señor FAO, 1900, #50; CP, 1910, #39

471A Un Pastor en el Cielo FAO, 1900, #110

480A El Galopín del Agua TB, 1883, #19; FAO, 1905, #233, #242, #243; CP, 1910, #37, #52

480B La Tres Sillitas TB, 1883, #104

480C Los Meses del Año --------------------------------------------------------------------------------------------------

480D Cuento de los Gatitos --------------------------------------------------------------------------------------------------

500 Perico el de los Palotes --------------------------------------------------------------------------------------------------

501 Las Tres Fayas TB, 1883, #7; FAO, 1900, #71; CP, 1910, #19

503 La Brujas y el Cheposo TB, 1883, #82; LV, 1963, #234

506 Juan de Calais --------------------------------------------------------------------------------------------------

506A L’Estandart FAO, 1900, #44; CP, 1910, #62
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506* El Noy de la Forca FAO, 1905, #288

507A Las Tres Varitas Mágicas --------------------------------------------------------------------------------------------------

507C El serpent de set caps i set cues --------------------------------------------------------------------------------------------------

510A Blanquita TB, 1883, #19; FAO, 1900, #214; CP, 1910, #37

510B Corchito TB, 1883, #37; AC, 1879, #31; FAO, 1900, 46; FAO, 1905, #226, #292; CP, 1910, 

#16; LV, 1963, #202

511A La vaca santa FAO, 1905, #226

513A Sei Barizale (Seis Amigos de Novedades) CP, 1910, #40; LV, 1963, #167

513B La barca que caminava per mar i per terra FAO, 1905, #317

514 El Oricuerno FAO, 1905, #300

514** En Mirando AC, 1879, #19; FAO, 1900, #23, #128; CP, 1910, #13, #38; LV, 1963, #192, #193; 

#196, #197, #215

516 La Piedra de Mármol TB, 1883, #12; AC, 1879, #51; FAO, 1900, #24; FAO, 1905, #224, #439; CP, 

1910, #6, #61; LV, 1963, #323, #324

516C Lo Rahim FAO, 1905, #276

516D La amiga leal FAO, 1900, #177; FAO, 1905, #268; CP, 1910, #49

517 L’Hebreu de la Corona ---------------------------------------------------------------------------------------------------

518B La sang del drago ---------------------------------------------------------------------------------------------------

530 Es cavallet de set colors FAO, 1900, #1 ; FAO, 1905, #227

531 El hijo del rey FAO, 1900, #54, #178 ; LV, 1963, #295
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532 En mercè-mercè --------------------------------------------------------------------------------------------------

533* La culebrita FAO, 1900, #33

533A Las Barbas de Plata --------------------------------------------------------------------------------------------------

545B El Gato Casamentero --------------------------------------------------------------------------------------------------

550 Las Tres Maravillas del Mundo LV, 1963, #312

551 El agua del castillo de irás y no volverás FAO, 1900, #166; FAO, 1905, #371; CP, 1910, #62

552A Los Tres Princeps TB, 1883, #8; AC, 1879, #16; FAO, 1905, #223, #224, #284

554 El Molinero y los Tres Hermanos FAO, 1900, #162; CP, 1910, #32

555 La Ambición de Francisqueta LV, 1963, #301

559 La Princesa que nunca se reía FAO, 1905, #412

560 El anillo de la culebra AC, 1879, #17; CP, 1910, #29; LV, 1963, #319

561 En peret de l’anell daurat ---------------------------------------------------------------------------------------------------

563 El burro, la mesita y el palo TB, 1883, #49; AC, 1879, #24; FAO, 1900, #11

565 Per què l’aigua del mar és salada FAO, 1905, #277

566 Los Dos Hermanos FAO, 1900, #49; FAO, 1905, #304; CP, 1910, #50; LV, 1963, #311

567 El Pájaro de los Diamantes FAO, 1900, #49; FAO, 1905, #304

569 La Pata del Carnero --------------------------------------------------------------------------------------------------

570 Cuento de los Conejos LV, 1963, #152

570C Es Sac de Mentides --------------------------------------------------------------------------------------------------

571 La Princesa Seria --------------------------------------------------------------------------------------------------
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571C La Muñeca de la Monedas de Oro --------------------------------------------------------------------------------------------------

579 La Búsqueda de Esposa Virgen AC, 1879, #45; FAO, 1900, #136

580 El Ciego y Su Hijo AC, 1879, #45; FAO, 1905, #298

590 El castillo de irás y no volverás AC, 1879, #60; FAO, 1900, #7, #198

590A Soldadua eta ezko beltz arrigarria (El 

soldado y la vela negra maravillosa)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

592 El rapaz y la xibalta LV, 1963, #150, #151

593 Juanillo y los peos --------------------------------------------------------------------------------------------------

610 La carga de peras AC, 1879, #45; FAO, 1900, #136

612 La esposa traidora FAO, 1900, #19, #138

613 El sastre y el albañil AC, 1879, #20; FAO, 1900, #55; FAO, 1905, #259; CP, 1910, #36; LV, 1963, 

#205, #232, #235; #236

621 El pandero de piojo AC, 1879, #39, #49; LV, 1963, #152, #168

650A Perico catorce, el segaor FAO, 1900, #132

650D Sansón FAO, 1900, #132

653 Los cuatro hermanos FAO, 1905, #414

653A La cosa más rara del mundo FAO, 1900, #156

654 Tres hebreus llests --------------------------------------------------------------------------------------------------

655(A) Tres germans desxondits TB, 1883, #73; FAO, 1900, #142; FAO, 1905, #314

670 El caçador i la serp --------------------------------------------------------------------------------------------------
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671 Un xicot de sort --------------------------------------------------------------------------------------------------

675 El pez merino TB, 1883, #26; AC, 1879, #30; FAO, 1900, #60; CP, 1910, #17

676 «Árrete, ventanita» FAO, 1900, #129

700 Periquillo TB, 1883, #94; AC, 1879, #33; FAO, 1900, #94; LV, 1963, #328

704 Tres al lotes fines --------------------------------------------------------------------------------------------------

706 La niña sin brazos FAO, 1900, #20, #145

706B Presente para un mal amor ---------------------------------------------------------------------------------------------------

707 El lucerito de oro en la frente TB, 1883, #38, #39; FAO, 1905, #235; LV, 1963, #282, #283, #284

709 Cuento de los ladrones AC, 1879, #35; FAO, 1900, #145; FAO, 1905, #281; CP, 1910, #1; LV, 1963, 
#329

710 La muchacha embustera --------------------------------------------------------------------------------------------------

710A El diablo maestro FAO, 1900, #103; CP, 1910, #28

712 Santa Genoveva de Bradante ---------------------------------------------------------------------------------------------------

714 El orangután FAO, 1900, #144; LV, 1963, # 304

715 Txomin-ipurdi (Domingo-culo) AC, 1879, #11; FAO, 1900, #17; LV, 1963, #73, #75

717* Una noia amiga dels pobres --------------------------------------------------------------------------------------------------

720 Beñardo LV, 1963, #274, #275

725 El ensueño AC, 1879, #59; FAO, 1900, #96; FAO, 1905, #301, #335

726 Els três jais --------------------------------------------------------------------------------------------------

729A Ábrete, tierra, y trágame! --------------------------------------------------------------------------------------------------
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2.2.3. O CONTO POPULAR PORTUGUÊS NO CATÁLOGO DO CONTO POPULAR BRASILEIRO 

(2005) DE BRÁULIO DO NASCIMENTO

O Catálogo do Conto Popular Brasileiro apresenta-nos uma caracterização 

meticulosa do corpus de contos populares publicados no Brasil. Bráulio do Nascimento 

teve por base os catálogos nacionais e internacionais publicados até 2005, porém segue 

ainda a classificação AT, sem fazer referência a ATU.

Depois de dar a conhecer algumas características do conto popular brasileiro –

processos migratórios, recolhas, informantes, o autor regista em quadros a distribuição 

percentual do corpus de acordo com a ocorrência de tipos no Brasil, a distribuição dos 

tipos e das versões correlatas nos doze catálogos referenciados, assim como os tipos não 

ocorrentes.

Este estudo torna-se num bom instrumento de trabalho para o estabelecimento 

das características temáticas de um potencial conto popular luso-brasileiro. A referência 

aos corpora portugueses faz-se pelo nome do recolector, data de edição da recolha e 

número do conto. Em relação a esse aspecto, o autor indica Vasconcelos por José Leite 

de Vasconcelos e o ano de 1963 como a única data de edição. Assim, o corpus ficaria 

limitado ao volume I que foi o publicado naquela data. Mas Bráulio do Nascimento 

aponta contos do segundo volume também, que é de 1966. O mesmo sucede com a 

recolha de Francisco de Ataíde Oliveira. O autor refere apenas a data de 1900, a do 

volume I, e dá versões que constam igualmente do volume II, de 1905.

Na tabela 32, apresentamos o título de um dos contos brasileiros referidos pelo 

autor no catálogo, referindo o autor da recolha e respectiva data de edição, e as versões 

portuguesas que constam de AC, 1879; TB, 1883; CP, 1910; FAO, 1900; FAO, 1905; 

LV, 1963; LV, 1966.
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Tabela 14 – Inventariação das versões de contos populares portugueses referenciados no Catálogo do Conto Popular Brasileiro, de Braulio do 

Nascimento, 2005

Tipo AT Um dos títulos referenciados no catálogo e 
o respectivo autor da recolha

Versões Portuguesas Referenciadas

1 A raposa furta e a onça paga (Cascudo, 1946) LV, 1963, #7, #8, #20

4 O elefante e a tartaruga (Santos, 1961) AC, 1879, #8, #9; FAO, 1905, #312; LV, 1963, #7; #17; #18; #26

6 A raposa e o canção (Barroso, 1912) TB, 1883, #1; FAO, 1900, #120; LV, 1963, #2, #6, #9, #11, #12, #13

15 A história do queijo (Gomes, 1931) TB, 1883, #246; FAO, 1900, #26; LV, 1963, #27, #30

56A Cancão e a raposa (Paula, 1987) LV, 1963, #13

60 Amiga raposa e amigo porco (Romero, 1885) AC, 1879, #7, #9; LV, 1963, #4, #11

61 O periquito e o gavião (Alcoforado & Albán, 2001) AC, 1879, #7; TB, 1883, #248; FAO, 1900, #6; LV, 1963, #1, #2

70 O cachorro, o bode, o gato, o porco e a onça 

(Campina, 1897)

LV, 1963, #84

121 Porque o sapo é chato (Ribeiro, 1970) AC, 1879, #9

122 A onça e o coelho (Ribeiro, 1970) AC, 1879, #6; TB, 1883, #249; LV, 1963, #33, #40, #41

130 O cachorro, o bode, o gato, o porco e a onça 

(Campina, 1897)

TB, 1883, #125; LV, 1966, #507

155 A raposa e o homem (Campos, 1928) LV, 1963, #65-67

170A O macaco e o rabo (Romero, 1885) LV, 1963, #79

175 O macaco e o boneco de cera (Romero, 1885) LV, 1966, #640, #651
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225 O cágado e a festa no céu (Romero, 1885) AC, 1879, #7; LV, 1963, #11, #15

247 A raposa e a coruja (Alcoforado & Albán, 2001) LV, 1963, #19

250A O aramaçá e Nossa Senhora (Nery, 1889) TB, 1883, #221; FAO, 1900, #134

300 João Gurumete (Romero, 1885) AC, 1879, #49, #52; TB, 1883, #48, #52; FAO, 1963, #194, #279-281

301 Manuel da Bengala (Romero, 1885) TB, 1883, 47; LV, 1963, #316-318

301B João consolado (Silveira, 1998) AC, 1879, #22

302 O bicho Manjaléu (Romero, 1885) AC, 1879, #16; TB, 1883, #8; FAO, 1900, #244; LV, 1963, #99

303 A princesa roubadeira (Romero, 1885) AC, 1879, #18, #52; TB, 1883, #48; FAO, 1900, #47, #52; LV, 1963, #279-

281, #286

306 Os sete sapatos da princesa (Gomes, 1931) LV, 1963, #320-322

311B* O surrão que cantava (Campos, 1928) TB,1883, #3; FAO, 1900, #83; LV, 1966, #619

312 O mau marido (Gomes, 1931) LV, 1966, #613-615

313 O homem pequeño (Romero, 1885) AC, 1879, #14; TB, 1883, #6, #17, #32; CP, 1910, #2, #4; LV, 1963, #191-

193

313C Joãozinho e Mariazinha (Almeida, 1951) FAO, 1900, #13, #48; FAO, 1905, #246, #318

314 O pássaro preto (Romero, 1885) AC, 1879, #43; TB, 1883, #11; LV, 1966, #345

325 A afilhada do Diabo (Cascudo, 1946) AC, 1879, #15; TB, 1883, #9, #10; LV, 1963, #191

326 História de João Soldado (Almeida, 1949) AC, 1879, #37; TB, 1883, #2; LV, 1963, #171, #251, #252, #256, #292-295

327 João mais Maria (Romero, 1885) TB, 1883, #51, #52; LV, #195, #196, #267

327A Maria Gomes (Cascudo, 1946) AC, 1879, #28; CP, 1910, #12, #14; LV, 1963, #194, #203, #269, #270, 
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#273, #277, #278

328 O irmão caçula (Romero, 1885) AC, 1882, #16; FAO, 1900, #2

330 História de João Soldado (Almeida, 1949) TB, 1883, #87

330* O escrivão, o juiz e S. Pedro (Barroso, 1921) TB, 1883, #87

332 O compadre da Morte (Cascudo, 1946) AC, 1879, #23; LV, 1963, #198, #199

333 Chapeuzinho Vermelho (Marques, 1973) LV, 1963, #45

366 História da assombração (Almeida, 1947) FAO, 1900, #79

400 A lebre encantada (Romero, 1897) AC, 1879, #73

402 A sapa casada (Romero, 1885) TB, 1883, #1, #29; LV, 1963, #123-125

403 A rainha que saiu do mari (Romero, 1885) AC, 1879, #36; TB, 1883, #21, #22

408 A moura torta (Romero, 1885) AC, 1882, #22; TB, 1883, #36, #45, #46, CP, 1910, #2, #3; LV, 1963, 

#214, #307-310

410 O rei caçador (Romero, 1897) TB, 1833, #4; LV, 1966, #532, #547

425 História do príncipe encantado (Gomes, 1953) AC, 1879, #34, #44; TB, 1883, #30; CP, 1910, #26; LV, 1963, #127

425A O Sarjatário (Romero, 1885) AC, 1879, # 26; TB, 1883, #34; CP, 1910, #9; LV, 1963, #105-109

425B O príncipe Joãozinho (Pimentel, 2001) TB, 1883, #14

425C A bela e a fera (Gomes, 1931) AC, 1879, #29; LV, 1963, #110, #111, #115

432 O príncipe cornudo (Romero, 1885) AC,1879, #27; TB, 1883, #31

433B O lagarto de ouro (Almeida, 1947) AC, 1879, #25; FAO, 1905, #231, #418; LV, 1963, #121

440 Dona Helena (Campos, 1928) LV, 1963, #113
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461 Ninguém tira a sina que Deus dá (Pimentel, 1993) TB, 1883, #55

470A O coveiro e a cabeça (Nóbrega, 1996) TB, 1883, #62

480 A estória da irmã preguiçosa (Paula, 1987) AC, 1879, #36

501 A devota das almas (Campos, 1928) TB, 1883, #7; CP, 1910, #19; LV, 1966, #533

503 Os compadres corcundas (Cascudo, 1946) TB, 1883, #82; LV, 1963, #233, #234

506 O sapo sinhá (Romero, 1885) LV, 1963, #116

510 Maria Borralheira (Romero, 1885) TB, 1883, #20, #37

510A A moça feia e a bonita (Gomes, 1931) LV, 1966, #530, #531, #536

510B Dona Labismina (Romero, 1885) AC, 1879, #31; TB, 1883, #19; CP, 1910, #16, LV, 1963, #202; LV, 1966, 

#529, #531

513A O rei que tinha três filhas para casar (Paula, 1987) LV, 1963, #167

516 O fiel Dom José (Cascudo, 1946) AC, 1879, # 46, #51; TB, 1883, #12; FAO, 1900, #24; FAO, 1905, #224, 

#439; CP, 1910, #6; LV, 1963, #323-325

531 A princesa da Pedra Lisa (Almeida, 1951) AC, 1879, #21

550 Os cavalos mágicos (Gomes, 1931) LV, 1963, #312

551 A raposinha (Romero, 1885) LV, 1963, #287

552A O bicho Manjaléu (Romero, 1885) AC, 1879, #16

555 A pescadinha (Alcoforado & Albán, 2001) LV, 1963, #301

559 O pássaro sonoro (Romero, 1885) LV, 1963, #200

560 O reino da Torre Verde (Paula, 1987) AC, 1879, #17 ; LV, 1963, #319
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563 O compadre rico e o compadre pobre (Campos, 

1928)

AC, 1879, #24; TB, 1883, #49 ; FAO, 1900, #11 ; #244 ; LV, 1966, #573

570 História de João (Romero, 1885) AC, 1879, #45

590 A mãe falsa ao filho (Romero, 1885) AC, 1879, #60

592 O beija-flor (Campos, 1928) LV, 1963, #150-152 ; LV, 1966, #573

613 Joãozinho e os seus dois irmãos (Fagundes, 1961) AC, 1879, #20 ; LV, 1963, #232, #235, #236

621 Couro de piolho (Cascudo, 1946) AC, 1879, #39; LV, 1963, #152, #168

650A Manuel da Bengala (Romero, 1885) AC, 1879, #22; TB, 1883, #47; LV, 1963, #317, #318

675 O preguiçoso e o peixinho (Campos, 1928) AC¸1879, #30; TB, 1883, #26; CP, 1910, #17

676 O menino roubado (Almeida, 1951) LV, 1963, #234; LV, 1966, #598-600

700 O pequeno polegar (Cascudo, 1946) AC, 1879, #33; TB, 1883, #94; FAO, 1900, #94

707 Os três coroados (Romero, 1885) TB, 1883, #38, #39, #164; LV, 1963, #282-285

709 A mulher e a filha bonita (Romero, 1885) AC, 1879, #35; LV, 1963, #329; LV, 1966, #539

712 A humilde Zumira (Paula, 1987) LV, 1966, #344

715 O pinto pelado (Romero, 1885) AC, 1879, #11; LV, 1963, #73, #75

736A Maria de Oliveira (Cascudo, 1946) AC,1879, #58; TB, 1883, #10, #78, #142

750A Quem tudo quer, tudo perde (Cascudo, 1946) FAO, 1905, #244; LV, 1963, #296-298

750B O rico avarento e o pobre leal (Almeida, 1949) LV, 1963, #147, #148

750C A espinha de peixe (Alcoforado & Albán, 2001) FAO, 1900, #116; LV, 1963, #154

751A* [Jesus mendigo] (Magalhães, 1973) LV, 1963, #161
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753 Malasarte anda com Nosso Senhor e São Pedro 

(Almeida, 1949)

LV, 1963, #158 #159

759 Jesus Cristo e os lavradores (Campos, 1928) TB, 1883, #123; FAO, 1905, #282; LV, 1963, #136, #137, #141, #142, 

#146

763 A botija de ouro e os três ladrões (Cascudo, 1955) TB, 1883, #143; FAO, 1905, #395; LV, 1963, #138

774C O valor do pedaço de ferradura (Fernandes, 1978) LV, 1963, #130-132

774G A parreira e o pé de figo (Fernandes, 1970) LV, 1963, #164

774K Os maribondos (Sant’anna, 1990) LV, 1963, #135

780 As três maçãzinhas de ouro (Tavares, 1990) TB, 1883, #54; FAO, 1900, #211; LV, 1966, #570-572

780B A madrasta (Magalhães, 1973) AC, 1879, #40; TB, 1883, #27; LV, 1966, #625, #626

782 Senhor Rei tem chifre (Almeida, 1949) AC, 1879, #50; LV, 1966, #569

785 Os rins da ovelha (Cascudo, 1946) LV, 1963, #149

791 O logro de São Pedro (Almeida, 1952) LV, 1963, #143, #144

804 A mãe de São Pedro (Gomes, 1931) TB, 1883, #120

817* O Demônio é derrotado num fandango (Almeida, 

1949)

AC, 1879, #48

821B A onça, a raposa e o macaco (Campos, 1928) AC, 1879, #47; FAO, 1905, #253; LV, 1963, #188, #189

821A* A estória da «Velha do Chiquito» (Fernandes, 1978) LV, 1963, #227, #228, #231

834 A combuca de ouro e os marimbondos (Romero, 

1885)

TB, 1883, #124



363

838 A lição do filho (Gomes, 1931) LV, 1966, #605, #628-630

851 O matuto João (Romero, 1885) AC, 1879, #38; TB, 1883, #56; FAO, 1900, #46, #47; LV, 1963, #169, 

#171, #340

851A Aí é que a porca torce o rabo (Almeida, 1949) TB, 1883, #53 ; FAO, 1905, #240

873 O rei doente do mal de amores (Campos, 1928) FAO, 1900, #93, #108; LV, 1963, #326; LV, 1966, #603

875 O pescador (Romero, 1897) TB, 1883, #33, #57; FAO, 1900, #153; LV, 1963, #176, #177, #200, #340

879 Dona Pinta (Romero, 1885) AC,1879, #42; TB, 1883, #28, #33; LV, 1966, #341, #342

882 O príncipe cornudo (Romero, 1885) TB,1883, #76; FAO, 1905, #293, #325; LV, 1966, #347, #386

883A O sargento verde (Romero, 1885) AC, 1879, #19; TB, 1883, 14; FAO, 1900, #23, #100, #128; FAO, 1905, 

#279; CP, 1910, #13, #38; LV, 1963, #115, #192, #193, #196, #197, #215; 

LV, 1966, #345

889 Quirino, vaqueiro do rei (Cascudo, 1946) AC,1879, #56; TB, 1883, #58

891B* O príncipe e o amigo (Campos, 1928) TB, 1883, #50; FAO, 1900, #101; LV, 1966, #348, #349; #532

900 O conde pastor (Cascudo, 1946) AC, 1879, #42 ; FAO, 1900, #141 ; LV, 1963, #299, #300

901 Amansando a mulher (Cascudo, 1952) FAO, 1900, #70

901B* A galinha e o grão de milho (Ribeiro, 1970) FAO, 1900, #70

910B O afilhado do Diabo (Almeida, 1949) FAO, 1905, #364

921 A vingança do menino (Barroso, 1921) FAO, 1905, #240; LV, 1963, #173

921A O enigma do carvoeiro (Melo, 1950) FAO, 1900, #31; LV, 1963, #175

922 O padre sem cuidados (Romero, 1885) TB, 1883, #71; FAO, 1900, # 16; LV, 1963, #194-196
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923 O rei Andrade (Romero, 1885) TB, 1883, #50, #126; FAO, 1900, #96, #182; LV, 1966, #663-666

925* Amante de repolhos (Gomes, 1965) AC, 1879, #18

926C Uma lição do rei Salomão (Cascudo, 1946) LV, 1963, #339

930 A estória do Rei Amâncio (Paula, 1987) LV, 1963, #303

930A Maria de Oliveira (Cascudo, 1946) AC, 1879, #58; TB, 1883, #15; FAO, 1900, #2, #5; LV, 1963, #302

931 Complexo de Édipo (Monteiro, 1974) AC, 1879, #32; LV, 1963, #178

934 Só Deus pode mudar o destino dos homens

(Almeida, 1951)

FAO, 1905, #288

950 O aprendiz de ladrão (Fagundes, 1961) FAO, 1900, #51; LV, 1966, #631

954 A estória da Mogiana (Paula, 1987) LV, 1966, #599

956B Santa Raspa (Lima, 2003) TB, 1883, #42; FAO, 1900, #43; FAO, 1905, #419; LV, 1966, #376, #613, 

#615, #616

960 [A lua testemunha] (Cascudo, 1955) FAO, 1900, #208

967 Como a aranha salvou o menino Jesus (Cascudo, 

1946)

FAO, 1900, #122

980A [O exemplo do pai…] (Cascudo, 1955) LV, 1966, #492, #560-563

1000 Os serviços de Pedro Malazarte (Campina, 1897) FAO, 1905, #396; LV, 1966, #409

1004 De como Malazarte rouba as jóias da família

(Gomes, 1931)

TB, 1883, #77; FAO, 1905, #377

1011 Seis aventuras de Pedro Malazarte (Cascudo, 1946) LV, 1966, #409
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1029 O trato de Malasarte com o Diabo (Fonseca, 1991) LV, 1966, #409

1030 São Pedro derrota o Diabo (Sant’anna, 1990) TB, 1883, # 81

1036 [Malasartes engana o fazendeiro] (Amaral, 1948) LV, 1966, #640

1048 Os serviços de Pedro Malazarte (Campina, 1897) LV, 1966, #409

1062 Malazarte e o gigante (Almeida, 1951) FAO, 1905, #319

1115 História de um viajante devoto (Almeida, 1949) FAO, 1905, #319

1119 A onça e a afilhada (Campos, 1928) AC, 1879, #21; TB, 1883, #51; LV, 1963, #278

1137 História do primeiro caipora que houve (Almeida, 

1947)

LV, 1963, #276

1164D O homem da maca (Lima, 2003) FAO, 1900, #176

1215 O velho, o menino e o burrinho (Almeida, 1952) FAO, 1900, #75; LV, 1966, #519

1240 No tempo em que eu era vivo (Campinha, 1897) LV, 1966, #469

1284 Pedro Brum (Almeida, 1951) FAO, 1905, #327

1337C O armario embutido (Almeida, 1949) LV, 1966, #522

1352 Nem o Diabo as guarda (Gomes, 1931) FAO, 1900, #215

1352A O príncipe cornudo (Romero, 1885) FAO, 1900, #105; LV, 1963, #81

1354 A morte (Gomes, 1931) FAO, 1900, #112; FAO, 1905, #425

1355 Trenta-óto (Fernandes, 1971) LV, 1966, # 371

1358C De como Malazarte fez o urubu falar (Gomes, 1931) FAO, 1900, #146, #184; FAO, 1905, #315

1360C História do Peixe Surubim (Sant’anna, 1991) LV, 1966, #363, #364
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1365A A mulher teimosa (Almeida, 1949) FAO, 1900, #12

1365B A mulher da tesourinha (Gomes, 1965) TB, 1883, #106

1365C A mulher do piollho (Ribeiro, 1919) LV, 1966, #473

1366A* Quem manda é a mulher! (Cascudo, 1955) TB, 1883, #101

1370 A mulher preguiçosa (Almeida, 1949) LV, 1966, #375

1373A A mulher dengosa (Romero, 1885) TB, 1883, #83; FAO, 1900, #106

1381B Os bolos do céu (Almeida, 1976) FAO, 1900, #130; LV, 1966, #652

1381D O homem que pôs um ovo (Cascudo, 1946) FAO, 1900, #200

1384 A procura do povo besta (Pimentel, 1976) FAO, 1905, #321; LV, 1966, #372, #470, #654, #655

1419C A prova da panela (ou do penico) (Monteiro, 1974) LV, 1966, #354-357; #365

1430 [O caçador e a lebre] (Carvalho, 1967) LV, 1966, #380, #425, #428

1450 A porteira caída (Fernandes, 1970) AC, 1879, #41; FAO, 1905, #321; LV, 1966, #653-655, #657

1457 As irmãs tatas (Cascudo, 1946) AC, 1879, #53; TB, 1883, #84; FAO, 1905, #381

1479* A velha no estaleiro (Gomes, 1931) FAO, 1900, #150; LV, 1963, #50-52; LV, 1966, #404, #478-484

1525H O aprendiz de ladrão (Fernandes, 1971) FAO, 1900, #51

1526 O relógio do caipira (Fernandes, 1978) TB, 1883, #107

1529 O bom ladrão (Lima, 2003) AC, 1879, #66; FAO, 1900, #38

1533 A história do papagaio (Cascudo, 1946) TB, 1883, #59

1535 De como Malazarte vendeu o urubu (Gomes, 1931) FAO, 1900, #39; FAO, 1905, #305; LV, 1963, #252

1539 De como Malazarte cozinha sem fogo (Gomes, FAO, 1900, #35; FAO, 1905, #305
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1931)

1540 A procura do povo besta (Pimentel, 1976) AC, 1879, #41

1541 A procura do povo besta (Pimentel, 1976) FAO, 1900, #149; LV, 1966, #470

1548 A sopa de pedra (Almeida, 1949) TB, 1883, #91; LV, 1966, #424

1551 Os quatro ladrões (Cascudo, 1946) TB, 1883, #138

1562A A vingança do menino (Barroso, 1921) LV, 1966, #396, #397

1563 De como Malazarte rouba as jóias da família 

(Gomes, 1931)

TB, 1883, #77; FAO, 1905, #377, #386

1586 Pedro Brum (Almeida, 1951) TB, 1883, #114; FAO, 1905, #354, #397; LV, 1966, #638, #650

1640 João Gurumete (Romero, 1885) TB, 1883, #78; FAO, 1900, #46

1641 O velho e o tesouro do rei (Romero, 1897) TB, 1883, #72; FAO, 1900, #46; LV, 1963, #170-181

1642 O lobo e o pote de ouro (Sant’anna, 1992) LV, 1966, #638

1643 História de João Bobo (Almeida, 1951) LV, 1966, #659

1645B O sinal do tesouro (Cascudo, 1955) FAO, 1905, #399

1650 A gente que ia buscar o dia (Campos, 1928) LV, 1966, #528

1653 Histórias de Pedro Malazarte (Almeida, 1952) LV, 1966, #651

1654 O sapateiro que se fingiu de morto (Fernandes, 

1978)

TB, 1883, #86; LV, 1966, #602, #608-611

1685 As conversas de Mane Bocó (Gomes, 1931) FAO, 1905, #355; LV, 1966, #643, #644, #647

1696 A onça, o macaco e os carapinas (Campos, 1928) TB, 1883, #75; LV, 1966, #638, #639, #641-643; #645, #647-649, #661
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1697 O caipira que desejava falar difícil (Almeida, 1951) LV, 1966, #525-527

1698 Os cinco moucos (Lima, 2003) LV, 1966, #485-488

1698G A gaita do cágado (Barroso, 1949) LV, 1966, #423, #500

1704 São Roque (Sant’anna, 1990) LV, 1966, #450

1730 O caboclo namorado (Romero, 1897) AC, 1879, #67; TB, 1883, #116; FAO, 1905, #328; LV, 1966, #350-353, 

#366

1735A O invejoso (Alcoforado &Albán, 2001) LV, 1966, #370

1741 Vá esfolar outro… (Monteiro, 1974) TB, 1883, #117; FAO, 1900, #113; LV, 1966, #359

1829 O falso Bom Jesus (Lima, 2003) AC, 1879, #72; LV, 1966, #403

1831 O padre e o sacristão (Fernandes, 1970) LV, 1966, #394, #395

1889C O amarelo mentiroso (Campos, 1928) TB, 1883, #92

1951 João Preguiça (Gomes, 1965) LV, 1966, #391

2023 História da baratinha (Almeida, 1947) AC, 1879, #1; FAO, 1900, #69; LV, 1963, #60-64

2031 A formiga e a neve (Romero, 1885) AC, 1879, #2; FAO, 1900, #84; FAO, 1905, #312

2033 A raposa e as aves (Campos, 1928) TB, 1883, #95; LV, 1963, #77

2034 O macaco e o rabo (Romero, 1885) AC, 1879, #13; LV, 1963, #82, #83

2037A* O macaquinho (Lima, 2003) AC, 1879, #10; FAO, 1900, #83

2200 O marinheiro e a sua resposta (Almeida, 1951) FAO, 1900, #156-158

2300 Deixe os patos passar (Cascudo, 1955) TB, 1883, #118
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CAPÍTULO IV

TEORIAS DO CONTO POPULAR PORTUGUÊS
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TEORIAS DO CONTO POPULAR PORTUGUÊS

1. A TEORIA DE ADOLFO COELHO NO «PREFÁCIO» A CONTOS POPULARES 

PORTUGUEZES

O prefácio a Contos Populares Portuguezes começa por integrar o conto nas 

tradições populares portuguesas, que por isso deve ser preservado e respeitado. Neste 

sentido, compreende-se o escrúpulo de Adolfo Coelho em referir os critérios para a 

recolha dos contos: selecção de informantes credíveis e competentes229; audição directa 

ou recurso a intermediários também credíveis e competentes230; identificação de 

informantes231; rigor na transcrição do transmitido oralmente, com mínimas 

intervenções do editor232.

                                                
229 Escreve Adolfo Coelho que os contos «foram ouvidos de pessoas que se exprimiam bem» e 

que «não apresentam deturpações grosseiras de palavras.» (2001: 41)
230 O autor garante que os contos foram estenografados «ao saírem da boca de narradores 

populares» ou recebidos na forma escrita «de pessoas de alguma instrução e de indubitável 

probidade». (2001: 41)
231 «Os contos que levam a subscrição Ourilhe foram-nos ditados pela Sr.ª Ana Alves Leite, 

pequena proprietária daquela freguesia (no concelho de Celorico de Basto), uma mina de 

tradições de que haurimos também contos populares publicados na Romania de MM. Gaston 

Paris e Paul Meyer (vol. III) e na Zeitschrift für romanische Literatur do Sr. G. Gröber (1879) e 

várias lendas e outros contos que serão publicados em parte, pelo menos, nessas duas revistas. A 

Sr.ª Alves Leite só por si nos forneceu matéria dum bom volume. Os contos que têm a 

subscrição Coimbra foram-nos enviados por uma de nossas irmãs. Os contos que têm 

subscrição Foz do Douro foram-nos ditados por mulheres analfabetas da localidade; os de 

Oliveira do Douro por uma Sr.ª Luísa, lavadeira; o de Vila Nova por um barqueiro; o n.º 

XXXIII, de Bragança, foi-nos enviado pelo nosso amigo B. M. de Sá, que o ouvira a uma 

pessoa daquela cidade e o reproduziu depois de memória; o n.º XXXII foi ouvido por um outro 

amigo nosso de um merceeiro, poeta popular, de Espadanedo; os n.º LX-LXVI foram-nos 

oferecidos com uma considerável e interessante colecção pelo nosso amigo e colega Z. 

Consiglieri Pedroso: esses, com excepção do último (LXV) que lhe enviaram de Coimbra, onde 
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Em seguida, Adolfo Coelho lembra o que já no estrangeiro foi feito para 

preservar o conto popular e para justificar a sua actuação. A publicação em 1812-1814 

dos Kinder-und Hausmärchen pelos irmãos Grimm e os estudos folclóricos activados 

em vários países europeus derivacionou ter também reflexos em Portugal, que tinha 

contos populares genuínos, os quais mereciam ser recolhidos antes de se perderem na 

memória colectiva233.

O reconhecimento da existência de genuínos contos populares portugueses não 

impede Adolfo Coelho de identificar a relação deles com contos de outras latitudes. O

autor dá o exemplo concreto da presença dos povos em certas regiões concorrendo para 

a transmissão de contos; como os árabes ocuparam a Península Hispânica e a Sicília, é 

fácil determinar a origem da transmissão de um certo número de contos e entender a 

correlação que se possa estabelecer entre narrativas tidas como portuguesas, espanholas 

ou sicilianas. Mais complexo será explicar a circulação de certos contos na Ásia ou na 

América.

Por isso impõe-se a reflexão do modo como os contos foram transmitidos, e 

como foram transformados e adaptados ou como se desdobram em variantes.

                                                                                                                                              
é muito popular e o ouvimos contar numerosas vezes quase sempre na mesma forma, foram 

ouvidos pelo nosso amigo de pessoas do povo.» (2001: 41-42)
232 Adolfo Coelho afirma: «Não amplificámos nenhum; não introduzimos nenhum adjectivo, 

nenhum ornato; cortámos apenas alguma repetição inútil; introduzimos apenas e raramente 

algum pronome que a reprodução escrita torna necessário.» (2001: 41)
233 É interessante realçar que Adolfo Coelho, homem progressista, reconhece alguns dos perigos

do progresso que pode levar à perda de valores como os do conto: «urge que esse movimento se 

propague rapidamente a todas as províncias de Portugal e de Espanha, antes que o jornal levado 

a toda a parte pelo caminho de ferro conclua a obra de obliteração que acomete estas tradições; 

dar-nos-emos por pagos do nosso trabalho se contribuirmos com o nosso exemplo para salvar o 

que ainda resta deles». 
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A análise das versões dos contos populares tem particular importância para a 

definição da mitografia nacional. Adolfo Coelho define os objectivos deste novo ramo 

de estudos que distingue da mitologia:«Discriminar o que é de criação própria de cada 

povo, o que se pode explicar por identidade de produção, do que veio de fora; 

determinar por que canais se operou a transmissão quando a houve, o ponto de partida 

dela, os elementos primitivos da coisa transmitida, até que ponto reagiram o génio, as 

condições sociais de cada povo sobre o produto estranho; que leis dominam a produção, 

a transmissão, a apropriação e alteração dos contos populares”. (2001: 47-48). 

Depois de nomear os estudiosos europeus que se têm debruçado sobre a 

mitografia234, Adolfo Coelho debruça-se sobre o estatuto popular e literário do conto e 

sobre a sua relevância histórica e cultural; para ele os contos têm na tradição portuguesa 

a importância que tiveram para os gregos as fábulas ou as sentenças para os romanos.

Por isso Adolfo Coelho esforça-se por apontar a ideia da antiguidade dos contos 

e do seu enraizamento na sociedade portuguesa: «1.º Todos esses contos provêm directa 

ou indirectamente da boca popular; quase todos foram aprendidos na infância pelas 

pessoas que no-los escreveram ou no-los narraram em geral, como essas pessoas no-lo 

afirmaram, de pessoas de idade. A maior parte dos contos de Coimbra remontam a uma 

velha Evangelista que morreu com mais de cem anos na Misericórdia daquela cidade; 

2.º Nos antigos escritores portugueses, nos adágios, nos prolóquios da língua há alusões 

a esses contos, ou a contos do mesmo género; 3.º Alguns escritores portugueses 

apresentam versões literárias desses contos; 4.º A comparação prova que nesses contos 

há particularidades antigas que faltam ou se acham alteradas nas versões literárias 

estrangeiras que modernamente entre nós podiam ser conhecidas; 5.º Muitos desses

                                                
234 Destaca, entre outros, Theodoro Benfey (1809-1881), Angelo De Gubernatis (1840-1913), 

Reinhold Köhler (1830-1892) e Gaston Paris (1839-1903).
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contos não se acham em versões estrangeiras traduzidas ou conhecidas em Portugal.» 

(2001: 52)

Fixando-se sobre o segundo ponto, Adolfo Coelho refere a importância do Horto 

do Esposo, onde consta uma versão do conto n.º LXXIV. Transcreve, servindo-se do 

que copiou um amigo seu, Julio Cornu, professor na Universidade de Praga, a narrativa 

que surge no códex alcobacense, de maneira a comprovar a antiguidade do conto n.º 

LXXIV, que ele coligiu. 

No que respeita ao terceiro ponto, o autor alude à obra de Trancoso, a qual 

ilustra versões literárias de motivos presentes em contos populares. Diferentemente de

Teófilo Braga, que via Trancoso inteiramente comprometido com a tradição popular235, 

Adolfo Coelho acredita que a tradição popular portuguesa não se manifesta em todos os 

Contos e Histórias de Proveito e Exemplo e que alguns deles até têm que ver com 

contos estrangeiros236.

E dá como exemplo na sua própria recolha a facécia n.º LXVI, a qual ilustra a 

máxima proverbial “Quem não te conheça que te compre”, e regista versões no século 

XVIII, em Bluteau, como na obra De Contemptu mundi siue de miséria humanae 

conditionis, da autoria do Papa Inocêncio III e que Köhler transcreveu. 

Também se detém no conto n.º XXIX, “A Bela Menina”, aludindo às 

semelhanças existentes entre a narrativa que coligiu e a versão “La Belle et la Bête” de 

Madame Beaumont e listando outras versões estrangeiras do mesmo conto. Acerca 

desse conto, o n.º XXIX, Adolfo Coelho conclui ser aparentemente fácil determinar a 

sua derivação e acrescenta que «Ferdinand Wolf nos seus Studien zur Geschiche der 

                                                
235 Cfr. O estudo sobre os contos populares feito por Teófilo Braga, publicado nos Estudos da 

Idade Média.
236 São 22 as referências à versão de Trancoso que Adolfo Coelho assinala, não obstante o 

etnógrafo não as ter estudado todas.
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Spanishen und Portugiesischen Nationalliteratur (n.º 8, Berlim, 1859, p. 513, n.º 1, 

514n.) exprimiu a opinião de que os contos populares que se encontram na Espanha 

tenham passado de França e Itália para a nossa península pela maior parte só depois do 

século XVI, pelo canal da literatura, e de que só mais tarde ainda é que eles chegassem 

à tradição popular» (2001: 66). 

Contudo, a opinião de Wolf não tem fundamento quando se procede a um estudo 

comparativo entre os contos populares portugueses e versões estrangeiras. E esse estudo 

Adolfo Coelho fez, ainda que sem grande profundidade, «um estudo comparado dos

contos portugueses que temos reunido e do que já conhecemos dos contos espanhóis 

prova à evidência que essa opinião não tem fundamento, salvo com relação a algum 

caso excepcional.» (2001: 66)

O autor atesta ter feito um estudo comparativo entre versões de um mesmo 

conto, exemplificando com referências a autores e obras italianas, alemãs, espanholas e 

francesas. Nesta ordem de ideias, e depois de uma análise comparativa entre uma 

narrativa portuguesa, na linha do conto ou lenda de Fridolin, e uma versão metrificada 

de Afonso X, Adolfo Coelho reporta-se à influência árabe na península, como à tradição 

greco-latina. Conclui, no término da sua prefação, que «não podemos admitir uma 

origem única para os contos, por exemplo, a origem mítica, considerando o conto e o 

mito como dois produtos radicalmente diversos, embora no conto entrem muitas vezes 

elementos míticos, vendo nos contos o produto de uma faculdade que se acha mais ou 

menos desenvolvida em todas as raças humanas, não podemos crer que a transmissão 

deles para a Europa, para cada país particular se operasse por um único veículo.» (2001: 

74)
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2. A TEORIA DE TEÓFILO BRAGA

Teófilo Braga foi o primeiro a escrever sobre o conto popular português. Os seus 

estudos sobre teoria do conto foram publicados em diversas obras: Estudos da Idade 

Média (1870), História da Poesia Portuguesa. Séculos XII e XIV. Trovadores Galecio-

portugueses (1871), Histórias da Novelas de Cavalaria. Amadis de Gaula (1873), e 

Contos Tradicionais do Povo Português (1883, 1914-1915), cujas notas preliminares e 

introduções são bastante importantes porque nelas o autor se ocupa da origem, da 

persistência e da transmissão dos contos populares portugueses.

Na obra Estudos da Idade Média, Teófilo Braga inclui um breve estudo sobre 

“Os Contos de Fadas”, onde reflecte sobre contos como “Rei Lear” e “A Dama Pé-de-

Cabra” (do Nobiliário do Conde D. Pedro), “As Três Cidras do Amor” e “A 

cacheirinha”. Entretanto publica dois novos contos, que considera genuinamente 

portugueses - “A formiga e a neve” e “O aprendiz de Mago” - respectivamente em 

História da Poesia Portuguesa. Séculos XII e XIV. Trovadores Galecio-portugueses e 

em História das novelas de cavalaria. Amadis de Gaula. Em 1877, edita na revista A 

Evolução o estudo que republicará como introdução no segundo volume da recolha 

Contos Tradicionais do Povo Português, com o título “Literatura dos Contos Populares 

Portugueses”.

Nesta introdução, Teófilo confirma o estatuto literário do conto popular 

português e a sua importância cultural. Em tudo se esforçou por seguir os Irmãos 

Grimm, pois através da sua recolha «quis trazer à luz a antiga cultura e literatura 

nacional e, na defesa de alguns dos conceitos fundamentais da sua teoria literária – os 

conceitos de tradição, génio, nação, raça e ciência -, o exemplo de Jacob Grimm é 

repetidamente lembrado.» (Cortez, 2001-2002: 81)
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Sensível ao trabalho dos irmãos alemães, Teófilo Braga até adoptou como divisa 

palavras que prefaciam as Deutshe Sagen, como aponta Maria Teresa Cortez, num 

estudo comparativo e contrastivo entre Coelho e Teófilo face aos Irmãos Grimm, 

palavras estas que reforçam o objectivo do estudioso português: da boca do povo sai a 

verdade e não a mentira; esta última prevarica os valores e falseia a identidade nacional.

Antes de abordar directamente uma teoria do conto popular português, o autor

refere-se ao papel pioneiro de Jacob Grimm, o qual «pelos usos populares, por costumes 

locais, por locuções repetidas automaticamente, por anexins, por parlendas infatis, por 

hábitos domésticos pôde […] reconstruir o sistema religioso da antiga raça germânica 

obliterado sob a cultura romana e pela assimilação católica» (2002, I: 26).

Na teoria que elabora, Teófilo empenha-se em estudar as origens, a persistência 

e a transmissão dos contos populares, afirmando: «A crítica literária, coadjuvada pelos 

modernos trabalhos de filologia, tem procurado fazer alguma luz neste complicado 

problema da novelística, em que se distingue por um saber especial o Dr. Reinhold 

Köhler, da Biblioteca de Weimar; podem-se reduzir a três a questões deste intrincado 

problema: 1.ª Qual a origem dos contos, comuns a quase toda a humanidade, entre 

povos diferenciados pela raça, pela civilização e afastados por espaços e regiões 

diversas. 2.ª Qual a forma da sua transmissão entre as diferentes raças e civilizações. 3.ª 

Qual o grau de persistência nas sociedades modernas.» (2002, I: 27-28)

Para ele, os contos populares são «narrativas espontâneas», os «últimos restos 

das concepções míticas dos povos áricos», e são tecnicamente «documentos étnicos e 

psicológicos de alta importância, provenientes de um fundo primitivo comum, ou 

correspondendo a épocas e cruzamentos de raças anteriores aos tempos históricos.»

(2002, I: 26)
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Na sua origem, defende Teófilo, os contos populares têm uma relação directa 

com o mito, não no seu conceito filosófico, mas como reminiscências de mitos solares, 

mitos siderais, mitos meteorológicos, catonianos e agrícolas, pois tomam a forma de 

narrativas simples cujo objectivo principal se prende com a explicação dos fenómenos 

desconhecidos, de uma ordem não natural.

Porém, a associação destes contos a certos tipos de mitos não parece ser 

suficiente para explicar a existência de narrativas semelhantes em diferentes pontos do 

globo. Contos asiáticos com origem em mitos siderais, por exemplo, encontram 

variantes e versões em contos africanos, em tribos e comunidades para quem um mito 

sideral não constitui conhecimento nem valor cultural, situação que leva Teófilo e 

outros estudiosos europeus a questionarem a relação conto/mito e a concluírem que a 

teoria de mitos, como os solares, não é a mais fidedigna para se interpretar a novelística 

popular.

Se se entende haver uma relação directa conto/mito, também a ligação que 

Teófilo atribui à fábula e à metáfora é relevante para se perceber a complexidade do 

conto popular: «a fábula, depois da metáfora, é a forma a mais rudimentar do conto; 

nasce desse estado mental subjectivo, e desse sentimento religioso do animismo em que 

se dá fala às coisas inanimadas, como as pedras…» (2002, I: 32)

O verdadeiro intuito da aproximação do conto à fábula ou vice-versa é o de 

conceptualizar o conto popular à luz do fetichismo e, posteriormente, do politeísmo: «é 

frequente nos contos populares a antropofagia; e os poderes mágicos das pedras, das 

plantas e dos animais representam um estado mental a que corresponde na religião o 

período fetichista. É este o verdadeiro ponto de partida para a investigação da origem 

dos contos; os mitos siderais ou solares correspondem já a um elevado estado mental 

em que predominam as concepções politeístas, em que as forças da natureza se 
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antropomorfizam e, por isso, os contos não podem ser exclusivamente interpretados por 

um sistema de concepções mais adiantadas do que muitas das situações que encerram.»

(2002, I: 33)

Teófilo não identifica o conto popular com o mito, mas relaciona-o com a 

mitografia. Só que a mitografia não é suficiente para dar resposta às questões colocadas 

por Teófilo acerca da novelística popular. O autor entende abordar os contos na 

perspectiva etnográfica e hierológica. E considerando uma grande família de textos 

associáveis ao conto popular ou vendo o conto popular integrado numa vasta 

«Novelística Popular», propõe uma classificação que denota um enorme esforço de 

sistematização, ainda que possa estar longe do rigor que hoje exige a teoria do texto:

CLASSIFICAÇÃO DA NOVELÍSTICA POPULAR
237

        I. Concepções fetichistas (peculiares aos povos selvagens e persistentes nas 

civilizações cuhitas e mongolóides):

        a) Comparação por diferença ……. Fábulas Lapidários – Viridiários –

Bestiários – Astrologia, 

Animismo ou transição 

mítica.

        b) Persistência desta concepção

       com intuito e forma literária ……. Apólogos

        c) Dissolução popular em locuções

        proverbiais e referências ou ditos

        alusivos …………………………… Anexins

                                                
237 Teófilo Braga, 2002, I: 62-63.
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        II. Concepções politeístas (das Sociedades rudimentares, aparecendo 

desenvolvidas nas civilizações semíticas e áricas):

        a) Mitos antropomórficos ………… Contos Do Sol, da Aurora e da 

Noite.

Do Céu, das Nuvens e das 

Estrelas.

Dos Dias e dos Crepúsculos.

        Comparação por analogia:

        1.ª – Doméstica (Enigmas)

        2.ª – Nacional (Epopeias)

        3.ª – Sacerdotal (Teogonias)

        b) Mitos antropopáticos …………… Epopeias O Sol hibernal e estival, ou o 

jovem herói que morre e 

ressuscita. – (Aquiles, 

Sigurd, Cristo).

A Primavera, ou a donzela 

raptada. – (Sita, Helena).

         III. Concepções monoteístas (Das sociedades superiores, em que preponderam 

ideias abstractas):

        a) Obliteração dos temas míticos 

        entre o povo ………………………. Casos O Príncipe, A Donzela, A 

Velha, O Tesouro, O Lobo, 

O Ogre
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        b) Renovação pelas formas

        literárias ………………………….. Novelas e Lendas

        c) Mitificação racional na

        comparação por plausibilidade …… Exemplos e Parábolas

Pouca atenção foi dada à classificação de Teófilo, mesmo a partir da década de 

60 do século XX, altura em que ganharam novo alento os estudos sobre o conto popular 

e em que começaram a aparecer estudos de teoria textual. Podemos dizer que Teófilo é 

pioneiro na tentativa de estabelecer alguma clarificação entre textos afins e para esse 

feito recorre a critérios que pretende objectivos como os das concepções fetichista,

politeísta e monoteísta.

No que se refere à origem dos contos, defende Teófilo que ela remonta ao 

Oriente: «reconhecida a quase generalidade da origem oriental dos contos populares»

(2002: 15). Pressentindo que esta origem genérica poderia suscitar dúvidas, distingue 

orientalismo ariano de orientalismo semita: o primeiro engloba a proveniência de contos 

cuja difusão se deveu, por um lado, ao proselitismo dos budistas, e, por outro, à acção 

expansiva dos árabes na Europa Ocidental; quanto ao segundo, o autor atribui a 

responsabilidade da difusão também aos árabes, mas de tradição hebraica, que 

exerceram grande domínio e influência na cultura hispânica peninsular.

O contacto com as concepções primitivas da Humanidade e com as influências 

orientais levou a que se operasse um estado de Filomitia - «um estado mental de 

credulidade, em que ficaram os povos que não chegaram pela dúvida e cepticismo às 

noções racionais de Filosofia» (2002, II: 16), no entender de Aristóteles – que, segundo 
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Teófilo Braga, diz respeito ao folclorismo e à sabedoria popular, opondo-se, na linha 

aristotélica, à filosofia, enquanto estado de racionalidade, logo ausência de naturalidade 

e espontaneidade.

Assim, os contos populares são de cariz filomítico e reportam-se a um estado 

desprovido de teorias e dúvidas que «persiste nas crianças, nas mulheres, nos velhos, 

em geral no vulgo, no automatismo dos costumes, na emoção das grandes catástrofes, e 

em um misticismo espontâneo» (2002, II:16). Esta credulidade espontânea opõe-se a 

uma incredulidade racional que é sinónimo de Filosofia.

Deste modo, a filosofia não valoriza o estado filomítico, porque apenas pela 

erudição se conseguirá explicar toda a riqueza presente em línguas e literaturas de 

civilizações extintas. Não obstante, o autor assevera que tal estudo se fará pela erudição, 

«não a erudição isolada, especial, de uma preocupação sem destino, que se torna 

impertinente e pedantesca» (2002, II: 17), ou pela Filologia, a qual, acrescenta o autor, 

estabelece o critério seguro de as literaturas serem estudadas nas suas origens 

tradicionais e populares.

A filologia moderna estabelece o fundo primário popular, mostrando como os 

contos populares poderão ser restos de um estado mítico primitivo que ganhou simpatia 

junto do povo, o qual lhe moldou feições e permitiu a sua recriação, transmissão e 

difusão.

Entende-se assim que na classificação da «Novelística Popular» se faça 

referência aos mitos siderais e solares, e telúricos e meteorológicos, antropomórficos e 

antropopáticos; e compreende-se a valorização por Teófilo de disciplinas como a 

Etnologia e a Antropologia, que ele considera parentes filológicos da Literatura.

Teófilo refere-se ainda a uma espécie de duas correntes de elaboração e fixação 

dos contos na tradição popular: «um grande número de contos persiste exclusivamente 



386

na transmissão oral do povo, que os transforma desde a primitiva concepção mítica até à 

simples aventura faceta ou à referência vaga de qualquer adágio; existe 

simultaneamente um outro grupo de contos conservados por via da redacção literária e 

escritos com uma certa intencionalidade moral ou artística.» (2002, II: 19)

Esta distinçao confirma a índole da recolha que ele empreendeu: por um lado, há 

contos populares com proveniência, directa ou indirecta, de um informante; e por outro, 

o autor inclui contos que classifica de “histórias de tema e forma literária”, retirados de 

fundos bibliográficos ou de publicações anteriores.

Mas várias dificuldades se levantam quando se trata de especificar a origem dos 

contos. Sendo o Pantchatantra a recolha mais antiga de narrativas populares, como 

explicar as diferenças ou a originalidade de outras é uma dificuldade imediata. E neste 

sentido Teófilo cita Gaston Paris: «Por um fenómeno que, com surpresa a ciência 

constata cada vez melhor, parece que a imaginação moderna ocidental, mesmo nos 

espíritos mais brilhantes, é incapaz de inventar um conto igual àqueles que, criados na 

sua maior parte na Ásia há já longos séculos, de lá se propagaram nos nossos países e 

constituem ainda hoje o fundo quase exclusivo do nosso património de ficção (Poésie 

du Moyen Age, 152).» (2002: 21)

Nota-se a forte influência exercida pela “Escola Mitológica” nos estudos que 

Teófilo Braga fez sobre os contos, querendo como que reduzi-los a «restos da mitologia 

árica degenerada, […] fragmentos metafóricos de ideias mítico-religiosas aviltadas, […] 

personificações e lutas de fenómenos naturais» (Apell, 1920: 6). 

Hoje não haverá quem defenda globalmente esta teoria, ainda que haja 

certamente estudiosos das implicações míticas dos contos populares.
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3. A TEORIA DE CONSIGLIERI PEDROSO

A nota introdutória a Contos Populares Portugueses (1910) apresenta-se sob a 

forma de ensaio e tem por título «Significação e Importância dos Contos Populares». Aí 

Consiglieri Pedroso reflecte sobre o conto português, a sua origem e natureza, as suas 

características e tipologias.

O autor encara o conto como «um tesouro tão genuinamente artístico da alma 

popular» (2000: 7) cuja linguagem é espontânea e desprovida de artíficios. O estudo do 

conto interessa à novelística ou mitografia, «nova e importante ciência, que tem por 

objecto o estudo de todas as questões que se ligam com a origem, com a essência e com 

a transmissão dos contos populares.» (2000: 8)

Para Consiglieri Pedroso, chegou o momento de a mitografia portuguesa 

valorizar o conto popular enquanto manifestação do maravilhoso popular, estabelecendo

linhas de análise comparativa com o maravilhoso dos outros povos. Numa breve 

reflexão sobre as variantes de contos populares portugueses e estrangeiros, o autor 

conclui que «o conto português conserva uma feição mais genuína que muitos outros 

pertencentes ao mesmo ciclo de variantes.» (2000: 12)

Essa conclusão resulta apenas da comparação de um conto português com uma 

versão russa, outra francesa e ainda uma outra alemã, pertencentes ao ciclo da Cinderela 

ou Gata Borralheira. Parece-nos prematuro inferir uma «feição mais genuína» 

conservada pela versão portuguesa, especialmente porque o autor não diz em que 

consiste essa «feição genuína»; e baseia-se unicamente no facto de a versão portuguesa 

ter um episódio que as versões estrangeiras não têm. 

A análise comparativa desses contos mostra que Consiglieri Pedroso tinha 

consciência da importância das versões ou variantes dos contos, aparentemente pouco 
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estudadas por Adolfo Coelho e Teófilo Braga. Aliás ele diz explicitamente: «pela nossa 

parte apresentamos todas as variantes importantes que pudemos coligir, omitindo

apenas as simples versões de um mesmo conto, diferenciadas tão-somente por pequenas 

particularidades de dizer. […] Mas apresentando estas variantes, podíamos seguir dois 

caminhos. Ou tomar uma delas como tipo, reproduzindo em seguida as demais em nota 

no fim de cada conto ou no fim de cada volume; […] ou então transcrevê-las como se 

fossem contos independentes, não dando a preferência a nenhuma delas. Depois de 

alguma hesitação, decidimo-nos por este último.» (2000: 12)

Compreende-se a hesitação e a prudência de Consiglieri Pedroso em face das 

dificuldades em determinar nos contos – como em muitos textos orais – a cronologia da 

sua produção ou a sua originalidade. 

O autor também reconheceu, como Teófilo Braga, a necessidade e a importância 

da classificação dos contos populares que, disse, o povo repartira por quatro tipos: 

«Além da velha e tradicional denominação de histórias da carochinha, que é aplicada à 

totalidade dos contos e que talvez tenha origem erudita, o povo distingue os contos de 

fadas, as histórias morais, as fábulas e as anedotas.» (2000: 13)

Consiglieri Pedroso detém-se mais nos contos de fadas ou de encantos, em que o 

maravilhoso assume um papel fulcral; «o carácter destes contos é sem dúvida alguma 

mítico, ou quando a sua acção não pode directamente filiar-se no desdobramento de um 

mito, apresentam-se ainda assim de elementos mitológicos mais ou menos puros.» 

(2000: 13-14)

Mas, diferentemente de Teófilo Braga, para quem os contos populares são na sua 

totalidade de proveniência filomítica, Consiglieri Pedroso circunscreve a origem mítica 

aos contos de fadas ou de encantos, cujas personagens são «os gigantes, as bruxas, as 
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feiticeiras, as fadas, os monstros que habitam subterrâneos» ou são «os animais que 

falam, as árvores que cantam, as armas e os utensílios mágicos.» (2000: 14)

Quanto às outras classificações, Consiglieri Pedroso não foi tão preciso: «As 

histórias morais, conforme o nome já indica, propõem-se demonstrar uma tese. […] 

Distinguem-se das anedotas, onde em geral predomina a facécia, e das fábulas, que 

também mais ou menos têm um fim moral, mas em que o herói ou heróis são sempre os 

diversos animais.» (2000: 14)

Se não aprofundou o estudo ou a caracterização dos quatro tipos de contos, 

Consiglieri Pedroso soube assinalar o fenómeno do possível tráfico entre contos ou 

entre contos de diferentes tipos a que já aludira Adolfo Coelho: «Há, com efeito, um 

certo número de contos em que o começo de dissolução é evidente, o que não admira, 

atendendo a que Portugal foi um dos últimos países a coligi-los. A confusão de 

episódios, porém, nem sempre é indício de dissolução próxima, […] é o resultado 

inevitável do trabalho inconsciente e espontâneo do sincretismo popular.» (2000: 20)

O sincretismo popular também já havia sido evocado por Teófilo Braga no que 

concerne à possível determinação das origens do conto. Consiglieri Pedroso refere-se-

lhe como sendo um dos aspectos subjacentes à confusão de episódios que verifica em 

alguns dos contos portugueses, aspecto que constitui novidade na reflexão sobre as 

teorias do conto popular. Contudo, fica-se apenas por essa referência.

4. A TEORIA DE JOSÉ LEITE DE VASCONCELOS

A recolha de Contos Populares e Lendas por José Leite de Vasconcelos foi 

publicada postumamente; isso explicará o facto de, ao contrário das outras recolhas, esta 

não contar com uma introdução do recolector, embora contenha uma introdução por um 
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dos responsáveis da edição. Todavia, José Leite de Vasconcelos deixou-nos algumas 

anotações aos contos – de que Alda da Silva Soromenho e Paulo Caratão Soromenho se 

serviram – e deixou-nos páginas consagradas ao conto na Etnografia Portuguesa 

(volume I, 1933) e na Filologia Barranquenha (1955).

No primeiro volume da Etnografia Portuguesa, o autor dedica particular atenção 

aos Contos e Histórias de Proveito e Exemplo de Trancoso: «o valor dos Contos está em 

eles conterem muitos temas tradicionais, e em representarem na nossa literatura a 

novelística da epoca e a anterior, pois se relacionam com obras italianas (Decameron, 

etc.), e talvez hespanholas.» (1933: 233)

Embora reconhecesse a relação de Trancoso com a tradição anterior, Leite de 

Vasconcelos não tem dúvidas em dá-lo como o «primeiro contista» e como um marco 

na história da novelística portuguesa.

O valor dos Contos de Trancoso já havia sido aquilatado por Adolfo Coelho e 

Teófilo Braga, mas nenhum deles se debruçou a fundo sobre a questão dos temas 

veiculados pelas narrativas de «proveito e exemplo». 

O próprio Leite de Vasconcelos reconheceu que «Theophilo Braga, Adolfo 

Coelho, e Menéndez y Pelayo especificaram na obra de Trancoso muitos contos a que 

se ligam outros da tradição oral, como o do justo juiz (desenvolvidamente estudado por 

Adolfo Coelho), o da rainha a quem as irmãs acusaram de parir monstros, o das 

perguntas enigmáticas que faz um rei, etc.» (1933: 234); mas não deixou de condenar 

alguns juízos a respeito de Trancoso: «Vem a proposito dizer que tanto Theophilo Braga 

como Adolfo Coelho foram injustos na apreciação literaria da obra de Gonçalo 

Fernandes. O primeiro […] diz que a prosa é acanhada e de uma imaginação 

assombreada pelas macerações catholicas, e que o estylo é forçado. O segundo, não 

mais feliz, neste caso, do que Theophilo, chama a Trancoso assaz miseravel narrador, e 
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acrescenta: os seus fins moralisadores, obrigando-o a cada passo a comentários moraes, 

fazem diminuir o interesse dos seus contos.» (1933: 235)

Para Leite de Vasconcelos, ainda que os Contos mantivessem a mesma função 

moralizadora - «era esse o gôsto da epoca e das seguintes, como o prova existirem 

multiplas edições da obra desde o século XVI até a segunda metade do XVIII.» 

(Vasconcelos, 1933: 236) - a obra de Trancoso marca o fim de uma época e o início de 

outra.

No mesmo estudo, o autor procede à sistematização das publicações de recolhas 

de contos tradicionais portugueses a partir de 1879. Passa, brevemente, por todas as 

recolhas publicadas até aos anos 30 do século XX - a de Adolfo Coelho, a de Teófilo 

Braga, a de Consiglieri Pedroso e a de Francisco de Ataíde Oliveira -, sem esquecer o

que foi sendo publicado dispersamente em revistas e periódicos.

Mas não encontramos na Etnografia Portuguesa nenhum esboço de uma teoria 

do conto popular português semelhante ao que haviam feito os seus antecessores; 

encontramos, isso sim, uma breve – mas importante - história do conto português.

Na Filologia Barranquenha, José Leite de Vasconcelos reúne dez os contos 

populares recolhidos em Barrancos e transcritos no dialecto local. Detém-se na 

comparação entre diferentes versões, referindo o que já conhecia de criança ou o que já 

havia sido publicado dentro ou fora de Portugal, e refere especificidades linguísticas 

relacionáveis com a terra barranquenha; não os inscreve em nenhuma teoria, nem 

reflecte sobre a sua origem, transmissão ou sobrevivência na tradição portuguesa.

No entanto, sabemos por Paulo Caratão Soromenho que Leite de Vasconcelos 

tinha ideias precisas a respeito dos contos populares, de que foi o mais importante 

coleccionador: «No espólio existiam vários atados com o título Contos, outros com o 

título Lendas: aí se encontravam mais de quatrocentos contos, acompanhados de cerca 
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de quatrocentos e cinquenta verbetes.» (Soromenho, 1963: VIII) É graças a esses 

verbetes que podemos avaliar algumas ideias de Leite de Vasconcelos sobre os contos 

populares portugueses.

Norteado por questões com as quais já haviam convivido os primeiros 

recolectores de contos populares portugueses, Leite de Vasconcelos debateu-se sobre a

distinção entre conto e lenda238, assim como sobre a existência de diferentes tipos de 

contos, tendo por base a classificação de Antti Aarne.

O coordenador da recolha transcreve, na introdução, um dos verbetes do autor 

relativo aos conceitos de conto e lenda: «A diferença está em que nas lendas a narração 

é feita como acontecida, e por isso se citam nomes de pessoas e de localidades (e às 

vezes épocas: tempo dos Mouros, etc.).» (1963: X) Estas palavras determinaram a 

separação do corpus recolhido por Leite de Vasconcelos – contos populares e lendas –, 

que todavia é da responsabilidade dos editores.

Nos Contos Populares e Lendas, Leite de Vasconcelos dá conta de uma 

classificação popular - «a palavra contu, sem adjunção de epíteto, significa 

principalmente narrativa de um acontecimento verdadeiro. Por isso, para se significar 

«contos mentirosos», diz-se de modo particular: contus de caminhu, contus de cálhi, 

contus de caleija, também contus de fogal («lareira», cf. espanhol hogar).» (1964: 72) -, 

mas inclui contos de todas as classes de Antti Aarne: «de animais; contos propriamente 

                                                
238 O coordenador afirma que «o estudo dos verbetes e outros apontamentos veio demonstrar 

que o Doutor Leite soube toda a sua vida da existência duma diferença entre conto e lenda, mas 

não a estabeleceu nunca de maneira, para si, satisfatória; e por vezes a sua hesitação foi tal que 

utilizou as duas designações como sinónimas (assim fizeram outros estudiosos da literatura 

popular: Sébillot, Adolfo Coelho) ou então aplicou-as ao mesmo texto, indiferentemente; não 

concordou com opiniões de nacionais e estrangeiros, nem com qualquer das suas próprias 

opiniões de épocas diferentes.» (1963: IX)
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ditos; e facécias.» (1964: 72) Mas uma teoria do conto popular português nunca chegou 

a ser esboçada por José Leite de Vasconcelos.



394

CONCLUSÃO – PARA UMA TEORIA DO CONTO POPULAR PORTUGUÊS

Não é fácil tentar construir uma teoria do conto popular português para a qual 

dispomos de escassas contribuições à semelhança do que sucede com outros domínios 

da literatura popular.

Em relação ao conto popular e a espécies afins, a colecta é abundante, mas «é 

magra a produção intelectual referente à descoberta dos seus significados.» (Lopes, 

2000: 16) No entanto, é possível – e necessário – tentar impor algum rigor na dispersão 

e confusão que caracteriza os estudos do conto popular português.

Naturalmente o conto popular português tem alguma relação com os contos 

populares de outros países. No âmbito europeu, não temos dúvidas de que há uma 

proximidade assinalável entre o repertório português e o espanhol, não obstante as 

influências francesas e italianas. «Por isso é que o conto é, por um lado, universal e, por 

outro, particular de cada cultura.» (Lopes, 2000: 13)

Circunscrito a um país, o conto popular convive forçosamente com um conjunto 

de factores que o demarcam num universo mais vasto, política, social, económica e 

culturalmente diferenciado.

Constituído o reino de Portugal em 1128, o pequeno território situado nas actuais 

regiões de Trás-os-Montes e Alto Douro sofre a congeminação cultural dos restantes 

reinos que formam a Península Ibérica.

Durante a Idade Média, além da exploração narrativa de matérias como a de 

Bretanha, a de França e a de Roma, é sobretudo a religião cristã que favorece a 

produção e a circulação de contos, que os clérigos liam em latim, mas que em pregações 

e na catequese transmitiam ao povo cristão, às vezes muito sensível a parábolas, a 

episódios da vida de Cristo ou a histórias do Antigo Testamento.
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Mas às histórias da Bíblia acrescentaram-se na Idade Média muitas histórias de 

santos e de mártires cristãos e em particular histórias de milagres, com relevância para 

os de Nossa Senhora. Assim se explica a popularidade de obras como as Cantigas de 

Santa Maria, do rei Afonso X de Castela, que narra vários milagres, numa altura em 

que se projectava um grande culto mariano na Península Ibérica. Embora expostos em 

versos, os milagres denunciam a sua estrutura narrativa desde o incipit, muitas vezes 

formulado por «Diz-se que…», «Conta-se que…», além de se reportarem a 

acontecimentos miraculosos, da ordem do sobrenatural, cativando ainda mais o ouvinte. 

Noutra obra medieval, O Horto do Esposo, o conto reveste-se de diferente dimensão – a 

do exemplum – que retoma por vezes o texto bíblico e a função da formação e 

moralização pessoal.

Mas não pensemos que essas obras valeram só por um determinado período 

limitado no tempo, a sua popularidade reflecte-se em inúmeros contos de exemplo que 

Teófilo Braga publicou, no segundo volume da sua recolha Contos Tradicionais do 

Povo Português, transcritos das obras medievais. E comprova-se também pelos contos 

que Leite de Vasconcelos recolheu e que os coordenadores da edição de Contos 

Populares e Lendas entenderam incluir num ciclo designado de «Nossa Senhora», onde

as cerca de vinte narrativas publicadas retomam o panegírico de Maria, tal como era 

intenção dos milagres marianos medievais.

Ainda na época medieval, a circulação de outras estórias garantiu o relato 

contístico: as narrativas da Matéria de Bretanha, envoltas no misticismo cristão da 

busca do Santo Graal, criam o ideal cavaleiresco que se fixou precisamente nos Livros 

de Linhagens portugueses, levando à produção de romances tradicionais alusivos à 

gesta dos grandes cavaleiros. Todo esse repertório penetrou muitas vezes em Portugal 

por via de Espanha. Várias dessas narrativas foram inicialmente traduzidas, mas depois 
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foram ganhando uma feição nacional pela recriação e mesclagem de episódios. A 

transmissão oral a isso se prestou.

Muitos contos que figuram nas nossas recolhas transmitem ainda os ideais

cavaleirescos medievais. O herói dos contos maravilhosos e de certos contos 

sentimentais é, muitas vezes, o cavaleiro destemido e puro, é um Galaaz que evoluiu e 

adquiriu as feições próprias de um novo espaço e de um novo tempo. Lembre-se, por 

exemplo, o conto «Sempre Não», publicado por Teófilo Braga no primeiro volume da 

sua recolha, que trata em tom jocoso o tema da fidelidade conjugal como condenação 

dos ideais cavaleirescos.

Como não houve em Portugal, durante a Idade Média, uma grande produção de

manuscritos de cariz fictivo, a transmissão dos contos foi fundamentalmente oral. Até 

que no último quartel do século XVI surge a obra Contos e Histórias de Proveito e 

Exemplo, de Gonçalo Fernandes Trancoso. O título encerra claramente o intuito da obra, 

moralizar, e refere, pela primeira vez, o vocábulo contos, o qual deve ser diferenciado 

de histórias.

A esta obra subjazem os motes medievais que sobreviveram na tradição oral, não 

fosse a intenção moralizadora o seu principal sustento. Os contos de exemplo são 

retomados, assim como alguns temas evocados nas histórias de cavalaria. Embora não 

devam ser entendidos como contos orais, os textos de Trancoso tornaram-se contos 

tradicionais – alguns dos quais vieram a ser incluídos por Teófilo Braga no segundo 

volume da sua recolha, na parte a que chamou de «Histórias e Exemplos de Tema 

Tradicional e Forma Literária».

O sucesso da obra de Trancoso vê-se em inúmeras reedições até aos meados do 

século XVIII. Se entretanto noutros lugares foram conhecidos outros conjuntos de 

contos populares, como os das Mil e Uma Noites – que Antoine Galland traduziu para 
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francês em 1704 e 1715 –, nenhuma outra colectânea semelhante foi publicada em 

Portugal, embora se conheçam obras cultas como a Nova Floresta de Manuel Bernardes 

que se valeu de exempla.

Ao nível popular ganha particular relevância a publicação de contos e de 

estórias em folhas volantes ou em folhetos de cordel. Estas estórias retomaram assuntos 

medievais, como as gestas do ciclo carolíngio, revitalizaram os romances tradicionais, 

recuperaram o mundo das «princesas» e das «imperatrizes». Recorde-se, a título de 

exemplo, a famosa História de João de Calais, da qual encontramos quatro versões 

recolhidas e publicadas por Alda e Paulo Caratão Soromenho em Contos Populares 

Portugueses (inéditos).

Deve-se, também, à literatura de cordel a divulgação de narrativas de naufrágios 

e viagens, que deram corpo à História Trágico-Marítima, e de estórias fantásticas de 

monstros e gigantes. E à literatura de cordel também se deve a exportação de contos e 

estórias para outros territórios de ocupação portuguesa, como o Brasil.

O século XIX português foi um século de grandes mudanças e isso verificou-se 

no interesse pelo conto popular. Sob a influência do Romantismo, Almeida Garrett 

buscou nas tradições populares, com especial atenção à época medieval, a «alma do 

povo». Tratou de compilar um romanceiro; não se coibindo de alguma interferência na 

transcrição do texto, ele assumiu as reconstituições, advogando a necessidade de dotar 

de certos artifícios literários os textos populares que se propôs reunir.

Embora Garrett não tivesse centrado o seu interesse nos contos, não descurou a

sua existência e importância. Foi Herculano quem se dedicou à narrativa em prosa, 

recuperando contos e lendas medievais, cuja popularidade é inquestionável, como «A 

Dama Pé-de-Cabra». Mas, tal como Almeida Garrett, também Alexandre Herculano 
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retocou os textos originais, tornando-os desprovidos da linguagem e feição populares 

que lhes são tão próprias.

Foi no último quartel do século XIX que se assistiu, finalmente, à publicação de 

contos populares portugueses. O interesse suscitado pelo trabalho dos Irmãos Grimm na 

Alemanha e que, aos poucos, chegou a Portugal pela publicação de traduções de contos 

alemães em periódicos e revistas, deu novo rumo ao conto oral de tradição portuguesa. 

De 1879 a 1915 são publicadas, em Portugal, dez recolhas de contos populares, 

duas delas no estrangeiro sob a forma de traduções parciais de edições portuguesas, 

perfazendo um total de mais de um milhar e meio de contos.

Mas a atenção dos estudiosos portugueses recaiu, à semelhança dos demais 

investigadores europeus, sobre a origem, a transmissão e a significação dos contos. Das 

teorias apresentadas a mais complexa é a de Teófilo Braga, porém a mais complicada, 

segundo o nosso ponto de vista: defender que o conto popular é de origem mítica 

implica pôr de parte todo um conjunto de contos e estórias de teor realista que se 

celebrizaram e vingaram na tradição portuguesa graças à transmissão oral e à transmisão 

folhetinesca.

Além disso, as questões ligadas à circulação e fixação dos contos revestem-se da 

necessidade de conhecimentos que não se circunscrevem apenas aos aspectos literários, 

históricos e/ou geográficos. Teófilo falou nas migrações do conto, aludindo a um 

conjunto de factores que podem não constituir regra. O que hoje sabemos sobre o conto 

popular universal permite compreender melhor especificidades do conto popular 

português e também a sua conexão com contos de outros países.

Sem remontar a épocas longínquas, sabemos que a Península Ibérica foi 

território de passagem e de fixação para muitos povos: romanos, visigodos, árabes, entre 

outros. Lembremos também a grande epopeia dos descobrimentos que ligou Portugal a 
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África, ao Brasil e ao Oriente. Atender a tudo isso para explicar o processo de 

transmissão dos contos populares torna-se uma tarefa hercúlea.

Por isso, cremos que as conclusões de Adolfo Coelho relativamente à origem, 

transmissão e significação do conto popular português são as mais objectivas e 

coerentes para a nossa reflexão. «1.º Todos esses contos provêm directa ou 

indirectamente da boca popular; […] 2.º Nos antigos escritores portugueses, nos 

adágios, nos prolóquios da língua há alusões a esses contos, ou a contos do mesmo 

género; 3.º Alguns escritores portugueses apresentam versões literárias desses contos; 

4.º A comparação prova que nesses contos há particularidades antigas que faltam ou se 

acham alteradas nas versões literárias estrangeiras que modernamente entre nós podiam 

ser conhecidas; 5.º Muitos desses contos não se acham em versões estrangeiras 

traduzidas ou conhecidas em Portugal.» (2001: 52)

Muitos temas universais foram recuperados pelos contos populares portugueses. 

O conteúdo de um conto, narrado numa determinada época e num determinado lugar, 

pode ter sofrido transformações ao longo do tempo; porém a sua essência é a mesma de 

um conto remoto, narrado em época e lugar completamente diferentes. Assim, na sua 

raiz, os contos relatam conteúdos comuns referentes no homem e para o homem.

Note-se a popularidade dos ciclos genéricos da «Princesa/Menina ou do 

Príncipe/Menino Encantado», da «Bela e o Monstro», do «Pedro das Malas Artes», da 

«Morte Enganada», que reúnem um quase sem número de versões no repertório 

português. A título exemplificativo, o conto «As Três Cidras do Amor» - ciclo da 

«Princesa ou Menina Encantada» ou tipo internacional ATU 408 – The Three Citrons of 

Love (The Three Oranges), tem 46 versões catalogadas; «Bela-Menina» - tipo 425C 

Beauty and the Beast – regista uma dúzia de versões, sem contar com as contaminações  

de episódios noutros tipos; os contos do ciclo do «Pedro das Malas Artes» - tipo 1696 
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‘What Should I Have Said? (Done?)’ – rondam as 35 versões; «Comadre Morte» - tipo 

332 Godfather Death – tem uma quinzena de variantes.

Porém, se certos contos tiveram e têm um considerável número de versões, 

outros há que surgem como contos únicos no repertório português. A recolha de Leite 

de Vasconcelos é a que melhor nos dá conta destes casos: «O Lobo Logrado» – ATU 

112R (Ca-Ch) The Wolf and the Greedy Sheep; «Um macaco e um papagaio» – ATU 

135* The Mouse Makes a Boat of a Bread-Crust; «A velha Catrina» – ATU 152A* The 

Wife Scalds the Wolf; «O Lobo e o Peixe» – ATU 157C*  Hiding from Man; «O Pito-

Nu» – ATU 244 – The Raven in Borrowed Feathers; «O Vento» – ATU 298*B 

(Cardigos) The Wind Complains to God; «A Bela Felicidade» – ATU 470B The Land 

Where No One  Dies; «O Irmão da Carapuça» – ATU 569 The Knapsack, the Hat, and 

the Horn; «O Cabouqueiro» – ATU 751C* Wealth Leads to Pride; «Parábola dos Sete 

Vimes» – ATU 756*J (Cardigos) Truth is the Best Deception; «O Tesouro» – ATU 763 

The Treasure Finders Who Murder One Another; «O Lavrador Agoniado» – ATU 

773** God and Devil Dispute over Miser’s Soul (=Boggs *773A, Man Never Gives 

Alms); «O Diabo e o Ladrão» – ATU 817** (Ca-Ch 2003a) The Devil and the Good 

Thief; «A filha do mercador» – ATU 881 A – The Abandoned Bride Disguised as a 

Man.

Esta nossa referência justifica-se pelo facto de não haver estudos que se tenham 

debruçado sobre as questões das variantes e das versões dos contos populares 

portugueses, nem tão-pouco investigações sobre as suas fontes e sobre as suas 

ocorrências. Dispomos agora do Catalogue of Portuguese Folktales e de os outros 

catálogos a que nos referimos, mas continuamos sem estudos comparativos genéricos.

E além das versões que os contos populares portugueses têm, importa também 

centrarmo-nos brevemente na recuperação dos seus temas na literatura dita culta ou 
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consagrada: «Esta riqueza compendiada nas narrativas populares foi ignorada durante 

séculos pelos intelectuais. Não lhes atribuíam a importância que efectivamente têm, 

embora porventura lhes percebessem o sentido por não estarem ainda muito 

distanciados da cultura que lhes deu origem. Por outras palavras, compreendiam-na de 

forma espontânea e não reflectida, como todos os outros interventores na cultura. No 

entanto, durante séculos, elucubrações populares foram consideradas infantis e absurdas 

e o estudo científico da tradição constística foi sendo durante muito tempo 

desconhecido, como aliás acontecia a respeito de todas as realidades humanas que não 

tivessem um cariz histórico.» (Lopes, 2000: 15)

O reavivar desta «memória» tradicionalmente longínqua, constituída por saberes 

ancestrais oralmente veiculados ao longo dos tempos, materializa-se em muitas das 

produções literárias dos nossos romancistas e contistas modernos e pós-modernos. Esta 

constatação é facilmente compreensível, na medida em que, actualmente, tal como 

outrora, o romancista e o contista não criam a realidade do nada: buscam-na em si 

próprios, na sociedade que os rodeia, enfim no cosmos que os envolve. Seguidamente, 

misturam e estruturam todas essas influências nos seus textos, assimilando, 

transformando e reinventando esta «aprendizagem do mundo» consubstanciada no 

conto popular português.

Por exemplo, merecem sumariamente a nossa atenção autores como Eça de 

Queirós, Sophia de Mello Breyner e José Saramago, entre outros. Eça recuperou no seu 

conto «O Tesouro» a estória de «Os Quatro Ladrões» como forma de garantir a 

sobrevivência do exemplum medieval, condenando a ambição desmedida e a traição. 

Sophia retomou os motivos do célebre conto da «Gata Borralheira» não apenas como 

forma de os popularizar, mas transfigurando-os. A intencionalidade comunicativa do 

conto popular não é a mesma do conto de Sophia, embora tenham uma matriz comum.
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Saramago recuperou temas da tradição oral portuguesa por meio de uma invulgar 

conjugação da linguagem literária com a linguagem popular, pela construção ficcional 

de homens e mulheres do povo (os trabalhadores do meio rural alentejano, em 

Levantado do Chão; os construtores do Convento de Mafra, em Memorial do Convento; 

a família de oleiros de A Caverna), pela renovação de temas caros ao imaginário 

popular e pela recuperação da figura do contador de estórias, assumida, quer pelo 

narrador de qualquer uma das obras em questão, quer por personagens populares, 

encontradas em Levantado do Chão (António Mau-Tempo) e em Memorial do 

Convento (Manuel Milho).

Também na chamada literatura infantil, muitos autores retomaram temas e 

motivos dos contos populares. Saliente-se, por exemplo, os Contos Tradicionais, 

recontados por António Mota, obra que integra o Plano Nacional de Leitura; ou O 

Capuchinho Cinzento de Matilde Rosa Araújo; e um quase sem fim de estórias de fadas 

e de princesas publicados em manuais escolares do 1.º e 2.º ciclos do Ensino Básico.

Neste sentido, seria importante desenvolver estudos que demonstrassem como o 

conto popular está presente na urdidura textual moderna e pós-moderna, uma vez que 

«as narrativas tradicionais são o instrumento e concretização da compreensão do sentido 

do mundo e das estruturas da vida social conseguidas por uma dada cultura.» (Lopes, 

2000: 15) Mas seria também desejável que os contos populares em geral ou em especial 

suscitassem análises literárias ou não que aqui não podíamos fazer.

Gostaríamos que este nosso trabalho valesse como um instrumento prático e um 

estímulo para investigações vindouras. Muito há ainda por fazer, mas quisemos dar um 

contributo decerto modesto para uma clarificação de base no mundo difuso dos estudos 

do conto popular português, contribuindo para que se percebam com rigor alguns 

aspectos relacionados com as suas origens, a sua transmissão, a sua fixação por escrito, 
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a sua inventariação e a classificação; e esboçando uma teoria que naturalmente pedirá 

outras.

De qualquer modo, julgamos ficar evidente que o conto português, que foi e é 

popular nalguns casos até aos nossos dias, merece bem mais atenção do que a que lhe 

foi dada nas últimas décadas.
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CRONOLOGIA DA PUBLICAÇÃO DE CONTOS POPULARES PORTUGUESES – DE 1870 A 

2007

1870

BRAGA, Teófilo, “Os Contos de Fadas”, Estudos da Edade Média, 53-75. Porto: Ernesto 

Chardron.

Publicação de 4 narrativas que o autor apresenta como sendo contos populares 

com origem na Idade Média.

1879

COELHO, Adolpho, Contos Populares Portuguezes. Lisboa: Plantier.

Colectânea de 75 contos populares, com a indicação dos lugares onde foram 

recolhidos e identidade do narrador, precedida de um prefácio em que faz várias 

considerações sobre o valor e importância do conto popular.

1880-1881

BRAGA, Theophilo. Etnologia Portuguesa. ENRMC, Lisboa, pp. 241-255 e 433-442.

3 contos enigmáticos. Adivinhas com forma literária. Adivinhas portuguesas. 

Variantes e analogias com os acertigos galegos, e enigmas de outras Províncias 

espanholas. Notas comparativas.

1882

COELHO, Adolpho, Contos Nacionaes. (Biblioteca de Educação Nacional n.º 1). Porto: 

Livraria Universal Magalhães & Moniz.

Colectânes de contos infantis com motivos e temas de contos populares.

PEDROSO, Consiglieri, Portuguese Folk-Tales. Henriqueta Monteiro (trad.). London: 

The Folk-Lore Society.

Antologia de contos populares portugueses traduzidos em inglês.
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1883

BRAGA, Teófilo, Contos Tradicionaes do Povo Portuguez. Vol. I. Porto: Livraria 

Universal Magalhães & Moniz.

Na I Parte, Secção I, agrupa 57 contos de Fadas e Casos da Tradição popular, 

que, em obediência ao princípio mítico estabelecido, denomina de “Contos 

míticos do Sol, da Aurora e da Noite.” Na Secção II, agrupa 68 contos que 

denomina por “Casos e Facécias da Tradição Popular.”

BRAGA, Teófilo, Contos Tradicionaes do Povo Portuguez. Vol. II. Porto: Livraria 

Universal Magalhães & Moniz.

Parte II – Histórias e exemplos de tema tradicional e forma literária (58).

Parte III – Lendas, Patranhas e Fábulas (64).

Estudo comparativo e interpretação mítica dos principais elementos do conto.

BRAGA, Theophilo, A lenda de D. João, em Portugal. AETPP, I, Porto, pp. 38-40

Conto popular – O convite do morto – que o autor diz pertencer à tradição oral 

do Algarve.

PEDROSO, Z. Consiglieri, Contos populares. AETPP, I, Porto, p. 36

1 conto popular.

VASCONCELLOS, José Leite de, Analecta. AETPP, I, Porto, pp. 52-54.

Fragmentos de contos populares.

1886

CASTRO, Leite de, Folk-Lore. RG, III, Porto, pp.203-208.

Histórias populares de almas penadas; diálogo entre o sapo e a sapa.

COELHO, F. Adolpho, O médico aprendiz. RM, I, Barcelos, p. 21.

Facécia popular.

COELHO, F. Adolpho, A filha que amamenta o pai. RM, I, Barcelos, pp. 73.
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Versão deste conto popular.

SILVA, Armando J. da, Ethonologia açoriana. Os contos enigmáticos. RM, I, Barcelos, 

pp. 70-71.

Versão dum conto popular.

1887

VIEIRA, J. da Silva, “Barcellos. Conto Popular.” RM, III (7).

PIRES, A. Thomaz, Tradições populares alentejanas. RL, 1, Porto, pp. 60-62 e 132-133; 

II, 1890, pp. 253-254.

3 contos populares alentejanos

1887-1889

VASCONCELLOS, José Leite de, Um conto popular em mirandês. RL, I, Porto, pp. 260-

261.

Conto popular recolhido em Duas Igrejas; texto em linguagem mirandesa.

1889

BRAGA, Teófilo, “A enfiada de Petas”. RM, V (13).

Conto popular.

PIRES/JOHEL, Tomás, “Folk-lore Alemtejano”. RM, V (2): 1-2. “O Capitão de Ladrões”. 

Vol. V (12).

Conto Popular.

SILVA, A. J., “Contos Populares Açorianos”. RM, V (15).

Contos e fragmentos de contos populares.

1889-90

“Os Dois Irmãos e a Mulher Morta”. RM, V.

Conto popular sem registo de recolector e/ou autor.
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1890-2

BRANCO, Cecilia Schmidt, Contos populares portugueses. RL, II, Porto, 1890-1892, pp. 

321-332; III, 1894-1895, pp. 1-18.

40 contos populares, com comentários a alguns deles.

MACHADO, J. C., “Sopa de Pedra”. RM, VI (2).

     “Segundo Marido”. RM, VI (9).

2 contos populares.

VIEIRA, J. da Silva, “Os Estudantes e o Almocreve”. RM, VI (14): 10-11.

Conto Popular.

1891

PEREIRA, Gonçalves, “O Pobre Alegre”. RM, VII: 66-7

Conto Popular.

PEREIRA, Gonçalves, “Historia dos Tres Meninos com Cabeça Dourada”. RM, VII: 82-

4.

Conto Popular.

PIRES, Tomás, “Contos Populares alemtejanos”. RM, VI (18); VII (2): 14-15; VII (8): 

33-5; VII (12) 49-54; VII (13): 57-8; VII (14): 61-3; VII (15): 65-6; VII (16): 69-70; 

VII (17): 73-5.

9 contos populares alentejanos recolhidos da tradição oral.

1892

PIRES, Tomás, “Contos Populares alemtejanos”. RM, VIII (6): 49-51; VIII (7): 57-61; 

VIII (8): 65-9; VIII (9): 73-7.

4 contos populares alentejanos recolhidos da tradição oral.

1893

“História do Domingo”, RM, IV: 328-9.
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Conto Popular.

PINHEIRO, Álvaro, “O Pisco e o Chasco”. RM, IX: 125-7.

Conto Popular.

1895

BRANCO, C. Schmidt, “Contos Populares”. RL, III: 1-18.

PEDROSO, Consiglieri, “Contos Populares Portugueses”. RL, III: 370.

1896

BRAGA, Teófilo, “Para quem Canta o Cuco?”. RM, XII (9): 66.

PEDROSO, Consiglieri, Contos populares portugueses (colhidos na tradição oral). RL, 

IV, pp. 338-376; V, 1897-99, pp. 62-77 e 81-88.

Contos populares colhidos da tradição oral de Lisboa, Caldas da Rainha e Beja, 

Aveiro, Montemor-o-Novo, Ilha de S. Miguel.

PEDROSO, Consiglieri, “Conto Popular”. RM, XI (12): 95.

PEREIRA, Gonçalves, “Contos Populares”. RM, XI (20): 159-64; XI (21): 161-4.

1897-8

PEDROSO, Consiglieri, “Contos Populares Portugueses”. RL, V: 62-77, 81-8.

BRAGA, Theophilo, Cravo, rosa e jasmin. RM, XII, Esposende, 1897, pp. 25-30

Versão algarvia deste conto popular.

1897-1899

MARINHO, M., Contos populares. NAI, 7, Vila Nova de Famalicão, pp. 85-86.

Contos e lendas populares.

1898

BRAGA, Teófilo, “Para quem Canta?”. RM, XIII (17): 130.

BRAGA, Theophilo, A mão do finado. RM, XIII, Esposende, pp.3-4

Versão deste conto popular.
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1899

ALEXANDRINO, A., “Contos Populares Alentejanos”. T, I: 29-30, 45-7, 60-63, 76-8, 95-

6, 111-12, 143-4, 190-1. Edição facsimilada em 2 volumes em 1982 pela Câmara 

Municipal de Serpa.

10 contos populares (da tradição oral de Brinches)

OLIVEIRA, Athaide d’, Contos algarvios. T, I, Serpa, pp.127-128, 159-160, 188-190; II, 

1900, 61-63, 78-79, 109-111, 173-175, 192; III, 1901, pp. 27-29, 95-96, 125-126, 158-

159, 173-174.

8  contos populares, da tradição oral de Loulé.

PINHEIRO, Álvaro, Novellas populares minhotas. T, I, Serpa, pp. 12-14, 27-29 e 63-64, e 

também RM, XIX, Esposende, 1911., pp. 9-12, 17-19, 39-41 e 45-46.

4 contos populares da tradição oral de Esposende.

1900

ALEXANDRINO, António, Contos Alentejanos. T, II, Serpa, pp. 29-30, 45-46, 142-143, 

191 ; III, 1901, pp.45-46, 63, 64, 77-78, 138-141, 155-58

3 contos populares (da tradição oral de Brinches)

COELHO, Trindade, «As três maçãzinhas d’oiro». NAI, 9, Vila Nova de Famalicão, 

1900-1903, pp. 20-21.

Versão inédita deste conto popular.

OLIVEIRA, Francisco X. d’Athaide, Contos Tradicionaes do Algarve. Vol I. Tavira: 

Typographia Burocratica.

219 contos populares recolhidos no Algarve.

“O Segredo do Campónio”. RM, XV (9): 69-72.

1901

FREDERICO, Luis. Contos alentejanos. T, III, Serpa, pp. 124-125.
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“Era-não-era”, de tradição oral de Odivelas, Alentejo.

VELLEDA, Maria, “Contos Alemtejanos”. T, III: 124-5. “Contos Algarvios”. Vol. III: 57-

61, 106-7.

2 contos populares da tradição oral do Algarve.

1902

“História da Carochinha”. RM, XVI: 100-1.

PIRES, A. Thomaz, Contos Populares alentejanos. T, IV, Serpa, pp. 141-143, 156-159, 

174-176; V, 1903, pp. 14-16, 31-32, 40-47, 60-64, 71-79, 140-144, 160, 172-176 ; VI, 

1904, pp. 28-31, 46-47, 62-63, 79, 94-95.

69 contos populares.

VASCONCELLOS, José Leite de, Sátira à linguagem de Palaçoulo. RL, VII, Lisboa, pp. 

148-149.

Pequena história que se conta no concelho de Vimioso.

1903

PIRES, A. Thomaz, “Contos Populares Alemtejanos”. T, V: 14-16, 40-7, 60-4, 71-9, 

140-4, 160, 172-6.

1904

OSÓRIO, Ana de Castro, Para as Crianças. Setúbal.

PIRES, A. Thomaz, “Contos Populares Alemtejanos”. T, V: 9-15, 28-31, 46-7, 62-3, 79, 

94-5.

M., J.V.C., Folk-lore – Lendas de Mouros. RG, XXI, Porto, 121-130.

Relato de lendas e contos de mouras encantadas.

1905

OLIVEIRA, Francisco X. d’Athaide, Contos Tradicionaes do Algarve. Vol II. Porto: 

Typographia Universal.
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220 contos populares recolhidos no Algarve.

1906

PEDROSO, Consiglieri, “Contos Populares Portugueses”. Revue Hispanique, XIV (45): 

115-240. 

1908

COELHO, Trindade, “A Conta do Abre-te Ziombro”. Ilustração Transmontana, I: 10-11.

Conto popular.

PEIXOTO, Rocha, Contos populares de animais. P, 2, Porto, p. 660.

3 contos populares.

PIRES, A. Thomaz, “Três facécias alemtejanas”. RL, XI: 76-7.

1910

PEDROSO, Consiglieri, Contos Populares Portugueses. Lisboa, 580 pp.

63 contos populares precedidos de um estudo sobre a sua significação e 

importância. variado”. 

1911

GUTUALDO, Aleindo Dantas. O Rachador e o Rei. RM, XIX, Esposende, pp. 47-49.

Conto popular.

MARTHA, Cardoso, Contos populares do Douro. I – O filho por acabar. RM, XIX, 

Esposende, pp. 30-32, 50-52.

Contos populares recolhidos da tradição oral.

1912

BARBOSA, Bernardino, Contos populares de Évora. RL, XV, Lisboa, 1912, pp. 325-332; 

XVII, 1914, pp. 86-113; XVIII, 1915, pp. 205-218; XIX, 1916, pp. 27-35; XX, 1917, 

pp. 107-118, XII, 1919, pp. 100-107; XXIII, 1920, pp. 152-156.

42 contos populares, recolhidos da tradição oral de Évora.
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1913

MARTHA, Cardoso, “Contos Populares Portugueses”. RM, XXI: 82-5.

1914

BARBOSA, B., “Contos Populares de Évora”. RL, XVII: 86-113.

BRAGA, Theophilo, O saco das nozes (Conto popular). RM, II (2.ª ed.), Esposende, 

pp.37-38.

Versão deste conto popular.

PIRES, A. Thomaz, Missa dos espectros na noite do Natal. RM, II, (2.ª Ed.). Esposende, 

pp. 51-58

Conto popular.

S., L. y. D. Fortuna e D. Dinheiro (Conto popular). RM, II (2.ª Ed.), Esposende, pp. 30-

36

Versão deste conto popular.

1915

BARBOSA, B., “Contos Populares de Évora”. RL, XVIII: 205-18.

1916

BARBOSA, B., “Contos Populares de Évora”. RL, XIX: 27-35.

1917

BARBOSA, B., “Contos Populares de Évora”. RL, XX: 107-18.

1917-1918

LIMA, Augusto César Pires de, O adultério na literatura popular. L, I, Viana do Castelo, 

pp. 170-173.

Relato de quatro histórias populares, em que figuram padres adúlteros.

1918-1919

BASTO, Cláudio, Contos e anedotas populares. L, II, Viana do Castelo, p. 37
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Anedota popular francesa, do cavalo que morreu quando se começou a habituar 

a não comer. Existência da mesma história entre nós, onde figura o cavalo “do 

inglês”.

MARTHA, Cardoso, Cartas etnográficas, L, II, Viana do Castelo, pp. 124-126.

História popular baseada num episódio ocorrido entre Bocage e o Malhão.

1918

MONTEIRO, José, “A fé é que nos salva e noêja o pau da barca”. RL, XXI, Lisboa, pp. 

338-338.

Comentário a este adágio, e, a propósito, transcrição de dois contos populares.

1919

BARBOSA, B., “Contos Populares de Évora”. RL, XXII: 100-7.

PINHEIRO, Álvaro, “Novellas Populares Minhotas”. RM, XIX: 7, 17-19, 39-41.

PIRES, A. Thomaz, Contos Populares Recolhidos da Tradição Oral na Província do 

Alemtejo. Elvas: A. J. Torres de Carvalho.

1920

BARBOSA, B., “Contos Populares de Évora”. RL, XXIII: 152-62.

1924

CHAVES, Luís, Contos de mouras encantadas. Lisboa, 244 pp.

Versão literária de cerca de 15 contos de mouras encantadas.

1925

MARTHA, Cardoso, Contos Populares Portuguezes. Espozende: Livraria Espozendense 

Editora.

1928

DIAS, Lopes. Distrito Etnográfico. Mentira tão grande como o Padre Nosso. AR, III, 

122, Castelo Branco.
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Conto popular.

1931

MARTHA, Cardoso, O Marquês de Pombal na tradição popular. P, IV, Porto, pp. 330-

331.

Três histórias acerca do Marquês de Pombal, com feição popular.

1933

COELHO, Adolfo, “Contos Nacionais para Crianças”. Obra Etnográfica. Vol. II: Cultura 

Popular e Educação, 27-126. Lisboa: Dom Quixote.

1934

RIBEIRO, J. D., Turquel Folclórico. Vol. V: Contos. Espozende: Livraria Espozendense.

1936

COELHO, Adolpho, Contos Nacionaes (3.ª ed.). Porto: Livraria Educação Nacional.

1963

NEVES, G. Santos, “As Doze Palavras Ditas e Retornadas”. Revista de Etnografia I (2, 

Outubro): 327-47.

BASTO, Cláudio, A teimosia das mulheres nos contos populares. B, II, Coimbra, pp. 

171-197.

Agrupamento de contos populares em que a mulher, não podendo exprimir a sua 

teimosia por meio de palavras, continua a exprimi-la por meio de gestos.

1944

CASCUDO, Luís da Câmara, Os Melhores Contos de Portugal. Rio de Janeiro: Dois 

Mundos.

55 Contos Populares precedidos de um estudo.

MARTHA, Cardoso, Literatura dos contos tradicionais estremenhos – O povo e as 

mulheres teimosos. EBJP, 5, Lisboa, pp.117-119.
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Relato de dois contos populares.

1946

CLEMENTINA, M., Contos Populares. Porto: Figueirinhas.

1947

LIMA, Fernando de Castro Pires de, Crónicas de Aldeia. Era uma vez… MCP, II, 18, 

Lisboa, pp. 10-11.

5 pequenos contos populares.

S/A, Um conto popular. MCP. I, 10, Lisboa, p. 8

Versão do conto popular “As doze palavras ditas e retornadas”.

1948

BARREIRA, Álvaro Augusto, «A raposa e a cotovia», DL, Terceira Série, III, Porto, 

pp.68-69

História contada por uma velhinha de Ervedosa do Douro em 1920.

1950

LIMA, Fernando de Castro Pires de, Crónica de Aldeia. A Bela e o Monstro. MCP, V, 

Lisboa, pp. 12-13.

Conto popular da “Bela-Menina”

1955

FREITAS, Pe. A. Vieira de, “Contos, Lendas e Outras Tradições Madeirenses”. Das Artes 

e da História da Madeira 21: 32.

GUERREIRO, Manuel Viegas, Contos Populares Portugueses. Lisboa: Fundação 

Nacional para a Alegria no Trabalho.

66 contos populares precedidos dum prefácio em que o Autor, muito

resumidamente, fala do conto popular.
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VASCONCELLOS, José Leite de, Filologia Barranquenha. Apontamentos para o seu 

estudo. Lisboa, 217 pp.

Breve descrição geográfica e histórica de Barrancos. Estudo da fala 

barranquenha. Exemplificação do barranquenho em textos populares: 10 contos, 

seguidos de comentários; diálogos e narrativas breves; 73 provérbios; 16 quadras 

(geográficas, satíricas, de amor, sentenciosas), e 13 adivinhas. Extenso 

vocabulário (com as correspondentes definições).

1956

BONITO, Rebelo, “Um Conto Tradicional Português: A Rolinha”. DL, IX (7.ª Série): 

967-76.

Versão deste conto popular.

1957

OLIVEIRA/FERREIRA, C. de & J. Gomes, Contos Tradicionais Portugueses. 2 vols. 

Lisboa: Iniciativas Editoriais.

1958

FREITAS, Pe. A. Vieira de, “Contos, Lendas e Outras Tradições Madeirenses”. Das Artes 

e da História da Madeira 28: 34-8.

JÚNIOR, J. A. Pombinho, Rimances, Contos e Lendas Populares de Portel. Separata do 

Boletim da Junta de Província do Alto Alentejo. Évora.

1961

BOAVENTURA, M. de, Contos que o Povo Canta. Lisboa: Edições Panorama.

1963

GONÇALVES, M. J. Serpa Leote, Contos Populares (2.ª ed.). Lisboa: Direcção Geral do 

Ensino Primário.
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1964 [1963]

VASCONCELLOS, José Leite de, Contos Populares e Lendas. Vol. I. A. da Silva 

Soromenho e P. Caratão Soromenho (eds.). Coimbra: Por Ordem da Universidade.

1965

VALLE, C., “Tradições Populares de Vila Nova de Gaia: Narrações Lendárias.” Revista 

de Etnografia 7 (Janeiro): 125-35.

1968

FONSECA, Branquinho da (selecção). Contos Tradicionais Portugueses. II Série. 3.ª 

Edição. Lisboa: Portugália Editora, 246 pp.

Selecção de 29 contos populares portugueses, antecedidos de uma breve 

introdução. Não é registada qualquer referência aos contos, além do título.

1969

GONÇALVES, E., “Histórias de Bisbis…”. Das Artes e da História da Madeira 39: 23-4.

PEDROSO, Consiglieri, Portuguese Folk-Tales. Henriqueta Monteiro (trad.). Edição 

Facsimilada. New York: Benjamin Bloom Inc.

VALLE, C., “Tradições Populares de Vila Nova de Gaia: Narrações Lendárias.” Revista 

de Etnografia 26 (Outubro): 419-33.

1969 [1966]

VASCONCELLOS, José Leite de, Contos Populares e Lendas. Vol. II. A. da Silva 

Soromenho e P. Caratão Soromenho (eds.). Coimbra: Por Ordem da Universidade.

1970

GONÇALVES, E., “Quatro Contos…”. Das Artes e da História da Madeira 40: 8-11.

1975

FONTES, Manuel Bráulio da Costa, Portuguese Folktales from California. Los Angeles: 

University of California.
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1977

FONTES/ROBE, M. da Costa  & S. L., O Conto Popular Português na Califórnia. 

(Separata da revista Atlântida XXI [2].

BOTELHO & TAUVEL, Clotilde Correia e Jean-Paul. Visages et Contes du Portugal, 

Paris: Classiques Hachette.

6 contos populares portugueses recolhidos por Clotilde Correia Botelho e 

traduzidos e adaptados para Francês por Jean-Paul Tauvel.

1984

FREITAS, Pe. A. Vieira de, Era uma vez… na Madeira (Lendas, Contos e Tradições da 

Nossa Terra). Funchal.

SOROMENHO/SOROMENHO, A. da Silva & P. Caratão, Contos Populares Portugueses

(Inéditos). Vol. I Lisboa: I.N.I.C., Centro de Estudos Geográficos.

1985

AFONSO, B. Raízes da Nossa Terra. Cancioneiro Transmontano. Bragança: Junta 

Central das Casas do Povo de Bragança.

COELHO, A., Contos Populares Portugueses. E. Veiga de Oliveira (ed.) (2.ª ed.). Lisboa: 

Dom Quixote.

PEDROSO, Consiglieri, Contos Populares Portugueses (2.ª ed.). Lisboa: Vega.

1986

SILVEIRA, P., “Catorze Trovas e um Conto recolhidos na Ilha das Flores”. Revista 

Lusitana (Nova Série) 7: 103-23.

SOROMENHO/SOROMENHO, A. da Silva & P. Caratão, Contos Populares Portugueses 

(Inéditos). Vol. II Lisboa: I.N.I.C., Centro de Estudos Geográficos.

1987
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Almansor 5, Anónimo, “Contos Tradicionais Recolhidos em Santiago do Escoural”. 

Almansor – Revista de Cultura 5: 125-6.

BRAGA, Teófilo, Contos Tradicionais do Povo Português. Vol. I (3.ª ed.). Lisboa: Dom 

Quixote.

BRAGA, Teófilo, Contos Tradicionais do Povo Português. Vol II (3.ª ed.). Lisboa: Dom 

Quixote.

1989

OLIVEIRA, Francisco X. d’Athaide, Contos Tradicionais do Algarve, Vol. 1 (2.ª ed.), 

Lisboa: Vega.

OLIVEIRA, Francisco X. d’Athaide, Contos Tradicionais do Algarve, Vol. 2 (2.ª ed.), 

Lisboa: Vega.

PEREIRA, Pe. A. Nunes, Os Contos de Fajão. Coimbra: Museu Laboratório 

Antropológico – Universidade de Coimbra.

1990

PEREIRA, António José, “Contos Populares”. Rurália 1: 83-9.

1991

LIMA, P. (ed.), Contos Tradicionais de Portel. Ferreira do Alentejo: Câmara Municipal 

de Portel.

1992

PIRES, A. Thomaz, Contos Populares Alentejanos Recolhidos da Tradição Oral. M. F. 

Lages (ed.). Lisboa: Universidade Católica Portuguesa.

1993

COELHO, Trindade. O Senhor Sete. Histórias Tradicionais Portuguesas. Lisboa: Vega.
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COELHO, Adolfo, “A Filha que amamenta o pai”. Obra Etnográfica. Vol. I. Festas, 

Costumes e Outros Materiais para uma Etnologia de Portugal (organização e prefácio 

de João Leal). Lisboa: Publicações Dom Quixote; pp. 217-218.

Conto popular originalmente publicado na RM, 1885, vol. I, p. 73

COELHO, Adolfo, “O médico aprendiz (facécia popular)”. Obra Etnográfica. Vol. I. 

Festas, Costumes e Outros Materiais para uma Etnologia de Portugal (organização e 

prefácio de João Leal). Lisboa: Publicações Dom Quixote; pp. 221-222.

Conto popular originalmente publicado na RM, 1885, vol. I, p. 21.

COELHO, Adolfo, “Contos Nacionais para Crianças”. Obra Etnográfica. Vol. II. Cultura 

Popular e Educação (organização e prefácio de João Leal). Lisboa: Publicações Dom 

Quixote; pp. 27-67.

26 contos populares.

Originalmente publicados em volume em 1882, pela Livraria Universal 

Magalhães & Moniz, como primeiro tomo da “Biblioteca de Educação 

Nacional”. Posteriormente reeditado e 1924 e 1936 pela Livraria Educação 

Nacional Editora, do Porto. Nesta edição de João Leal foi utilizada a edição de 

1936 como edição de referência.

1995

PEIXOTO, Rocha, “Folclore. Contos populares de animais”. Obra Etnográfica. 

(Organização, prefácio, notas e bibliografia de Flávio Gonçalves). Lisboa: Publicações 

Dom Quixote; pp. 313-314.

3 contos populares. Colectânea publicada por Rocha Peixoto na revista 

Portugalia, tomo II, 4.º (Porto, 7 de Setembro de 1908), p. 660.

1996
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FREITAS, Pe. A. Vieira de, Continhos Populares Madeirenses. Funchal: Secretaria 

Regional da Educação.

MOURA, J. C. Duarte, Contos, Mitos e Lendas da Beira. Coimbra: A Mar Arte.

TUELA, J., Contos do Nordeste. Gaia: Edição do Autor.

1997

FONTINHA, A., Contos Populares Portugueses Ouvidos e Contados no Concelho de 

Palmela. Palmela: Câmara Municipal de Palmela.

JANA, I., Histórias à Lareira. Abrantes: Palha de Abrantes.

JORDÃO ET AL., Contos à Lareira. Mértola: Câmara Municipal de Mértola.

OSÓRIO, Ana de Castro, Os Dez Anõezinhos da Tia Verde-Água. Lisboa: Instituto Piaget

Edição Centenária, com ilustrações de Leal da Câmara e Selecção e Prefácio de 

Fernando Vale, professor e investigador de literatura infantil.

OSÓRIO, Ana de Castro, Contos Tradicionais Portugueses para Crianças. Lisboa: 

Instituto Piaget.

Edição Centenária, com ilustrações de Leal da Câmara e Selecção e Prefácio de 

Fernando Vale, professor e investigador de literatura infantil.

5 contos populares.

1998

OLIVEIRA, C. de, Raízes – Poesia, Contos e Lendas. Mogadouro: Associação Cultural e 

Recreativa de Soutelo.

PINHO, I., Contos e Lendas da Serra Nostra. S. Pedro do Sul: Câmara Municipal de S. 

Pedro do Sul.

SARMENTO, F. Martins, Antiqua. Tradições e Contos Populares. Guimarães: Sociedade 

Martins Sarmento.
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1999

FERREIRA, J. Alves, Literatura Popular de Trás-os-Montes e Alto Douro. Vol. V: 

Lendas e Contos Infantis. Vila Real.

FURTADO-BRUM, Ângela, Açores: Lendas e Outras Histórias. Ponta Delgada: Ribeiro & 

Caravana Editores.

TENGARRINHA, M., Da Memória do Povo. Recolha da Literatura Popular de Tradição 

Oral do Concelho de Portimão. Lisboa: Colibri.

2000

BARBOSA, B., Contos Populares de Évora. R. Arimateia (ed.). Lisboa: Aríon.

CAETANO, A., “Contos Tradicionais no Concelho de Mafra”. Boletim Cultural 99, 224-

31. Mafra: Câmara Municipal de Mafra.

FAEL, I. M. Lopes, Narrativas Populares. Covilhã: Centro de Formação da Associação 

de Escolas do Concelho da Covilhã.

PARAFITA, A., O Maravilhoso Popular – Lendas, Contos, Mitos. Lisboa: Plátano.

2001

ARIMATEIA, R., Contos Populares da Tradição Oral Moderna. Évora: Câmara 

Municipal.

FONTINHA, A., “Contos que a Memória Guarda”. Pública. Revista do Jornal “O 

Público” n.º 265 (Junho): 52-61.

HENRIQUES E TAL., Contos Populares e Lendas dos Cortelhões e dos Plingacheiros. 

Vila Velha de Ródão: Associação de Estudos do Alto Tejo.

PARAFITA, A., Antologia de Contos Populares. Vol. I. Lisboa: Plátano.

PARAFITA, A., Antologia de Contos Populares. Vol. II. Lisboa: Plátano.

2002

Contos dos Nossos Avós. Alcobaça: Câmara Municipal de Alcobaça.
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2003-4

BILÓ, J. de Barros, Contos ao Luar de Agosto. Vol. II. Leiria: Magno Edições.

2004

CUSTÓDIO ET AL. Património Oral do Concelho de Loulé. Vol. 1: Contos. Loulé: 

Câmara Municipal de Loulé.

O corpus textual apresenta um total de 159 contos populares, incluindo versões, 

classificados do seguinte modo: contos de animais (12); contos maravilhosos 

(62); contos religiosos (19); contos novelescos (23); contos jocosos (23) e contos 

formulísticos (20).

Além do corpus de contos, a obra apresenta uma secção destinada a notas e 

comentários, à explicitação das abreviaturas e siglas utilizadas e à bibliografia.

PIRES, A. Thomaz, Contos Populares Alentejanos Recolhidos da Tradição Oral. M. F. 

Lages (ed.) (2.ª ed.). Lisboa: Universidade Católica Portuguesa.
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CRONOLOGIA E ANOTAÇÃO DE ESTUDOS SOBRE O CONTO POPULAR PORTUGUÊS – DE 

1875 A 2007

1875

COELHO, Adolpho, “Os Elementos Tradicionais da Literatura: Os Contos”. Revista 

Ocidental II: 329-46, 425-44.

1878-1879 

COELHO, F. Adolpho, Materiais para o estudo da origem e transmissão dos contos 

populares. OP, I, Porto, pp. 74-83.

Menção dos «contos» de Grimm, e afirmação de que: os contos populares 

remontam à mais alta antiguidade; estão relacionados com lendas míticas e 

mitos; pertencem a povos muito distantes uns dos outros; que o estofo desses 

contos se encontra em obras literárias importantes, de muitas épocas e povos. 

Menção de estudos sobre contos, colecções, origens míticas e modos de 

transmissão. Grimm, Afanasief, Abjörnsen e Moc, Campbell, Pittré. Método 

semelhante ao linguístico: determinar os passos da evolução. Vários exemplos e 

comparações.

1880

PEDROSO, Consiglieri. Estudos de mythographia portuguesa. OP, II, Porto, pp. 437-457.

Considerações sobre a colecção de contos populares de Adolfo Coelho; pontos 

de contacto existentes entre estes e os contos recolhidos pelo Autor.

1881

COELHO, F. Adolpho, Estudo para a história dos contos tradicionais. REG, II-III, 

Lisboa, 108-144
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O conto do justo juízo. Estudo sobre novelística popular. Classificações, 

comparações. Versões. Análise dos elementos em algumas delas (Trancoso, 

Timoneda, Monard). Temas diversos – “Episódios”.

1882

VASCONCELLOS, J. Leite de (ed.), Annuario para o Estudo das Tradições Populares 

Portuguezas, 38-40. Porto: Livraria Portuense de Clavel & Cª Editores.

1886

CASTRO, D. Leite de, “Folk-Lore”. Revista de Guimarães III: 203-8.

VASCONCELLOS, J. Leite de, Demopsicologia. RM, I, Barcelos, pp. 57-58.

Breves notas acerca de Comei, mangas, aqui A vós honram, não a mi, que 

Adolfo Coelho insere nos contos populares.

1887

VASCONCELLOS, J. Leite de, “Conto Popular Portuguez”. RM, III (5).

1895

MENDES, Martin, Origem dos contos populares europeus. RM, X, Esposende, p. 72.

Origem indiana (e não árabe) das Mil e uma Noites, e de muitos contos europeus 

(pequena nota).

1896

PRATO, Stanislao, Note alla matéria contenuta nella “Revista Lusitana”, vol. I. II – A. 

Thomaz Pires – Contos Populares – A Serena d’Alamares. RL, IV, Lisboa, pp. 79-80.

Versão livresca do conto. Notas de bibliografia.

PRATO, Stanislao, Note alla matéria contenuta nella “Revista Lusitana”, vol. I. IV – A. 

Thomaz Pires – Tradições populares alentejanas. II – Conto popular.2 – O conto da 

raposa. RL, IV, Lisboa, p. 84.

Nótula comparativa e bibliográfica.
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1903

OLIVEIRA, Francisco X. d’Athaide, “Conto Tradicional”. RM, XVII: 33-4.

1911

DIAS, M. C., “Tradições Populares do Baixo Alentejo”. RL, XIV: 53-61.

1913

DIAS, M. C., “Tradições Populares do Baixo Alentejo”. RL, XVI: 181-205.

PEROTT, Joseph. Sobre uma edição pouco conhecida dos “Contos” de Trancoso. RL, 

XVI, Lisboa, pp. 159-163.

Descrição do espécime em questão.

1915

BARREIROS, F. Braga, “Tradições populares de Barroso”. RL, XVIII: 297-302.

1917

DIAS, M. C., “Tradições Populares do Baixo Alentejo”. RL, XX: 129-36.

1926

DIAS, J. Lopes, Etnografia da Beira. Vol. 1 Lisboa: Livraria Morais.

1936

CHAVES, Luís, O Anjo Custódio ou as Palavras ditas e tornadas. RG, XLVI, 

Guimarães, pp. 8-24.

Estudo do conto “O Anjo Custódio” ou as “Palavras ditas e tornadas”.

MORAIS, A. Viana de, Contos para contar. RAr, III, Lisboa, 1936-1938, pp. 268-273.

Indicação do processo de utilização dos «contos», para fazer contas; transcrição

do trabalho de Juan Perez de Noya, Aritmética prática y especulativa (1694).

1937

CARDOSO, Adelino, Etnografia da Beira. Religião e Crendices, Lendas e Costumes de 

Penamacôr. Viana: Tipografia Comercial.
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1940

GIESE, Wilhelm. Uma versão estremenha do conto das “Três perguntas do rei”. 

BRFLUC, XLV, Coimbra, pp. 645-650.

Refere-se a uma versão do conto “Três perguntas do rei”, com o título “Frei João 

Sem Cuidados” (José Diogo Ribeiro, Turquel folclórico), e confronta-o com 

diferentes versões nacionais e estrangeiras.

1943

BASTO, C., “A Teimosia das Mulheres nos Contos Populares”. Brasilia II: 171-97. 

Coimbra.

1944-1971

DIAS, J. Lopes, Etnografia da Beira. 11 vols. (2.ª ed.). Lisboa: Livraria Férin.

1947

ACABADO, M.A. Janeiro, “Francisco Adolfo Coelho e os Contos Tradicionais”. 

Estremadura. Boletim da Junta de Província da Estremadura. Séries II. Vol. XIV 

(Janeiro/Abril): 149-1950. “Os Contos Populares de Portugal e do Brasil”. Vol. XV 

(Maio/Agosto): 291-300. “Notas sobre os Contos Populares”. Vol. XVI 

(Setembro/Dezembro): 444-7.

ACABADO, Manuel António Janeiro, Estudos de novelística. Notas sobre os contos 

populares. EBJP, 14, Lisboa, 143-150

Menção de alguns estudiosos do conto popular, em Portugal e no estrangeiro. 

Considerações acerca do valor histórico e psicológico dos contos, e de algumas 

teorias sobre a origem, significação e transmissão dos contos. 2 contos 

populares.

ACABADO, Manuel António Janeiro, Estudos de novelística. Francisco Adolfo Coelho e 

os contos tradicionais. EBJP, 16, Lisboa, 433-447.
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Notas bibliográficas. 2 contos populares.

ACABADO, Manuel António Janeiro, Estudos de novelística. Notas sobre a sistemática 

dos contos populares. EBJP, 17, 131-140.

Considerações acerca da divisão e classificação dos materiais da novelística 

popular estabelecidas por diversos estudiosos.

1949

CHAVES, Luís, Adolfo Coelho e os contos populares. BF, X, Lisboa, pp.43-53.

Coordenação de observações e opiniões de Adolfo Coelho sobre o conto 

popular; importância que ele atribuía à matéria formativa dos contos populares.

1951

ACABADO, M. A. Janeiro, “Psicologia, Pedagogia & Etnografia”. Estremadura. Séries 

II, VOl. XXVI-XXVIII (Janeiro/Dezembro): 270-1.

QUIBEN, Victor Luis, Afinidades galaico-lusitanas. Domingos ovelha. DL, Quarta Série, 

VII-VIII, Porto, pp. 32-35.

Comparação entre as versões portuguesa e galega da história do Domingos 

Ovelha, o marido cuco e troçado, e do abade.

1953

FERNANDES, Pe. José Baptista. Contos Populares. MCP, VII, 80, Lisboa, pp. 8-9.

Relações com a etnografia e com o mito. Repercussão na literatura. Depósito de 

tradições e expressão da vida humana; etc.

1954

CASCUDO, Luís da Câmara, Cinco temas do Heptaméron na literatura oral ibérica. DL, 

Sexta Série, V-VI, Porto, pp. 3-12.

Menção das novelas em questão, suas versões em diversas literaturas, clássicas, 

orientais e recentes, especialmente portuguesa e brasileira.
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1956

DELGADO, M. J., A Etnografia e o Folklore no Baixo Alentejo. Lisboa: Ocidente.

1958

DELGADO, M. J., “Aspectos da Nossa Etnografia Novelística Tradicional”. Mensário 

das Casas do Povo XI, 141 (Março): 10-11, 15.

1960-1961

CARDOSO, Carlos Lopes, Congresso Internacional dos Investigadores do Conto 

Popular. TAE, XVIII, 1-2, Porto, pp. 157-160.

Propõe alguns princípios que devem nortear o futuro estudo sistemático do conto 

popular em Portugal – inventário, recolha e classificação das espécies segundo 

os princípios estabelecidos por Anti Aarne e Stith Thompson.

DELGADO, Manuel Joaquim. Aspectos da nossa etnografia novelística tradicional.

Contos populares tradicionais e lendas da nossa terra portuguesa. MCP; XII, 141, 

Lisboa, pp. 10-11 e 15.

Considerações sobre literatura oral. Descrição da lenda da “Salacia” e conto 

popular da “Raposa e o sapo”.

1963

EIRA, A. Da, “Psicologia do Conto Popular”. Actas do Congresso Internacional de 

Etnografia Promovido pela Câmara Municipal de Santo Tirso. Vol. VI: Colóquio sobre 

o Conto Popular, 265-9. Lisboa: Junta de Investigações do Ultramar.

1965

MOURINHO, Pe. A. M., Apontamentos sobre o Conto Popular Mirandês. Lisboa: Junta 

de Investigações do Ultramar. (Separata das Actas do Congresso Internacional de 

Etnografia promovido pela Câmara Municipal de Santo Tirso. Vol. VI: Colóquio sobre 

o Conto Popular. Lisboa: Junta de Investigações do Ultramar.
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PEREIRA, Benjamim Enes, Bibliografia Analítica de Etnografia Portuguesa. Lisboa. 

Centro de Estudos de Etnologia Peninsular, pp. 480-499.

Listagem de bibliografia sobre “Contos, mitos e lendas” portugueses. As 

referências bibliográficas abarcam recolhas de contos populares (em colectâneas 

ou dispersos) e estudos feitos sobre o conto popular português. A acompanhar 

cada uma das entradas bibliográficas, há uma breve análise e/ou síntese dos 

conteúdos da obra referenciada.

1980

SARAIVA, Arnaldo, “O Conto Popular Português. João Soldado que meteu o Diabo no 

saco”. Literatura Marginalizada. Novos Ensaios. Porto: Edições Árvore, pp. 65-81.

O Autor procede a uma análise filológica do conto popular português “João 

Soldado.” Este ensaio foi escrito em 1976.

1981

GUERREIRO, Manuel Viegas, “Gil Vicente e os Motivos Populares: Um Conto na Farsa 

de Inês Pereira”. RL (Nova Série) 2: 51-60.

1986

GUERREIRO/GUERREIRO, M. Viegas & A. Machado, Literatura Popular do Distrito de 

Beja. Beja: D.G.E.A.

VASCONCELLOS, José Leite de, Tradições Populares de Portugal (2.ª ed.), M. Viegas 

Guerreiro (ed.). Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda.

1988

BASTOS, J. G. Pereira, A Mulher, o Leite e a Cobra. Lisboa: Edições Rolim.

PEDROSO, Consiglieri, Contribuições para uma Mitologia Popular. Lisboa: Dom 

Quixote.
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1989

BORGES, J. A., Mata de Lobos: Monografia. (não publicado)

EMÍLIO, Maria Graciete Gomes da Silva Toco, Metamorfoses de uma Demanda. Adolfo 

Coelho e os Contos Populares Portuguezes (1879). (Dissertação de Mestrado). 

Universidade Nova de Lisboa. Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, pp. 128-200.

Descrição da concepção da recolha de Adolfo Coelho. Análise das metodologias 

utilizadas pelo Autor. Reflexão sobre as intenções literárias subjacentes à 

publicação de uma recolha de contos populares.

1992

FONTES, Manuel Bráulio da Costa, “Fernando Rojas, Cervantes, and Two Portuguese 

Folkstories”. M. Gerli e H. Sharrer (ed.). Medieval, Literary, Linguistic and Folklore 

Studies in Honor of Samuel G. Armistead, 85-96. Madison, WI: Hispanic Seminary of 

Medieval Studies.

1993

COELHO, Adolfo, “Os Elementos Tradicionais da Literatura. Os Contos”. Obra 

Etnográfica. Vol. I. Festas, Costumes e Outros Materiais para uma Etnologia de 

Portugal (organização e prefácio de João Leal). Lisboa: Publicações Dom Quixote; pp. 

65-102.

Trabalho originalmente publicado na Revista Ocidental, 1875, vol. II, pp. 329-

346 e 425-444. Uma primeira parte consiste na análise e reflexão duas versões 

diversas e independentes de um mesmo conto popular. Uma segunda parte 

apresenta várias versões estrangeiras de um conto e as reflexões do Autor acerca 

da transmissão, modificação e perpetuação desses mesmos contos.

COELHO, Adolfo, “Materiais para o Estudo da Origem e Transmissão dos Contos 

Populares”. Obra Etnográfica. Vol. I. Festas, Costumes e Outros Materiais para uma 
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Etnologia de Portugal (organização e prefácio de João Leal). Lisboa: Publicações Dom 

Quixote; pp. 103-110.

Originalmente publicado na revista O Positivismo, 1878, vol. I, pp. 74-83. O 

Autor apresenta alguns pontos conclusivos acerca da origem, transmissão e 

relações dos e entre os contos populares. Detém-se sobre as versões decorrentes 

da lenda de Midas que se transformaram em contos.

4 versões de um conto popular.

COELHO, Adolfo, “Estudos para a História dos Contos Tradicionais”. Obra Etnográfica.

Vol. I. Festas, Costumes e Outros Materiais para uma Etnologia de Portugal

(organização e prefácio de João Leal). Lisboa: Publicações Dom Quixote; pp. 133-157.

Foi publicado originalmente na Revista de Etnologia e Glotologia, 1880, Vol. I, 

pp. 108-144. O Autor trata das edições da obra de Trancoso e procede da análise 

de versões de um conto popular. Nessa análise, Adolfo Coelho apresenta 

“episódios” que permitem traçar diferenças e semelhanças entre as diversas 

versões.

COELHO, Adolfo, “Os Elementos Tradicionais da Educação. Estudo Pedagógico. 

Primeira Parte”. Obra Etnográfica. Vol. II. Cultura Popular e Educação (organização e 

prefácio de João Leal). Lisboa: Publicações Dom Quixote; pp. 129-161.

Estudo sobre as leituras infantis e os contos tradicionais. Leituras morais; 

leituras científicas; leituras históricas; leituras geográficas e leituras estéticas.

Valorização da função didáctica do conto popular.

GUERREIRO, Manuel Viegas. Para a História da Literatura Popular Portuguesa. 

Lisboa: Instituto da Cultura e Língua Portuguesa/Ministério da Educação.

O Autor divide a obra nos vários períodos da Literatura Portuguesa. Centra-se no 

papel dos que chama de “Continuadores de Garrett”, descrevendo o contributo 
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de homens como Teófilo Braga, Adolfo Coelho e José Leite de Vasconcelos no 

âmbito da literatura popular, especificando a contribuição particular que os 

mesmo deram para com a institucionalização do conto popular português. M. V. 

Guerreiro pronuncia-se acerca das metodologias que cada um dos autores 

referidos adoptou para a recolha e publicação das narrativas da tradição oral.

1994

CARDIGOS & MARQUES, Isabel, J. J. Dias, “Literatura Oral Algarvia”. Jornal da Serra 6 

(Maio): 14; 7 (Julho): 17; 8 (Outubro); 9 (Dezembro): 16-17.

1999

ALVES, A. Bárbolo, Lhiteratura Oral Mirandesa. Porto: Granito.

ALVES, A. Bárbolo, “A Estética Discursiva nos Contos da Literatura Oral Mirandesa”. 

Estudos de Literatura Oral 10: 7-38

PARAFITA, A., A Comunicação e a Literatura Popular. Lisboa: Plátano.

BRANCO, Jorge Freitas, “A Fluidez dos Limites: Discurso Etnográfico e Movimento 

Folclórico em Portugal”. Etnográfica, Vol. III, pp. 23-48.

Segundo resumo do próprio autor, o texto pretende situar questões que resultam 

da participação no projecto “A Revivificação do Património Cultural Expressivo 

Tradicional em Portugal no Século XX”. Algumas ideias desenvolvidas resultam 

de discussões organizadas neste contexto, como ainda de pesquisas de terreno 

feitas no Alentejo no âmbito do mesmo projecto. Partes do texto foram 

abordadas em intervenção oral no II Encontro sobre Eruditos Regionais, 

realizado em Portel a 27 de Junho de 1998.

2000

GRAÇA, N. M. L. N., Formas do Sagrado e do Profano na Tradição Popular. Literatura 

de Transmissão Oral em Margem (Concelho de Gavião). Lisboa: Colibri.
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2002

CORTEZ, Maria Teresa, “Teófilo Braga e Adolfo Coelho – Duas Posições Face aos 

Irmãos Grimm e à Colecção Kinder-und Hausmärchen”. Estudos de Literatura Oral 7-

8. Faro: Centro de Estudos Ataíde Oliveira. Universidade do Algarve.

Artigo que trata a relação que os primeiros recolectores de contos populares 

portugueses tiveram com a obra dos Grimm. A Autora apresenta o modo como 

os portugueses receberam os contos alemães em Portugal e explicita algumas das 

metodologias que em Portugal foram tidas em conta para o empreendimento da 

recolha e publicação dos contos populares nacionais.

2003

BICHO, Cidália Maria Lourenço Simão Ferreira, Os Contos de Animais na Tradição 

Portuguesa. (Dissertação de Mestrado). Universidade do Algarve. Faculdade de 

Ciências Humanas e Sociais, pp. 191-217.

A dissertação apresenta a importância dos animais, de diversos tipos, nos contos 

populares portugueses. O Anexo XX (pp.191-217) apresenta um Índice 

Português de Contos de Animais, subdividido de acordo com os seguintes tipos: 

“Animais Selvagens”, “Animais Selvagens e Animais Domésticos”, “O Homem 

e os animais selvagens”, “Animais Domésticos”, “Pássaros”, “Outros animais e 

objectos”. Todas as entradas apresentadas neste índice constam do APFT 

(Archive of Portuguese Folk Tales – Arquivo de numeração das versões 

coligidas da tradição oral e catalogadas no Arquivo Português do Conto 

Tradicional).

2006

CARDIGOS, Isabel, Catalogue of Portuguese Folktales, Helsinki: FF Communications. 

Academia Scientiarum Fennica.
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Catalogação nacional portuguesa dos contos populares, de acordo com as 

metodologias iniciadas por Aarne-Thompson e revistas por Uther. Os tipos AT 

(Aarne-Thompson) passam a ATU (Aarne-Thompson-Uther).

A catalogação apresenta Animal Tales (1-299); Tales of Magic (300-749); 

Religious Tales (750-849); Realistic Tales (Novelle) (850-999); Tales of the 

Stupid Ogre (Giant, Devil) (1000-1199); Anedoctes and Jokes (1200-1999) e 

Formula Tales (2000-2399). 

FARIA, Rui Miguel Ventura do Couto Tavares de, “A Narrativa de Tradição Oral na 

Cultura Popular Açoriana: os Contos”. Estudos sobre Cultura Popular (coordenação de 

Gabriela Funk). Ponta Delgada: Câmara Municipal de Ponta Delgada, pp. 59-72.

A recolha de Contos Tradicionais Açorianos – breve descrição, análise e 

reflexão sobre o corpus publicado e as metodologias seguidas.

2007

FARIA, Rui Miguel Ventura do Couto Tavares de, “O contributo de Teófilo Braga para a 

Cultura e Literatura Popular: a recolha Contos Tradicionais do Povo Português”, 

Estudos sobre Património Oral (coordenação de Gabriela Funk). Ponta Delgada: 

Câmara Municipal de Ponta Delgada, pp. 133-144.

Breve reflexão sobre o papel do açoriano Teófilo Braga. Descrição da edição de 

Contos Tradicionais do Povo Português de 2002.
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RESUMO





O trabalho intitulado O Conto Popular Português estrutura-se em quatro capítulos. No capítulo I, descreve-se brevemente a história do conto português para-popular ou supostamente (digamos), desde a Idade Média até meados do Século XIX. No capítulo II, procede-se à apresentação e à análise das recolhas de contos populares portugueses feitas por Adolfo Coelho, Teófilo Braga, Consiglieri Pedroso, José Leite de Vasconcelos, Francisco de Ataíde Oliveira e António Tomás Pires, de 1875 a 1915. Neste capítulo, faz-se uma inventariação, descrição e classificação dos diferentes corpora. 

O capítulo III apresenta as propostas de classificação dos contos populares a nível internacional e as referências ao conto popular português em catálogos estrangeiros, nomeadamente no espanhol, de Camarena & Chevalier, e no brasileiro, de Bráulio do Nascimento. O capítulo IV reflecte sobre a teoria do conto popular português contida nas colecções estudadas, seguindo-se uma conclusão com as sugestões pessoais para uma nova teoria do conto popular português.

No final do trabalho apresenta-se duas cronologias anotadas: uma referente à publicação de contos populares portugueses de 1870 a 2007 e outra de estudos sobre o conto popular português.











ABSTRACT





O Conto Popular Português is structured into four chapters, which are organised as follows. Chapter I provides a brief historical description, from the Middle Ages until the 19th century, of what can be described as the Portuguese para-popular tale. Chapter II introduces the collected works and analysis of Portuguese folktales made by authors such as Adolfo Coelho, Teófilo Braga, Consiglieri Pedroso, José Leite de Vasconcelos, Francisco de Ataíde Oliveira and António Tomás Pires, from 1875 to 1915. In this chapter, an inventory, description and classification of the various corpora is also laid out.

Chapter III displays the proposals for the classification of folktales worldwide, and the references to the Portuguese foktale in foreign catalogues, namely in the ones by Camarena & Chevalier (Spain) and Braulio do Nascimento (Brazil). Chapter IV ponders on the theory of the Portuguese folktale embedded in the studied works. As a conclusion, personal suggestions are presented for a new theory of the Portuguese folktale.

Finally, two chronologies with notes are supplied: one on the publishing of Portuguese folktales between 1870 and 2007, and the other on studies about the Portuguese folktale.
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						“ – Queres um conto de rir, ou de chorar?

						  – Quero de rir.

						  – Abre a boca e deixa-o ir.

						  – Quero de chorar.

						  – Abre a boca e deixa-o entrar.”

(Dito Popular)
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PREFÁCIO



	Esta dissertação nasceu do meu gosto pela Literatura e, em especial, pela chamada Literatura Popular, que desde tenra idade me tocou, e que, mais tarde, me desafiou a estudá-la.

O ter tido uma educação muito próxima dos avós maternos, o ter circulado, durante a infância e adolescência, por meios rurais e populares – que caracterizariam, até há duas décadas, qualquer uma das localidades insulares açorianas – e o ter convivido com tradições, como o relato de contos ao serão, os jogos de adivinhas nos intervalos das vigílias ao Divino Espírito Santo, foram razões mais que suficientes para abraçar a sugestão do meu orientador, Professor Doutor Arnaldo Saraiva, e estudar o conto popular português.

O arranque não foi fácil, de tal modo que receei não passar além do «Era uma vez…». Até que, num certo dia, numa das muitas reuniões de trabalho com o orientador, me foi dito: «uma tese de doutoramento caracteriza-se pela sua originalidade e pela sua investigação». Foi psicologicamente reconfortante ouvir aquela consideração. Assim, tal como um herói de um conto popular, decidi abrir as portas e partir para o bosque. O bosque era nada mais nada menos do que o mundo da investigação. 

E nesse mundo encontrei diversos obstáculos: as contingências da distância entre a minha residência e a instituição universitária que me acolheu (Ponta Delgada/Porto); a dedicação não exclusiva à investigação – o estatuto de equiparação a bolseiro ou a cedência de licença sabática por parte da Direcção Regional da Educação da Região Autónoma dos Açores nunca foram concedidos, pelo que durante a realização desse trabalho exerci sempre funções docentes e de formação de professores; a escassez de bibliografia qualificada e específica em muitas das Bibliotecas por onde passei; o desânimo ocasional perante a falta de actualização de métodos de pesquisa científica; e a falta de disponibilidade para participar em eventos, colóquios e conferências em Portugal continental e no estrangeiro, que em muito poderiam enriquecer a minha pesquisa e reflexão.

Mas, no decurso dessa caminhada, o bosque nem sempre foi escuro, pois também me deparei com muitas clareiras: as palavras de incentivo de familiares, amigos e, sobretudo, do meu orientador; a minha presença em congressos de grande valor, onde pude contactar com estudiosos e especialistas das mais diversas áreas dos estudos literários e onde pude apresentar alguns dos meus trabalhos; os novos interesses que fui descobrindo para a redacção dessa dissertação.

	Neste sentido, devo um agradecimento especial ao Professor Doutor Arnaldo Baptista Saraiva, pelo constante rigor e exigência, pelo incentivo à renovação e pela capacidade de, em simultâneo, partilhar a sua experiência e saber com o estímulo de um crescimento autónomo e confiante, na orientação que fez desta Dissertação de Doutoramento.

	Cumpre-me reconhecer e agradecer, também, o contributo, a motivação e as palavras sempre estimulantes e queridas dos meus amigos Professora Doutora Gabriela Funk, da Universidade dos Açores, Professor Doutor Manuel da Costa Fontes, da Kent State University, Professora Doutora Anna Kalewska, da Universidade de Varsóvia, Professores Doutores Maria do Rosário Girão e Manuel Silva, da Universidade do Minho. Merece um especial reconhecimento a Professora Doutora Isabel Cardigos, da Universidade do Algarve, por me ter ofertado o Catalogue of Portuguese Folktale, no momento indisponível em Portugal, e por me ter facultado alguma bibliografia de obras apenas disponível no Centro de Estudos Ataíde Oliveira.

	Agradeço à Fundação para a Ciência e Tecnologia que, através de uma bolsa de Doutoramento, me proporcionou, financeiramente, diversas deslocações, em Portugal e no estrangeiro, para participar em congressos e eventos científicos de alto nível sobre literatura e cultura, com comunicações e outros trabalhos.

	À minha família agradeço o imenso apoio, respeito e carinho que sempre demonstrou por este meu trabalho. Ao Pedro um agradecimento muito especial, pela presença e colaboração em pesquisas e consultas bibliográficas na Biblioteca Nacional. A todos os meus amigos que sempre me motivaram e deram palavras de ânimo nos momentos menos bons deste meu percurso, em especial à São, à Margarida, ao Ruben, ao Bruno, à Maria João, à Ibéria, à Carla, à Cyntia, à Marília e ao Miguel.
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INTRODUÇÃO





«Parmi les formes littéraires, 

la plus fluide, la plus élastique, la plus simple aussi,

 c’est certainement le conte.»



Rameline Marsan





	A tradição de contar estórias remonta ao momento em que o próprio Homem começou a comunicar. Qualquer tema ou assunto podia ser contado: acontecimentos do dia-a-dia, fenómenos climatéricos, eventos naturais inexplicáveis, narrações de viagens, descrições de lugares, seres ou coisas.

	Estas estórias ou contos circularam – e ainda circulam – através da transmissão oral, sem uma fixação escrita imediata. O que um ouvia logo contava (ou não) a outro e assim sucessivamente. E como resultado desse processo de transmissão criaram-se versões, variantes de um conto – em certos casos, é assinalável o número elevado de contorções que um dado conto regista –, em função de um conjunto de factores ligados ao contador, ao público ouvinte, ao tema e ao assunto evocados e ao meio cultural onde se desenvolvia essa art du contage.

	O que hoje se entende por conto, no âmbito dos estudos literários, «tem raiz na tradição oral, sendo reconhecido literariamente como género narrativo já muito tardiamente, no início do século XIX, e aparecendo ancestralmente decorrente de circunstâncias socioculturais e pragmáticas que o condicionaram de um ponto de vista técnico-formal.» (Gonçalves & Monteiro, 2001: 31) Algumas dessas circunstâncias são a circulação e a transmissão oral, a brevidade, a simplicidade do enredo, a abreviada dimensão espácio-temporal, o número reduzido de personagens. 

	Todos esses aspectos levaram a que os estudiosos portugueses, na área da narratologia e da teoria da literatura (cf. Reis & Lopes 1994; Aguiar e Silva 1994), considerassem o conto como um género distinto da novela e do romance, dada a sua simplicidade e extensão. «Parmi les formes littéraires, la plus fluide, la plus élastique, la plus simple aussi, c’est certainemen le conte», assinalou Rameline Marsan (1974: 9), definição com a qual estamos inteiramente de acordo.

	Tratando-se do conto popular, deparamo-nos com um leque de definições e conceitos que geram alguma confusão. A escassez de estudos genéricos portugueses sobre o conto, assim como uma certa falta de organização do que se publicou e do que se tem vindo a publicar sobre esse género narrativo estão, com efeito, na base desta desordem[footnoteRef:2]. [2:  No texto introdutório da Biologia do Conto, Armando Moreno (1987: 15) alerta o leitor precisamente para a exiguidade de estudos sobre o conto: «O panorama dos textos originais portugueses sobre o conto literário é extremamente exíguo, não havendo, tanto quanto conhecemos, nenhum trabalho de fundo em Portugal. […] Em Portugal, encontram-se publicados pequenos ensaios nos prefácios de livros de contos.» Se essa consideração se prende com o estudo do conto literário, escusado será pronunciarmo-nos acerca da (in)existência de estudos genéricos sobre o conto popular da tradição oral.] 


	A relação que o conto e o conto popular mantêm, muitas vezes, com o mito, a lenda, a parábola, a fábula, o apólogo, a anedota, a novela, em nada facilita o nosso estudo para se chegar a uma definição clara e objectiva do que ele é. Num estudo sobre a novelística portuguesa no século XVI, Finazzi-Agrò chamou a atenção para a fluidez e a elasticidade do conto na época medieval, o que faz com que uma das primeiras tarefas do investigador seja a de delimitar o seu campo de investigação e tentar chegar a uma noção rigorosa de cada espécie referida.

Não é apenas no que toca às épocas remotas que a delimitação dos diferentes géneros narrativos carece de nitidez e clareza; ainda hoje enfrentamos a dificuldade em estabelecer, rigorosamente, os traços distintivos entre géneros considerados afins, como sejam os que atrás referimos.

	O conto oral inscreve-se entre várias espécies narrativas com as quais pode conviver e até confundir-se. Tal como assinalaram Gonçalves & Monteiro (2001: 32), é em função das afinidades narratológicas que «se compreende que muitas vezes as fronteiras delimitadoras dos géneros imbriquem umas nas outras e apresentem miscigenação de propriedades discursivas, revelando uma dificuldade de obediência, por parte do contista, às unidades de tempo, espaço, personagem e acção, herdadas de características técnico-formais ligadas por exemplos a contingências de pragmática enunciativa do conto oral.»

	Além da brevidade narrativa[footnoteRef:3], o conto tem com as espécies referidas afinidades temáticas e discursivas, mas cumpre diferentes funções ou responde a diversas intenções. [3:  A propósito das formas narrativas breves, Paredes & Gracia (1998: 7) afirmam que «están tan íntimamente entrelazadas que, como señala Zumthor, dificilmente pueden encontrarse en estado puro.»] 


	«A fábula, durante largos séculos, foi um termo que referia uma realidade semântica muito mais vasta. Aplicada a qualquer enunciado, referia tudo o que era dito; aplicada a qualquer narração, significava tudo o que era contado.» (Pereira, 2007: 31) Esta consideração acerca da «fábula» advém justamente do seu significado etimológico, podendo aplicar-se a qualquer uma das narrativas breves em causa. Porém, para La Fontaine (1991: 9), o género narrativo designado de «fábula» prende-se com uma das partes de um texto alegórico mais complexo a que se dá o nome de «apólogo»: «l’apologue est composé de deux parties, dont on peut appeler l’une le corps, l’autre l’âme. Le corps est la fable; l’âme la moralité.»

	Assim sendo, a fábula desempenha uma função moralizadora[footnoteRef:4], fazendo intervir exclusivamente os animais, excluindo os homens e as plantas[footnoteRef:5]. Também o conto popular tem uma função moralizadora, mas moralizar não é uma das suas principais intencionalidades discursivo-comunicativas. Quanto à exclusividade das personagens animais, o conto popular apresenta uma tipologia designada de «conto de animais», o qual, por nem sempre ter uma finalidade moral, não deverá ser confundido com uma fábula ou um apólogo. É certo que a ausência da finalidade moral nem sempre constitui o traço distintivo entre apólogo e conto popular de animais. Mas dessa maneira entramos num ciclo vicioso baseado nas intenções do enunciador: o contista cria um conto e o fabulista uma fábula. [4:  Não podemos considerar que a fábula tem exclusivamente a intencionalidade de moralizar. A moralidade é talvez a sua principal finalidade. La Fontaine (1991 : 8) afirma no prefácio a Fables que «elles ne sont pas seulement morales, elles donnent encore d’autres connaissances.»]  [5:  Essa nossa inferência encontra validade numa das acepções propostas para o conceito de «Fábula» por Reis & Lopes (1994: 158): «a fábula designa um relato quase sempre breve, de acção relativamente tensa, mas não muito sinuosa, interpretada por personagens também não excessivamente complexas (personagens que são muitas vezes animais irracionais), apontando para uma conclusão de dimensão ético-moral.»] 


	Luciano Pereira (2007: 40) afirma que «segundo alguns autores (Fontenelle, 1724), derivada do conto que nasce nos alvores da espécie humana, a fábula não se distingue dele por encenar animais mas por permitir que se extraia da narrativa uma lição de vida (Vidigueira, 1791).» Assim, a função moralizadora e didáctica da fábula – o corpo do apólogo – sobrepõe-se ao carácter moralizante e pedagógico que um conto popular pode ter. Há casos onde essa distinção é não assim tão clara. 

Por exemplo, a célebre fábula de Esopo «O lobo e o cordeiro», vertida do grego por Manuel da Videira, e publicada no 2.º volume de Contos Tradicionais do Povo Português, de Teófilo Braga, coloca em conflito dois princípios universais: a inocência e a força cega (cf. Pereira, 2007: 31), fazendo sobressair a intencionalidade moralizadora da narrativa. Também o conto popular «O Capuchinho Vermelho», de circulação universal, põe em evidência o mesmo conflito de princípios que a referida fábula e nem por isso deixa de ser um conto. É perante esse tipo de dificuldades que o investigador nem sempre consegue delimitar as barreiras entre as diversos espécies narrativas afins.

Paralelamente, «a capacidade de evocação do sagrado, que aproxima a fábula (apólogo) da parábola, embora na fábula não tenhamos a dimensão comparativa sugerida pela etimologia grega “para-ballein” (deitar para o lado, olhar em redor), nem comentários tão desenvolvidos e minuciosos, nem a predominância do sentido religioso, afasta-a da literatura alegórica, aproximando-a mais do mistério e da sua expressão simbólica, assim como da sua forma narrativa que constitui o mito.» (Pereira, 2007: 34-35)

Como podemos dar-nos conta, a miscigenação de espécies não se deixa ficar pelas afinidades entre conto, fábula e apólogo. A evocação do sagrado presente na parábola, narrativa breve cuja circulação foi e é reforçada grosso modo pela sua ligação quase exclusiva aos textos bíblicos, leva à aproximação daquele género ao conto popular de tipo religioso. Distingue-os, porém, e uma vez mais, a intencionalidade. A parábola assume-se como um texto alegórico, ao passo que o conto religioso não. Este último narra, muitas vezes, acontecimentos de carácter milagroso – aproximando-se dos miragres medievais – e de carácter punitivo – aproximando-se dos exempla, não fazendo intervir a dimensão alegórica.

Outra relação que constitui, igualmente, um entrave à delimitação dos géneros por parte do investigador é a que o conto popular mantém com o mito e com a lenda. Tal como os mitos e os contos, «as lendas transmitem-se e perduram […]. Apenas a voz as transporta. De voz em voz, galgam os séculos. Perpetuam-se como a própria vida.» (Marques, 2006, I: 5) Todavia e contrariamente ao conto popular, a lenda é uma narrativa de um facto histórico que a imaginação popular transfigurou. Reis & Lopes acrescentam que «não se trata, pois, de uma reconstituição objectiva e “documental” de um facto ocorrido num passado remoto, mas sim de uma narrativa de carácter ficcional, que foi sendo transmitida de geração em geração.» (1994: 224)

Assim, a acção narrada numa lenda surge, normalmente, localizada no tempo e no espaço, situação que não se verifica na maior parte dos contos populares, cuja acção se situa, regra geral, num espaço e tempo indeterminados. Por outro lado, quando as lendas «se propõem explicar a origem ou a razão de um fenómeno ou de um facto geográfico, lenda e conto etiológico tendem a confundir-se, o que denota a dificuldade de traçar com nitidez as fronteiras de uma classificação tipológica.» (Reis & Lopes, 1994: 224-225).

Quanto ao mito, a afinidade que com ele podem estabelecer as demais formas narrativas breves que temos vindo a referir é a da interacção entre a memória e a imaginação que se processa na relação do homem consigo próprio, com os outros e com o mundo. Isto é, à memória está associada a tradição e à imaginação a recriação da memória. Dessa interacção nasce o mito. A narrativa mítica pretende atingir um objectivo preciso, segundo Jacques Bril, «le rappel imagé des traditions et des croyances relatives à l’Univers des dieux, à sa genèse, à son organisation, à sa gestion.» (1991 : 172) 

Neste sentido, tanto as lendas como os contos populares, as fábulas como as parábolas podem ter um fundo mítico, uma vez que todos se ligam às tradições e às crenças de um povo. E assim se nos afigura cada vez mais delicada a destrinça das diferenças entre as narrativas breves. 

Quando o conto é comparado com a novela, temos de atentar, uma vez mais, nas intencionalidades comunicativas. Herman Lima (apud Moreno 1987: 71) esclarece que «a intenção do conto, como a da fábula, é amiúde mais manifesta (do que a da novela): o contista – Perrault, os irmãos Grimm […] – dirige-se a um auditório determinado, não tenta fazer passar a sua história por verdadeira, nem mesmo por verosímil, em caso de necessidade. Faz falar os objectos ou os animais, aparecer um génio, e esta história, muitas vezes ao invés da novela, fecha-se sobre si própria após ter divertido ou ensinado.»

De facto, a novela não se estrutura em função de uma intencionalidade lúdico-pedagógica, como o conto ou a fábula. Atendendo ao seu significado etimológico, a novela é o relato de coisas novas, «eventos desconhecidos, mesmo surpreendentes e complicados por desenvolvimentos sinuosos.» (Reis & Lopes 1994: 303) Embora se aproxime das narrativas breves pela simplicidade e pela linearidade de acção no tempo e no espaço, a extensão da novela não deve ser entendida como critério distintivo, como tradicionalmente se entende, maior que o conto e menor que o romance. «Mais importante do que isso é, conforme acentuam certos autores, que a novela proceda a uma espécie de concentração temática, sem divergências por áreas semânticas paralelas ou adjacentes, podendo essa concentração ser reforçada por uma estrutura repetitiva; assim, a novela acaba por se distinguir da tendência para a minuciosa elaboração própria do romance e, por outro lado, da propensão bastante mais restritiva, em todos os aspectos, que afecta o conto.» (Reis & Lopes 1994: 304)

O conto popular é um conto, narrativa breve, cuja sobrevivência se deve fundamentalmente à transmissão e circulação oral, pelo que também é designado, muitas vezes, como conto da tradição oral, que, por razões de vária ordem, só tardiamente chega como regra à forma/versão impressa. 

Conviria entretanto lembrar que não é exactamente a mesma coisa falar em conto e em conto popular. Desde logo temos de nos dar conta da ambiguidade e dos perigos da qualificação popular, maiores dos que da qualificação oral. Se é a quantidade relativa de destinatários ou de transmissores do conto que define a sua popularidade, haverá que ter cuidado quando se fala do conto sem qualquer garantia sobre o número de indivíduos que ele implicava em certa época; mas podemos ter em conta um certo número de elementos que definem os contos que se dizem e são obviamente populares. Nalguns casos, sobretudo se temos em vista épocas recuadas e sem testemunhos ou provas sólidas, melhor será que falemos em conto de cariz popular ou em conto para-popular.

Reis & Lopes assinalam que, embora partilhe algumas propriedades com o chamado conto literário, o conto popular «constitui uma modalidade específica do discurso que só pode ser devidamente esclarecida em termos pragmáticos.» (1994: 82) Após considerarem que o conto popular não tem as suas origens no mundo letrado e oficialmente reconhecido, o que parece discutível, os autores esclarecem, em termos pragmáticos, a natureza narratológica do conto popular. 

Trata-se de um relato simples, girando à volta de uma peripécia particular e fazendo agir um número reduzido de personagens, num tempo e espaço pouco determinados. São essas as principais características que aproximam o conto popular do conto literário. «Porém, é fundamentalmente a nível do circuito de comunicação e difusão que o conto popular afirma a sua especificidade. […] Circulam oralmente de geração em geração, assegurando a manutenção de um património cultural que escapa à sanção dos mecanismos institucionais.» (Reis & Lopes, 1994: 83) 

A oralidade garante a sobrevivência do conto popular e a sua circulação justifica-se pela transmissão de valores de ordem universal e intemporal, o que nos mostra claramente que a perpetuação de um dado “capital cultural” não tem que se sujeitar sempre ao recurso do código grafemático[footnoteRef:6].  [6:  Considerando a importância do circuito oral do contar/ouvir em detrimento da fixação escrita dos contos populares, Viale Moutinho, no prefácio da antologia dos Contos Populares Portugueses (s/ data: 8), escreve: «Este livro é para ser ouvido.»] 


À partida, nada consegue explicar a persistência do conto popular nos circuitos comunicacionais. A atracção pelos temas evocados, a simplicidade vocabular e a brevidade da narração permitem uma fixação mental que garante a pervivência do conto oral, propriedade que não se verifica relativamente a outros géneros narrativos breves, nomeadamente o conto literário.

Além disso, tendo em atenção o estatuto semiótico de prática significante oral, o conto popular não depende apenas do código linguístico, vai estruturar-se de modo a que interajam, concomitantemente, outros códigos, propriedade ausente no processo de construção do conto escrito de intenção e prática literária. Deste modo, a interacção entre o código linguístico, o cinésico, o proxémico e o paralinguístico torna-se necessária, dado o tipo de comunicação instituída pelo conto popular, a qual «pressupõe a co-presença das instâncias emissora e receptora e a utilização de um canal natural.» (Reis & Lopes, 1994: 84)

Expostos os obstáculos que encontra o investigador do conto popular no que se refere às características desse género narrativo no âmbito da narratologia, agora entendemos melhor porque é que o interesse pelo conto da tradição oral tenha surgido relativamente tarde no nosso país.

Na Europa o interesse e o gosto dos intelectuais pelo conto popular surgiram no século XVII, aquando da publicação, em 1697, de um volume de contos de Charles Perrault, e acentuou-se no início do século XIX, com os trabalhos dos irmãos Grimm, na Alemanha, e Hans Christian Andersen, na Dinamarca. 

Em Portugal destacaram-se nessa tarefa investigadores como Teófilo Braga, Adolfo Coelho, José Leite de Vasconcelos e Consiglieri Pedroso, mas só no último quartel do século XIX e primeiro do século XX. Releve-se no entanto que Almeida Garrett recolheu no seu Romanceiro numerosas narrativas em verso, que são afinal parentes próximos do conto popular e Alexandre Herculano recriou lendas e narrativas medievais.

Adolfo Coelho encontrou na mitografia o pretexto para interpretar o conteúdo espiritual das tradições e dos contos populares, sem contudo deixar de esclarecer: «não podemos admitir uma origem única para os contos, por exemplo, a origem mítica, considerando o conto e o mito como dois produtos radicalmente diversos, embora no conto entrem muitas vezes elementos míticos.» (2001: 49). E, na verdade, não se deixou ficar pela dimensão mitográfica no estudo que desenvolveu em torno do conto popular, quis imprimir-lhe um estudo científico, cujo percurso metodológico conheceria quatro estádios: o descritivo, o comparativo, o histórico e o genético.

	Neste sentido, o interesse e a investigação dos contos populares (e da literatura popular em geral) parece ganhar outro semblante, pois não se limita, como acontecera sob o impulso da primeira geração romântica portuguesa, à revitalização das raízes genuínas de uma identidade nacional, à exaltação medievalista e à recusa da herança classicista. 

A partir de Adolfo Coelho, a literatura popular, e em particular o conto popular, ganha um prestígio e uma importância que não tinha antes e exige investigação e análise nunca antes esboçadas: «A tradução das Mil e Uma Noites em português, assim como a de alguns contos de Perrault, Madame d’Aulnoy, Madame de Beaumont, a possibilidade de um conto lido nalguma colecção recente estrangeira ser narrado pela pessoa que a leu e chegar assim até à reprodução popular reclamam naturalmente um exame com relação à antiguidade desses contos na tradição popular portuguesa.» (Coelho, 2001: 51)

	Acresce que, segundo o mesmo Adolfo Coelho, «alguns antigos escritores portugueses apresentam versões literárias desses contos» e «a comparação prova que nesses contos há particularidades antigas que faltam ou se acham alteradas nas versões literárias estrangeiras que modernamente entre nós podiam ser conhecidas.» (2001: 52)

	Surge, assim, a chamada «novelística culta de fundo tradicional», num contexto que não é depreciativo: «A novelística culta de fundo tradicional é dos ramos mais pobres da nossa literatura; por essa razão a história dos contos populares entre nós não se pode estudar com a clareza que haveria se tivéssemos numerosos documentos.» (Coelho, 2001: 55-56). Esta afirmação exige uma reflexão que poderia prolongar-se sem que se chegasse a conclusões sólidas e claras; porém, o que, neste momento, nos interessa assinalar é o facto de o autor não colocar os contos populares num patamar inferior aos demais géneros narrativos.

	Também Teófilo Braga empreendeu uma recolha de contos populares portugueses que o prestigiou, não só em Portugal, como também na Europa, em particular na Alemanha. A 7 de Outubro de 1910, a Frankfurte Zeitung publicava o seguinte: «Teófilo Braga, o presidente provisional da República Portuguesa há pouco fundada, assumiu uma situação absolutamente especial na civilização, na poesia e na ciência do seu país. O que ele fez pelo seu povo é nada mais nem nada menos do que a ressurreição do seu passado literário, a reanimação de todas as tendências nacionais e patrióticas como elas sobressaem da lenda e da moral, da poesia e das tradições de Portugal. Poder-se-ia comparar a sua acção com a de Jacob Grimm, que fez tanto na investigação do nosso passado alemão como ele se encontra no folclore popular e na literatura…». (apud Braga 2002: 15) 

Com efeito, Teófilo Braga foi o estudioso português que mais contribuiu para o conhecimento da chamada literatura popular. Publicou, em 1867, a História da Poesia Popular Portuguesa, o Cancioneiro Popular e o Romanceiro Geral; em 1883, os Contos Tradicionais do Povo Português; e, em 1885, O Povo Português nos Seus Costumes, Crenças e Tradições (2 volumes). A publicação destas obras, que confirmam a primacial vocação de folclorista de Teófilo, deve-se às fortes influências do «germanismo» que recebeu e assimilou, tendo-se lançado na investigação das origens e na análise dos elementos tradicionais: mitos, lendas, costumes, instituições antigas, poesia e contos de transmissão oral. O autor preconiza uma «literatura nacional» edificada na dimensão folclórica e popular da nação.

	O conto popular alcança assim grande interesse por contribuir, ao lado de outros géneros da literatura popular, para a definição de um perfil literário imbuído de um forte carácter nacionalista. À semelhança de Jacob Grimm, Teófilo pretendeu reconstituir a genuinidade da raça portuguesa pelos usos populares, por locuções repetidas automaticamente, por parlendas infantis e pelas narrativas de tradição oral, com especial relevo para o conto.

Em 1910, surge uma nova recolha de contos populares publicada em Portugal da responsabilidade de Consiglieri Pedroso. O objectivo subjacente à referida recolha é o de «procurar compreender a evolução do espírito humano, causa única e real de todas as transformações na ordem social, na ordem política, na ordem religiosa, etc.» (Sousa, 2000: 12). O autor seguiu os mesmos passos dos seus antecessores Adolfo Coelho e Teófilo Braga, pois era meta comum a exteriorização genética da raça portuguesa e de tudo o que ela tinha (e tem) de mais próprio e único.

	A recolha de Consiglieri Pedroso já havia sido parcialmente publicada: parte dela na Revista Lusitana, outra parte em inglês, em Portuguese Folk-Tales; e outros ainda na Revue Hispanique. A anteceder a recolha propriamente dita, Consiglieri Pedroso reflecte sobre a «Significação e importância dos Contos Populares», entendendo-os como géneros de uma mitografia ou novelística. Segundo ele, trata-se de «uma nova e importante ciência, que tem por objectivo o estudo de todas as questões que se ligam com a origem, com a essência e com a transmissão dos contos populares.» (Pedroso, 2000: 32)

	Tentando assegurar um rigor digno desta nova ciência, afirma: «todos os contos que figuram neste volume foram coligidos directamente da tradição oral, de modo que a sua genuinidade é de todo o ponto irrefutável. Para mais seguramente autenticar a sua proveniência e para tanto quanto possível dar carácter científico aos elementos indispensáveis para o estudo crítico das diversas variantes de um mesmo conto, [conservou] cuidadosamente entre as [suas] notas o nome e a profissão do narrador, a sua naturalidade e, todas as vezes que isso foi possível, se sabia ou não ler.» (Pedroso, 2000: 33)

De facto, seguindo a linha metodológica dos seus antecessores, Consiglieri Pedroso tentou centrar a sua investigação numa análise comparativa e contrastiva, com especial atenção para a existência de variantes de um mesmo conto. Concluiu que «não raro a particularidade que figura numa variante, e que isoladamente considerada nenhuma significação tem, adquire importância capital no estudo comparativo do conto, para lhe determinar a filiação e a genuinidade tradicional.» (Pedroso, 2000: 35) E como resultado desta determinação, o autor pôde ainda afirmar: «somos forçados a admitir que o conto português conserva uma feição mais genuína que muitos outros pertencentes ao mesmo ciclo de variantes…» (Pedroso, 2000: 36)

	Cerca de cinco décadas após a edição de Consiglieri Pedroso, é publicada, em 1963 e 1966 e postumamente, uma recolha de contos populares portugueses, fruto da investigação de José Leite de Vasconcelos a partir de finais da década de 70 do século XIX. Leite de Vasconcelos incita ao trabalho da recolha, numa espécie de «manifesto», referindo-se ao empenho na investigação das tradições populares, e convidando o investigador a tudo estudar e buscar de modo a que se tenha uma compreensão genérica dos factos, de modo ordeiro e consistente.

	Nota-se que preocupa o autor, à semelhança de Teófilo Braga, o facto de haver necessidade de um caminhar pari passu com o que se fazia na Europa, no âmbito dos estudos da literatura popular e da etnografia. O próprio Leite de Vasconcelos consegue, na primeira metade do século XX, apurar a investigação da literatura popular como sendo uma «actividade científica» e, como tal, merecedora de um estatuto institucional.

	E foi ele sem dúvida o recolector que mais se preocupou com as questões semióticas na investigação do conto popular português. «José Leite de Vasconcelos a été notre premier ethnologue à pratiquer sytématiquement un travail sur le terrain. Il a parcouru le pays de part en part, prenant note directement de tout ce que les gens du peuple avaient à raconter. Sa préoccupation manifeste de transcrire sans rien altérer est visible: les particularités phoniques des parlers régionaux sont respectées, la phraséologie populaire n’est pas supprimée. Parallèlement à ce travail de recueil, il a entamé des études sur le problème de l’origine et de la transmission de la littérature populaire, et il a développé des remarques pertinentes sur l’importance esthétique, historique, psychologique et linguistique de cette même littérature.» (Lopes, 1986: 29). 

	Assim o conto popular pôde alcançar grande importância no âmbito dos estudo literários onde ganharia justa relevância o estudo de Vladimir Propp sobre a morfologia do conto popular russo. Mas, desde o início, sobre as recolhas de contos e sobre os contos recolhidos reinou alguma arbitrariedade ou confusão. Eis porque nos vimos na necessidade ou na obrigação de tentar impor alguma ordem nesse mundo difuso ou confuso.

Os dois primeiros capítulos deste estudo são de teor descritivo. O capítulo I – O Conto Português Para-Popular em Obras Publicadas desde a Idade Média até aos meados do Século XIX – apresenta uma história breve do conto de cariz popular desde o período medieval até à época romântica, referindo-se às obras onde é possível notarmos a penetração de narrativas breves. 

Embora o vocábulo «conto» não surja, na era medieval portuguesa, identificado como a espécie narrativa, a verdade é que a acepção do verbo «contar» se liga à acção efectivamente de contar estórias. Na literatura medieval portuguesa, há a assinalar o registo de narrativas breves, algumas das quais dissimuladas pela subtileza de um registo cronístico e não ficcional, nos Livros de Linhagens e em volumes de teor moralizador e religioso, como O Horto do Esposo. Nessas obras vamos encontrar adaptações e recriações de narrativas estrangeiras, ecos da «Matéria de Bretanha». Também as Cantigas de Santa Maria, de Afonso X, merecem a nossa referência e destaque, pois «reelaboram originalmente motivos narrativos de várias origens: remontam naturalmente à tradição popular, às narrativas marianas em latim medieval» (Finazzi-Agrò, : 22), aproximando assim o género do «milagre» ao conto.

O carácter moralizante e tendencialmente religioso presente nas narrativas medievais mantém-se, pelo menos, até ao século XVI. Em 1575, Gonçalo Fernandes Trancoso publica Contos e Histórias de Proveito e Exemplo. É a primeira obra portuguesa a conter no título o vocábulo «contos». Porém, apresenta também «Histórias», não devendo, por isso, ser tidos como sinónimos, como ainda hoje se verifica por vezes. Mas as narrativas artificiosamente trabalhadas por Trancoso não são contos populares, são antes contos ao sabor dos «exempla» medievais, independentemente de Teófilo Braga ter entendido publicar muitos deles em Contos Tradicionais do Povo Português. Foi uma forma de chegarem até nós. 

No século XVII, a obra de Trancoso conhece algumas reedições. Note-se no entanto a elaboração de duas obras fictivas a que mais adiante nos referiremos: a Fastigímia ou Fastigínia – título que parece mais adequado por designar “fastos geniais” - e a Corte na Aldeia, de Francisco Rodrigues Lobo, editada pela primeira vez em 1619. Esta última, escrita numa prosa inovadora, contém importantes referências aos contos e às estórias populares que muito se narraram nas «noites de Inverno». O seu autor foi o primeiro, no âmbito português, a tentar uma classificação das formas narrativas breves, como lemos nos diálogos X e XI.

Por outro lado, o tema dos sucessos marítimos teve um forte eco em Portugal, nos séculos XVI, XVII e XVIII, tornando-se num dos assuntos mais populares. O mar e as aventuras marítimas marcaram, de forma incisiva, a literatura portuguesa, sobretudo no que à narrativa diz respeito. João Palma-Ferreira (1981: 13) assinala que «já em meados do século XVII, se não antes, as relações começaram a atrair a atenção dos homens de letras e não apenas dos cronistas quase anónimos, dos animadores de literatura de cordel e dos simples testemunhos.» E aí recordamos Bernardo Gomes de Brito e o seu interesse em coleccionar «papéis populares», «folhas volantes», que reuniu, já em pleno século XVIII, na História Trágico-Marítima.

O século XIX é o momento em que o interesse pelo estudo e pela recolha de textos populares da tradição oral ganha forma e corpo. Almeida Garrett e Alexandre Herculano, introdutores do Romantismo em Portugal, resolveram ir buscar às tradições remotas da Idade Média os temas, os motivos, os textos que, no seu entender, constituem a verdadeira literatura nacional. O Romanceiro de Garrett e as Lendas e Narrativas de Herculano assumem-se como obras de indiscutível importância para o estudo da penetração das narrativas populares na literatura portuguesa.

O capítulo II – Das Recolhas do Conto Oral Português entre 1875 e 1915 – incide sobre as primeiras fixações escritas dos contos populares da tradição oral portuguesa e sobre os seus responsáveis. Definimos algumas considerações acerca do perfil biográfico, intelectual e ideológico de cada um dos autores que nos propomos estudar: Adolfo Coelho, Teófilo Braga, Zófimo Consiglieri Pedroso, José Leite de Vasconcelos, Francisco d’Ataíde Oliveira e António Tomás Pires. Descrevemos as recolhas que foram editadas em vida de cada um, à excepção da de Leite de Vasconcelos, que foi publicada postumamente. Seguimos uma metodologia descritiva, analítica, comparativa e classificativa da nossa autoria, de maneira a podermos chegar a conclusões plausíveis no âmbito do estudo do conto popular português. As tabelas criadas para a descrição das recolhas apresentam-se como ferramentas úteis para quem, não sendo um especialista na matéria, pretender estudar um dado conto ou corpus de contos. 

O capítulo III – Para uma Classificação e Catalogação do Conto Popular Português – apresenta primeiramente uma reflexão em torno da classificação do conto popular. Partimos das classificações internacionais para as classificações nacionais, procedendo a comparações e avançando, sempre que tal entendemos, propostas de novas designações tipológicas. Decorrente da reflexão sobre a classificação, centramo-nos, em seguida, no processo da catalogação, tendo por base o catálogo nacional e outros catálogos estrangeiros, onde há referências ao conto oral português.

O capítulo IV - As Teorias do Conto Popular Português – reflecte sobre as questões teóricas criadas e desenvolvidas pelos recolectores portugueses, a partir dos ensaios, artigos, prefácios e introduções que nos deixaram. Em conclusão, apresentamos as nossas conclusões com vista à elaboração de uma teoria do conto popular Português.



















































CAPÍTULO I



O CONTO PORTUGUÊS PARA-POPULAR 

EM OBRAS PUBLICADAS DESDE A IDADE MÉDIA

 ATÉ AOS MEADOS DO SÉCULO XIX



















O CONTO PORTUGUÊS PARA-POPULAR EM OBRAS PUBLICADAS DESDE A IDADE MÉDIA ATÉ AOS MEADOS DO SÉCULO XIX



1. IDADE MÉDIA



As formas mais antigas de narrativa em galaico-português são os exempla que encontramos nas crónicas e nos nobiliários (cf. Mattoso 1983; Buescu 1990; Rossi 2000). Apresentam-se como textos que visam propósitos precisos, como sejam os valores morais, a formação do indivíduo e a pedagogia social. «Valores como a pobreza, a castidade, a obediência, o respeito pela hierarquia, a abstinência e a temperança aparecem veiculados quer em forma da prédica e da exortação quer através de exempla, sob a forma de pequenas histórias ou contos exemplares da mais diversa origem» (Buescu 1990: 103). Essas narrativas, embora de fundo quase exclusivamente religioso e moral, são contos, no sentido etimológico da palavra. Do latim computare, o verbo «contar», em português, tem, à semelhança do que acontece com outras línguas românicas, a acepção de «relatar» e «narrar» (cf. Rossi 2000: 166).

	Em língua portuguesa, no final do século XIII eram já conhecidos dois documentos datados de uma época anterior a 1250: o testamento de D. Afonso II[footnoteRef:7] e “a notícia do torto[footnoteRef:8].” Recentemente, foi descoberto por Ana Maria Martins, em 1999, um outro documento escrito em português, datado de 1175, e que dá pelo título de “Notícia dos Fiadores”[footnoteRef:9]. Depois destes, aparecem outros tipos de espécimes narrativos. E nessa variedade interessa-nos referir, ainda que brevemente, alguns textos que permitem registar o nascimento do «conto medieval»[footnoteRef:10], género narrativo breve que, na época, poderá confundir-se, em muitos aspectos, com o conceito actual de conto popular, no âmbito da narratologia. [7:  A data apontada para o testamento é de 27 de Junho de 1214. Existem dois exemplares deste testamento; um deles foi enviado ao Arcebispo de Braga e o outro ao Arcebispo de Santiago.]  [8:  A data aproximada deste documento é a de 1215. A “notícia do torto” é um documento onde D. Lourenço Fernandes da Cunha fez um minucioso relatório das malfeitorias feitas por D. Sancho I e por Vasco Mendes, por ordem do mesmo rei. É um bocado de pergaminho, escrito dos dois lados. Veio do mosteiro feminino de Vairão e está hoje no Arquivo Nacional da Torre do Tombo.]  [9:  «A Notícia dos Fiadores» veio do Mosteiro de São Cristóvão de Rio Tinto. Trata-se de uma notícia de fiadores discriminando as dívidas de Pelagio Romeu.]  [10:  Nuno Júdice (1988: V) aponta a fixação pela escrita como a altura em que se pode falar de um conto ou narrativa, «o momento em que a escrita começa a dominar sobre a oralidade e em que uma cultura literária, erudita, anuncia a viragem que relegará para um plano marginal a cultura oral, popular, dominante nos primeiros séculos da romanidade.»] 




1.1. CANTIGAS DE SANTA MARIA



Diferentemente das comuns cantigas de amigo e de amor trovadorescas, em geral puramente líricas, embora sejam verdadeiras narrativas breves algumas pastorelas[footnoteRef:11] e algumas cantigas de escárnio e maldizer[footnoteRef:12], as Cantigas de Santa Maria impõem-se como autênticos contos breves em verso. [11:  Veja-se, por exemplo, a pastorela de D. Dinis, «Unha pastor bem talhada», (CBN 534; CV 137), cuja estrutura é claramente a de uma espécie narrativa: é contada uma estória, há personagens – uma pastora e um papagaio (elemento exótico) – e diálogo e assiste-se a uma progressão narrativa curta.]  [12:  A cantiga «Meu senhor arcebispo, and’eu escomungado», de Diego Pezelho, (CBN 1959; CV 1124), é outro exemplo de uma narrativa breve, onde se conta a traição feita por um grupo de nobres ao rei D. Sancho II. Na sequência de um grave conflito que opôs o rei ao clero, em 1245 o papa retirou a D. Sancho II o título de rei e entregou o governo do país a seu irmão, o conde de Bolonha, futuro D. Afonso III. Seguiu-se um período de guerra civil, durante a qual vários alcaides, a quem D. Sancho II havia confiado castelos, entregaram essas fortalezas ao conde de Bolonha, violando desse modo o código de honra da nobreza. 
 ] 


Estas cantigas prolongam a tradição dos milagres[footnoteRef:13] marianos que, em Portugal, é bastante antiga. Aires A. Nascimento assevera que no nosso país «o testemunho mais qualificado das antigas colectâneas de milagres marianos, iniciadas no século IX, é o Marial alcobacense (BNL, Alc. 149), dos séculos XII/XIII» (2000: 460), e que afinal se relacionam também com uma antiquíssima prática narrativa de milagres que se encontra inclusivamente nos evangelhos. [13:  Aires A. Nascimento (2000: 459-460) sintetiza as características deste género literário, dizendo que «a noção de milagre da Idade Média pouco tem a ver com a que a teologia posterior desenvolveu. […] Como forma literária, o milagre é uma narrativa breve, em torno de um facto extraordinário, relacionado com o culto de um santo, em santuário bem determinado, referido a um beneficiário identificável, sincero e agradecido, que exprime o seu reconhecimento manifestando publicamente a graça recebida perante uma autoridade (religiosa e/ou notarial) e perante peregrinos dos santuários (através da narrativa ou da oferta de testemunhos exteriores).»] 


Essa prática tinha sucesso garantido como o tiveram as Cantigas de Santa Maria: «son el más atrayente de los mariologios, el más copioso en lengua románica; una «obra total» que refleja variadísimos aspectos de la vida familiar, popular y cortesana, la devoción y las creencias y preocupaciones de la época.» (Filgueira Valverde, 1985: VII)

Colectânea de textos, não uma obra de autor, mas certamente de um conjunto de autores da corte de Afonso X, as Cantigas de Santa Maria não se limitam à tradução ou adaptação de textos marianos já internacionalizados em latim e/ou em língua vulgar, «a par dos de fonte confirmada e bem conhecida, são muitos os de fonte ainda hoje desconhecida e provavelmente apenas oral.» (Bertolucci Pizzorusso, 2000: 143). 

Afonso X começa, frequentemente, por indicar a fonte, ainda que vagamente, sob a forma de tópico por se referir à tradição oral: «que eu oí…», «que contaron a mí…», «oí dizer…»[footnoteRef:14]. [14:  Noutros casos ainda, Afonso X chega a especificar quem lhe contou, como se pode ler nas cantigas n.º 159 e n.º 168 na edição de José Filgueira Valverde citada na Bibliografia deste nosso trabalho (N.º 159 - «… eu oí contar/ a uns roméus que foron a Rocamador orar»; N.º 168 - «… mi contou un crérigo que achou escrito»).] 


Também ao nível dos assuntos a tradição oral é evocada, como assinalou Filgueira Valverde (1985: XLIX): «Al lado de los asuntos procedentes de libros «de milagros», otros muchos proceden de libros de varia erudición o de la tradición oral. No todos tienen, en sus orígenes, un cuño marial: por el contrario, vienen incluso de campos apartados de lo religioso. Para algunos pueden hallarse paralelos en las culturas orientales; otros traen sus aguas de los «arroyos» clásicos de que habla el proprio rey en la General Estoria.»

Assim sendo, nas Cantigas de Santa Maria, o religioso e o profano – ou, se preferirmos, o divino e o popular – entrelaçam-se, permitindo que a obra não se destine a um público específico, o que condicionaria fortemente a sua transmissão. Propõe-se alcançar destinatários heterogéneos como forma de garantir, ainda mais, a sua persistência no tempo e no espaço[footnoteRef:15]. [15:  Os temas evocados nas Cantigas de Santa Maria são variados e muitos deles foram retomados em contos e estórias de cariz popular. A título de exemplo, a cantiga n.º 7, «Esta es como Santa María libró a la abadesa preñada que se adormeció llorando ante su altar», é uma estória picante que narra como uma abadessa engravidou de um homem de Bolonha e como a Virgem a perdoou. O tema da religiosa grávida é frequente na tradição oral portuguesa através de anedotas e chistes. Relativamente a esse «milagre», Filgueira Valverde afirma: «de localización italiana, aunque de posible origen en el norte de Francia, aparece entre los milagros de la serie atribuída a Pothon, como de mediados del siglo XII, y fue difundida por el Speculum Historiale del Bellovacense, con el título De abbatissa pregnante quam Mariam ab infancia liveravit. Pasó a los Miracles provenzales y fue ampliamente desarollada en «fabliaux», historias, vidas y mariales, como testimonio de la amplia indulgencia de la Virgen con los pecadores.» (1985: 23)] 




1.2. LIVROS DE LINHAGENS 



	A valiosa compilação que fez José Mattoso com o título de Narrativas dos Livros de Linhagens (1983) assume-se de particular importância para o estudo não só da narrativa medieval, mas também para a reflexão sobre o surgimento de uma narrativa breve[footnoteRef:16], cujo esqueleto narratológico se assemelha à estrutura do conto popular de tradição oral, tal como hoje a concebemos. Contudo, apesar de centrar o seu estudo nos livros de linhagens, particularmente no Quarto Livro de Linhagens ou Nobiliário do Conde D. Pedro[footnoteRef:17], José Mattoso assevera que estes textos “não estão, é claro, completamente isolados como testemunhos da produção literária leiga dos séculos XIII e XIV. Algumas das narrativas encontram-se também, por exemplo, nas crónicas, particularmente na de 1344, na dos Vinte Reis e na de 1419, às quais se podem juntar as chamadas Crónicas Breves de Santa Cruz de Coimbra.” (1983: 3). [16:  Relativamente a essas narrativas breves, Luciano Rossi chama a atenção para o facto de «se examinarmos [estes] textos, o dado mais relevante é a ausência de formas autónomas de narrativa breve comparáveis aos fabliaux franceses ou às novelle italianas», e acrescenta que «isto não significa que [estas narrativas breves] não tenham existido, mas apenas que, nas particulares condições socioeconómicas do Portugal medieval, estes relatos não foram passados para os manuscritos que chegaram até nós […]» e conclui que «as formas mais antigas de narrativas em galego-português são os exempla inseridos nas crónicas e nos nobiliários.» In «Conto», Lanciani, Giulia & Tavani, Guiseppe (org. e coord.) 2000, Dicionário da Literatura Medieval Galega e Portuguesa, 2.ª edição, Lisboa: Editorial Caminho. No âmbito da teoria literária, o «fabliau» é um género narrativo, metrificado e breve, de carácter jocoso. A definição que nos parece mais acertada e completa é que encontrámos na Britannica Encyclopaedia: «A fabliau is a short metrical tale made popular in medieval France by the jongleurs, or professional storytellers. Fabliaux were characterized by vivid detail and realistic observation and were usually comic, coarse, and often cynical, especially in their treatment of women.» Também as novelle pretencem ao modo narrativo, porém, e comparativamente aos fabliaux francês, têm uma estrutura narrativa mais complexa e abordam, com tom satírico, situações do quotidiano.]  [17:  O Quarto Livro de Linhagens é considerado por Luciano Rossi o livro «mais interessante no plano literário, especialmente no aspecto narrativo.» (1979: 15)] 


	Relativamente às narrativas que seleccionou, apercebemo-nos da “variedade” que caracteriza os textos narrativos medievais. Mattoso classifica os textos que seleccionou em “Histórias do «Libro de las Generaciones»”, “Histórias da Crónica Galego-Portuguesa de Espanha e de Portugal”, “Textos épicos”, “Temas de «Romances»”, “Narrativas de fundo mítico”, “Tradições familiares”, “Os deveres dos vassalos e dos cavaleiros” e “Narrativas «Históricas»”.

	Algumas dessas narrativas que constam de certas recolhas portuguesas, nomeadamente Contos Tradicionais do Povo Português, da responsabilidade de Teófilo Braga, reservam uma parte significativa a “Histórias e Exemplos de Tema Tradicional e Forma Literária”.

	Nessa secção de narrativas da recolha de Teófilo Braga encontramos a reprodução quase total de uma das histórias do «Libro de las Generaciones», a qual Mattoso apresenta com o título «As filhas do rei Lear»[footnoteRef:18]. José Mattoso justifica a inclusão dessa narrativa na sua obra «por estar relacionada com um conto popular português ainda hoje muito conhecido.» (1983: 18). Na verdade, essa narrativa, que aparece na categoria dos textos que constituem uma adaptação da matéria de Bretanha no Livro de Linhagens, tem versões em Portugal, nomeadamente em Teófilo Braga, com o título «O Sal e a Água»[footnoteRef:19] e em Leite de Vasconcelos (1966), com os títulos «Bicho Cortição», «A Corticeira», «O Sabor dos Sabores» e «O Gosto dos Gostos», todos exemplificativos, em termos de classificação internacional do ATU 923 («Love Like Salt»). [18:  Cf. Mattoso, 1983: 19 e Braga 2001, II: 87 – «O rei Lear».]  [19:  Teófilo Braga regista, como nota a esse conto popular, o seguinte: «É uma forma popular da lenda do Rei Lear. Nos contos de Grimm vem como episódio na “Guarda Patas”. Nas Fiabe, Novelle e Raconti, de Pitré, n.º 10, vem este mesmo tema tradicional. No Panchatantra há uma princesa casada com um príncipe-serpente, a qual é expulsa de casa pelo pai. Adiante reproduziremos a forma literária desta lenda como se lê no Nobiliário do Conde D. Pedro, do século XIV. Nos Contos Populares do Brasil, n.º III, vem com o título de “Rei Andrada”. Há uma versão portuguesa coligida por Pedroso, “Pedro Cortiçolo”. Na colecção Maive Stokes, Indian Fairy-Tales, n.º XXIII, vem com o título “The Princess who loved her father like salt”.” (2001, I: 229). Essa anotação de Teófilo Braga situa o leitor, assim como o estudioso do conto popular, na panóplia das versões. Todavia, as designações de “lenda” por conto popular e por “conto mítico da Aurora, do Sol e da Noite” poderão gerar alguma confusão no âmbito dos estudos da narrativa breve. Uma lenda passa a conto? O que é um conto mítico? Essas saão algumas das questões que podemos colocar assumindo-nos como leigos na matéria, mas em termos de teoria literária, temos consciência das diferenças específicas entre os diversos géneros narrativos.] 


	Além de «As filhas do rei Lear», também encontram registo, no corpus medieval português, textos que constituem, segundo Mattoso, temas de «Romances», como sejam «Miragaia[footnoteRef:20]» e «Fernão Rodrigues de Castro», cujos motivos entraram no domínio do conto. Uma versão bastante extensa de «Miragaia» é publicada por Teófilo Braga apenas na 2.ª edição de Contos Tradicionais do Povo Português, volume II, de 1915. Trata-se de uma história escrita em verso, cuja autoria é atribuída a João Vaz. O facto de se apresentar em verso pode justificar-se, no entender de Mattoso, por ser «um dos trechos dos nobiliários que conserva vestígios mais claros da sua forma poética primitiva», uma vez que se trata «da adaptação de uma lenda de longínqua origem bíblica acerca da sabedoria de Salomão, mas que já tinha sido transformada, nas suas versões nórdicas, na história de um herói com excepcionais poderes mágicos.» (1983: 41). [20:  É talvez o conto mais conhecido do Nobiliário de D. Pedro. (Cf. Rossi, 1979: 17) Duas versões desse conto chegaram até nós: uma mais breve, no Segundo Livro de Linhagens, e outra mais longa, sobre a qual nos detemos, no Quarto Livro de Linhagens. A propósito dessas duas versões, Luciano Rossi afirma que «as duas redacções do conto divergem em relação a elementos não marginais, porque a versão mais reduzida (a do segundo livro) se refere, em substância, a um dos muitos exempla misóginos sobre a perfídia das mulheres, enquanto a mais rica (a do Nobiliário de D. Pedro) oferece uma análise mais aguda da psicologia dos personagens ao mesmo tempo que nos transporta para um ambiente inequivocamente cortês.» ] 


	Em relação à narrativa «Fernão Rodrigues Castro», sobre a qual se detém Nuno Júdice em O Espaço do Conto no Texto Medieval (1988), é importante reconhecer-lhe, por um lado, a origem portuguesa, apesar de serem ténues os argumentos a esse respeito, e vestígios evidentes da transmissão oral do relato, por outro. A sua estrutura é já de uma complexidade assinalável em termos de criação literária, como assinala Júdice. Com efeito, esta narrativa encerra dois contos: «o conto dos escudeiros é algo que pertence ao domínio da oralidade (eles contarom-lhe esta maneira): o testemunho é prestado de viva voz, não tendo um relato escrito que permita dar-lhe uma formulação consistente com o real (esta maneira indicará, então, o ponto de vista sobre o real, e não o real.) Pelo contrário, o conto de Fernam Rodriguez (que é o do narrador) remete para a própria narrativa escrita – como já dissemos, a fórmula utilizada para o substituir, obrigando o leitor a ir atrás e reler o texto para encontrar o conto elidido. Deste modo, o narrador confere ao discurso – com a conotação retórica, logo literária, que o género possui – um carácter de validação do real que se opõe à oralidade, que apenas transmite uma imagem do real limitada/ de-formada pelo ponto de vista do recitante/testemunho.» (1988: 68).

Nuno Júdice clarifica o processo de cristalização[footnoteRef:21] de uma narrativa pela escrita, permitindo a sua inclusão na memória colectiva. No caso específico de «Fernão Rodrigues Castro» não se apurou, porém, nenhuma transmissão e/ou recriação em versões, como se verificou com outros textos de igual proveniência, como, por exemplo, «A Dama Pé de Cabra». Essa narrativa é, tal como o «Cavalo Pardalo», de fundo mítico; e ambas «alcançaram uma vasta circulação pelo facto de terem sido utilizadas, ampliadas, recriadas (através de um processo de amplificatio) ainda que com notável fidelidade ao texto medieval, por Alexandre Herculano: quanto à primeira [«A Dama Pé de Cabra»], trata-se de um dos contos das suas Lendas e Narrativas, inicialmente publicado em O Panorama, entre Setembro e Outubro de 1843 e mais tarde incorporado no tomo II dessa obra. É curioso notar que, nessa primeira versão, apresentava como sub-título “Conto de junto ao Lar”, remetendo para a imagem expressiva de uma transmissão oral na base dos textos que, recriados literariamente pelos Românticos, provinham de uma memória colectiva e de uma transmissão de outiva.» (Buescu 1990: 94). [21:  Essa cristalização passa por um processo complexo que Júdice entendeu designar de «quatro níveis de exposição de um facto real ou imaginário», os quais mantêm uma relação de aproximação ou distanciamento do facto. «1. Contar é o mais próximo do facto. Significa que aquilo que se testemunhou (real ou imaginariamente, numa cena concreta ou inventada) é transmitido segundo passos lógicos que têm um princípio, um meio e um fim em sequências sucessivas elaboradas de acordo com a ordem cronológica do facto. […] 2. Recitar (re-citar) ou re-contar é um momento segundo da vida de um conto, e eventualmente secundário. Aqui, o facto está já numa perspectiva distante. O locutor é um intérprete do conto no duplo sentido de alguém que repete a sua lição e de alguém que terá de a esclarecer verbalmente para um auditório que a não conhece. […] Enquanto o contar supõe o predomínio do facto, recitar ou recontar a presença principal do intérprete ou proto-narrador. 3. Narrar é já um nível superior de elaboração do conto. Implica o conhecimento e o domínio de regras (códigos) de transmitir o facto. […] 4. Escrever é a fase superior do processo. Representa o momento de cristalização do conto, a sua formação definitiva – e, simultaneamente, transforma-o em facto.» (1988: 2-3).] 


E além de ter sido reproduzido substancialmente por Herculano, «A Dama Pé de Cabra» figura igualmente na recolha de Teófilo como uma história de forma literária, tal como o «Rei Lear». «A Dama Pé de Cabra» exemplifica, ao lado da «Dona Marinha»[footnoteRef:22], uma versão de contos designados de melusianos, por remeterem para um fundo mítico que se reporta ao nascimento da mulher a partir de elementos da natureza, uma mulher misteriosa que tem, enquanto personagem fictícia, traços que a demarcam no universo do fantástico[footnoteRef:23]. [22:  Em Braga, surge com o título «A Linhagem dos Marinhos», 2001, II: 91-92.]  [23:  Maria do Carmo Castelo Branco Sequeira (2002: 179-180) define o universo narrativo fantástico como um “sub-género narrativo […] que se distingue de outras categorias – como o estranho e o maravilhoso – pelo facto de criar um efeito de incerteza, de hesitação, perante acontecimentos que, rompendo abruptamente com a ordem reconhecida, parecem apresentar-se como sobrenaturais.” ] 


A respeito de «A Dama Pé de Cabra» e de «Dona Marinha», José Mattoso (1983: 66) afirma o seguinte: «A velha lenda da Dama Pé de Cabra constitui uma versão de um conto muito conhecido em toda a Europa e que foi igualmente adaptado à origem de várias famílias, entre as quais à mais célebre, a de Lusignan, que teria nascido de Melusina, a feiticeira aquática. No Livro de Linhagens existe outra versão do mesmo conto, o de D. Marinha, proveniente de outra região da Península, a Galiza. O elemento comum de todos estes contos é a origem sobrenatural da mulher, que vem da floresta ou das águas, quer dizer dos espaços da natureza onde dominavam as forças que o homem não podia controlar e onde ele julgava que se teriam refugiado as potências extra-terrenas, meio demoníacas, depois das conquistas do cristianismo. Potências que, apesar de consideradas adversas, ameaçadoras, pelos clérigos, se podiam apaziguar ou tornar benéficas por meio de acções mágicas […]».



1.3. HORTO DO ESPOSO



Ainda no panorama medievo português, importa uma breve referência à obra anónima do século XIV intitulada Horto do Esposo, que apresenta, além da feição alegorizante, uma estreita relação com os bestiários, obras de carácter moralizante sobre animais reais e fabulosos que marcaram o universo maravilhoso e fantástico europeu da Idade Média. É comummente aceite a autoria portuguesa do Horto do Esposo (Buescu 1990, Godinho 2007, Sobral 2008). Trata-se de uma obra «em que o anónimo autor, solicitado por sua irmã, se propõe fazer um livro sobre as «cousas maravilhosas do mundo» e as «propriedades das animalias», onde «a interpretação místico simbólica dos animais, não só fabulosos (sereias, basiliscos) como reais (boi montês, cabra, veado) estende-se de igual modo às plantas: «Das ervas do orto da Santa Escritura».» (Buescu 1990: 106).

O Horto do Esposo apresenta-nos numerosas narrativas de exemplo, retomando e institucionalizando o carácter moralizador dos exempla. Teófilo Braga faz constar na sua recolha de contos populares cerca de uma dezena de narrativas extraídas do Horto do Esposo, sobretudo aquelas cujos motivos remetem para versões mais antigas[footnoteRef:24] ou cujos temas se acham tratados noutros contos[footnoteRef:25]. [24:  Teófilo Braga refere-se, por exemplo, ao conto «A Justiça de Trajano» como tendo sido narrado por João Diácono, S. Tomás e Dante; a «Os Quatro Ribaldos» como tendo sido achado no Pantchatantra.]  [25:  O recolector comenta, por exemplo, em relação ao conto «A Morte dos Avarentos», que nas facécias a figura do avarento tem algum protagonismo pela sua conduta, constituindo motivo suficiente para constar nos exempla medievais. Também relativamente ao conto «As Misérias da Riqueza», Teófilo apresenta a seguinte nota: «o tema do rei que anda de noite pela cidade tem uma base popular» (2001: II, 100), do mesmo modo como considera tema popular o veiculado no conto «Os Dous caminhos».] 


Além dos contos bíblicos a que se reporta a maior parte dos Livros I e II do Horto do Esposo, encontramos também ecos das lendas arturianas. A breve narrativa[footnoteRef:26] que acompanha o Capítulo I do Livro III sobre o «Falamento dos proveitos e condições da Sancta Scriptura e de como deve seer leuda e ensinada», embora reduzida a uma função meramente exemplar, conserva traços da narração arturiana. Luciano Rossi enumera-as: «o locus amoenus do exórdio, as “damas lastimosas”, o mito da virgindade explicitamente referido ao herói (o autêntico dramatis persona), o banho de sangue que tem o poder de sarar os males e devolver a vida.» (1979: 49) [26:  Vide Horto do Esposo, Edição de Irene Freire Nunes e Coordenação de Helder Godinho, 2007: 39.] 




1.4. DEMANDA DO SANTO GRAAL



A popularidade da «Matéria de Bretanha» ou «Literatura Arturiana», dadas as suas narrativas cavaleirescas e exemplares, levou à profileração de textos por toda a Europa, durante a Idade Média, e Portugal não foi excepção. Nunca a literatura havia conhecido uma matéria tão rica em elementos sobrenaturais e românticos, ligados à procura do Graal, aos encantamentos de Merlim, a figuras feéricas, como a Fada Morgana, aos cavaleiros da Távola Redonda.

O melhor exemplo da literatura arturiana em língua portuguesa é A História dos Cavaleiros da Távola Redonda e da Demanda do Santo Graall, título «que figura na lombada da encadernação do testemunho único português, o ms. 2594 da Biblioteca Nacional de Viena. Como essa encadernação foi feita no século XVIII ou XIX, quando o manuscrito já se encontrava em Viena, não se sabe se o título foi dado por um erudito local ou se reproduz alguma folha ou capa antiga, então eliminada.» (Castro, 2000: 203)

Na verdade, atendendo ao número de recriações e adaptações que se fez dos episódios da «Matéria de Bretanha», torna-se difícil assinalar com precisão os títulos dos manuscritos. Além disso, tal como assinala Rossi (1974: 49), «as Demandas ibéricas, em particular, são o resultado de uma complicada mistura da Queste com o Tristan, mas também com o Roman d’Érec e com o Palamède.» É como se houvesse uma acção inventada a partir da selecção dos episódios mais apreciados dos vários romances arturianos.

Importa-nos aqui reforçar o interesse que as narrativas do «ciclo bretão» terão despertado junto do público português. Estas estórias apresentam-se como novelas cujo conteúdo cavaleiresco preenche e de certa forma executa o imaginário da Idade Média, dando conta de sincretismos muitas vezes inextricáveis. Por outro lado, elas revelaram-se verdadeiros códigos de conduta, atendendo à clarificação de modelos de comportamento e à construção de paradigmas de virtude que cristalizam e imortalizam os seus heróis.

Chegou-nos, numa reelaboração do século XVI, uma outra obra merecedora de destaque no âmbito da narrativa medieval e que tem suscitado junto dos especialistas algumas controvérsias: o Liuro de Joseph ab Aramatia, intetulado a primeira parte da Demãda do Sãto Grial, mais conhecido pelo seu título abreviado O Livro de José de Arimateia.

A informação que nos é dada logo no início leva-nos a crer que se trata, efectivamente, da primeira parte da Demanda. Segundo é narrado, o romano José de Arimateia pede a Pilatos o corpo de Cristo, após a crucificação. Deferido o seu pedido, José trata do corpo de Jesus e recolhe as suas últimas gotas de sangue na taça – o Graal. Em seguida, enterra o corpo. Chegados os judeus, ao terceiro dia, e tendo visto o sepulcro de Cristo vazio, acusam José de Arimateia de ter roubado o cadáver. O resultado é a prisão de José. É, porém, libertado, passados quarenta anos, pelo Imperador Vespasiano, convertido ao cristianismo por ter sido curado milagrosamente depois de lhe ter sido imposto o Lençol, relíquia de Jesus, guardada por uma mulher da Palestina. A libertação de José de Arimateia desencadeia a «história mágica» do Graal.

No âmbito das narrativas do «ciclo bretão», Luciano Rossi (1979: 57) afirma que «na redacção francesa o Joseph constitui a primeira secção do romance, seguida em ordem pelo Merlin e pela Queste. Na Península Ibérica, […] temos o Joseph em espanhol e em português, A História do sábio Merlim ou Conto do Brado só em castelhano, e a Demanda em ambas as línguas (e, numa redacão diferente, também em catalão).» Porém, a comparação do Livro de José de Arimateia e da Demanda leva certos autores a questionarem a veracidade contida no título completo da primeira obra como sendo a primeira parte da segunda.

 Ivo Castro (2000: 409) assevera que «pode ser que o título tenha sido atribuído a esta primeira parte do ciclo Post-Vulgata do Romance do Graal aquando da sua tradução integral na Península Ibérica, em alusão a alguma versão localmente conhecida do Joseph d’Arimathie de Robert de Boron.» Relativamente a essa questão, Rossi vai mais longe, referindo-se a diferenças de carácter temático subjacentes a ambas as obras. No Livro de José de Arimateia, «o que conta é a piedade, não existindo, pelo contrário quase traço algum do espírito cavaleiresco que caracterizava a Demanda. A distância entre os dois textos é notável: em caso algum eles se podem considerar parte duma única obra. Da antiguidade unidade que caracterizava a Queste francesa não restam mais vestígios nas redacções portuguesas, sinal de que os textos são obra de diversos autores e/ou foram reelaborados com toda a probabilidade em épocas diferentes.» (1979: 58-59).

E de facto ambos os textos se apresentam como narrativas tipologicamente diferentes. No Livro de José de Arimateia, conta-se as aventuras milagrosas, os sonhos proféticos, e as personagens assumem uma dimensão apostólica no quadro da propagação do cristianismo de modo a converter os pagãos. Já na Demanda, estamos perante uma narrativa cavaleiresca, cujo ambiente onde se desenrolam as peripécias denota o gosto pelo fantástico e pelo maravilhoso, reminescência de uma mitologia céltica, combinada com o maravilhoso cristão.

A nacionalização definitiva do «ciclo bretão», se assim o podemos chamar, dá-se com o Amadis de Gaula. Conhecemos, hoje, essa obra a partir de uma versão do espanhol Garcí Rodríguez de Montalvo (? – 1504). Insere-se, indubitavelmente, no ciclo da «Matéria da Bretanha», pois reproduz o ambiente, o cenário, o ideal de cavalaria presentes nas demais narrativas pertencentes ao mesmo ciclo, mas traz novidades através de personagens, conceitos e outros ideais, de certo modo mais modernos e laicos. Esta narrativa de curiosa e complexa estrutura constitui, de facto, a codificação mais perfeita e completa do espírito da cavalaria. Embora a primeira versão conhecida desta novela seja da autoria do castelhano Garcí de Montalvo, existem motivos para crer que esta obra teve a sua versão original - pelo menos em parte - em português. (cf. Almeida 2000: 49-50)



1.5. ROMANCES EM VERSOS



	Além dos romances do «ciclo bretão», cujas versões tanta voga tiveram em Portugal durante a Idade Média, são de referir, também, os romances tradicionais com origem peninsular. «São relativamente poucos os romances que, na tradição portuguesa, se apresentam pertinentes, enquanto seguros representantes de composições medievais», assinala João David Pinto-Correira (2000: 591), mas nesse número reduzido de composições romancísticas, interessa-nos atentar nos de carácter «novelesco».

	É nesse subconjunto que vamos encontrar os «dois grupos de composições mais antigas, […] os mais representativos romances na perspectiva medieval: os que tratam de assuntos de “contexto histórico peninsular” e do universo configuracional “carolíngio”. (Pinto-Correia, 2000: 591) E são precisamente os romances do chamado «ciclo carolíngio» que enraízam na tradição oral portuguesa medieval. A Morte de D. Beltrão, Conde Claros, D. Gaifeiros, O Conde Preso e Floresvento são os romances que melhor ilustram esse ciclo.

	Todos esses romances, inspirados na gesta de Carlos Magno e os seus Pares (referente histórico dos séculos VIII-IX), abordam temas e assuntos que se prolongaram e popularizaram na tradição oral moderna. Tratando-se de composições curtas e de fácil memorização, a sobrevivência dos romances foi garantida pela fusão de um romance noutro ou pela criação de novas versões a partir de um único romance ou, ainda, por haver transferência dos feitos de uma personagem para outra.

	«Neste aspecto, citemos como principais [exemplos] Morte de D. Beltrão, que continua um episódio de Roncesvalles, Floresvento, inspirado no princípio da canção FLoovant, do século XII, ou Belardo e Valdovinos, que provém da Chanson de Saisnes.» (Pinto-Correia, 2000: 592) E além da influência que esses romances têm de outros de origem estrangeira pelo prolongamento de temas e personagens, também os da tradição oral portuguesa mantêm relações entre si. Por exemplo, numa versão da Morte de D. Beltrão, recolhida pelo Pe. José Firmino da Silva, na localidade de Vinhais, Bragança, em 1904, e integrada no Romanceiro Português de Leite de Vasconcelos, 1958, há a alusão a uma personagem de outro romance, «Valdovinos», v. 2.

	E se continuássemos, veríamos que as contaminações não ficariam pela alusão a personagens. Essa nossa breve referência/exemplo vem comprovar que independentemente das formas ou dos géneros literários, há um êxito na perduração desse tipo de narrativas orais na tradição portuguesa.

	Na edição do Romanceiro Popular Português do Centro de Estudos Geográficos do Instituto Nacional de Investigação Científica, volume I, 1987, Maria Aliete Galhoz organiza os romances tradicionais por ciclos temáticos. Além dos que têm origem na Idade Média, como os épicos, os carolíngios, os históricos e os bíblicos, a autora agrupa os outros romances por temas, como «regresso do marido», «amor fiel», «amor desgraçado», «esposa desgraçada», «adúltera», «mulheres tratadoras», «raptos e violadores», «incesto», «mulheres sedutoras», «mulheres seduzidas», «várias aventuras amorosas», «morte personificada», e por tipologias, os «religiosos» e os de «animais». São temas e tipologias comuns aos contos populares, o que confirma, uma vez mais, a íntima relação entre um género e outro.

	Mas se há essa aproximação temática e tipológica entre romance tradicional e conto popular, também há dissemelhanças a assinalar. O romance em verso, ao contrário do conto, dá saltos ou curtas elipses, tem um incipit e um terminus ex abrupto, e a acção surge mais concentrada.



2. O SÉCULO XVI – CONTOS E HISTÓRIAS DE PROVEITO E EXEMPLO



	Portugal, como a Espanha, passa no século XVI por transformações de ordem político-religiosa que parecem pouco estimulantes ou favoráveis à prática e ao progresso da modalidade narrativa do conto; o privilégio da ficção continuou a ser dado às narrativas de tipo medieval, mais especificamente os exempla.

	Finazzi-Agrò (1978: 90) refere que «a pressão por parte da censura eclesiástica agudiza-se […] depois do Concílio de Trento (1545-1563) e, sobretudo, depois da introdução da Santa Inquisição (em Portugal, com plenos poderes, só em 1547); mas já antes destes acontecimentos o poder clerical, secundado pelo secular, conseguiria limitar fortemente a composição e/ou a circulação de narrativas que estivessem em desacordo com a moral tradicional.» Na verdade, tal como sucede na época medieval, o clero assume um papel inibidor na transmissão de contos e estórias de natureza vária que não a de índole exemplar e moral. E assim se compreende, em boa parte, a escassa produção literária do género narrativo no nosso país.

	Porém, é no século XVI que se publica a primeira colecção impressa de contos em Portugal: Contos e Histórias de Proveito e Exemplo, de Gonçalo Fernandes Trancoso. De acordo com João Palma-Ferreira (1981: 29), «o contismo propriamente dito, em Gonçalo Fernandes Trancoso (género que durante mais de cem anos não produz outro autor de idêntica envergadura), informado pelos exemplos medievais e pela influência italiana, recorrendo a múltiplas tradições e a fontes as mais diversas, encerra a narrativa de invenção ou de ficção do século XVI, no quadro da cultura peninsular, em formas onde essa cultura se caldeia de modo a satisfazer as necessidades de um público e as exigências de um tempo.»

Os contos publicados por Trancoso não são exactamente as narrativas populares como as entendemos hoje, não conservam a dimensão oral que, como se sabe, tão bem caracteriza estes enunciados, durante tantos séculos preteridos pela escrita. Parece operar-se nessa obra a fusão de uma literatura italiana dita culta com a cultura popular.

Num estudo sobre a biografia deste autor, Anne-Marie Quint refere que «Trancoso recolhe os seus relatos de várias fontes. Talvez não tenha inventado completamente nenhum. Menéndez Pelayo chamou a atenção para numerosos paralelismos com histórias que se encontram nas obras de contistas espanhóis contemporâneos; Teófilo Braga insistiu nas fontes italianas e nas fontes folclóricas. […] Mas o que é extremamente interessante é ver como Trancoso utiliza as fontes, que tipo de transposições opera, o trabalho de reescrita que elabora, o modo como intervém na narração: tudo isto põe em relevo o seu real talento de contista».[footnoteRef:27] [27:  «Gonçalo Fernandes Trancoso – o primeiro contista», Paris, Université Sorbonne Nouvelle – Paris III, 2003.] 


A obra de Trancoso não pode ser entendida como uma recolha de contos populares à semelhança do que se fez no século XIX em Portugal. Importa, todavia, realçar o seu papel enquanto «primeiro contista», ou enquanto o homem que redigiu e adaptou um conjunto de narrativas de cunho e sabor popularizante, mas não de origem popular. Trata-se de cerca de quatro dezenas de narrativas que fazem jus a duas finalidades características do conto popular: a finalidade didáctica e a finalidade lúdica. 

No prólogo da primeira parte, afirma Trancoso que reuniu «Contos de aventuras, histórias de proveito e exemplo, com alguns ditos de pessoas prudentes e graves.» A esse propósito, Anne-Marie Quint notou que a classificação proposta por Trancoso é interessante: «Ele limita aparentemente o uso do termo conto aos relatos de ficção, destinados antes de tudo a divertir o público. A palavra história parece designar narrações consideradas como autênticas ou pelo menos tradicionais, e como tais escolhidas pela sua exemplaridade moral ou prática. Por fim os ditos relacionam-se com um ramo da literatura aforística, que consiste em recolher frases notáveis, pela graça ou pela sabedoria, proferidas por pessoas célebres, situando-as brevemente num contexto: por exemplo, no fim da sua Crónica de D. João II, Garcia de Resende reúne «ditos» do rei (cap. 184 a 200).»[footnoteRef:28] [28:  “Gonçalo Fernandes Trancoso – o primeiro contista”, Paris, Université Sorbonne Nouvelle – Paris III, 2003.
] 


Quando se refere a Gonçalo Fernandes Trancoso, Andrée Crabbé Rocha aponta-o como o contista pioneiro, se não se tiver em consideração as histórias e os falamentos narrados nos Livros de Linhagens. O que evidente se torna é que os contos de Trancoso tiveram boa recepção e grande popularidade junto das gerações portuguesas de setecentos e oitocentos. E de igual modo permaneceram no repertório literário português estas narrativas de sabor lúdico e com intuito moral(izante) que até nos nossos dias se ouve e se lê, em Portugal e no Brasil, a expressão «Contos de Trancoso» ou «Casos de Trancoso» ou «um Trancoso».

Além de Trancoso, outro autor que merece a nossa referência no âmbito da narrativa e outras espécies de cariz popular é o madeirense Baltasar Dias. Conhecido por o «Poeta Cego», foi autor de romances e autos que recitava como forma de ganhar a vida. Uma leitura dos seus textos leva-nos a crer que se inspirou nas vidas de santos ou no romanceiro espanhol, tendo grande sucesso popular na altura, o que se veio a comprovar pelas sucessivas edições como literatura de cordel e pela sua permanência no folclore brasileiro e africano, nomeadamente em S. Tomé e Príncipe. 

Em 1537, foi-lhe atribuído privilégio real de impressão e venda das suas obras, cujas edições foram sucessivamente realizadas, com evidente êxito junto do público. No século XVII, foram publicadas as seguintes obras da sua autoria: Auto Breve da Paixão de Cristo (1613), Auto da Malícia das Mulheres (1640), História da Imperatriz Porcina (1660), Auto do Nascimento (s/d), Auto de Santa Catarina (s/d), Auto de Santo Aleixo (s/d), A Tragédia do Marquês de Mântua (s/d) e Conselhos Para Bem Casar (s/d).



3. NOS SÉCULOS XVII E XVIII



Os descobrimentos e as viagens dos portugueses estão na origem de muitas narrativas em prosa e em verso que tiveram ainda grande circulação ao longo dos séculos XVII e XVIII. Mas nesses séculos outros tipos de contos vieram estimular o consumo popular, particularmente alguns contos de origem italiana, francesa e castelhana.





3.1. FASTIGÍMIA



Tomé Pinheiro da Veiga (1566-1656) escreve, decorrente da sua estadia na corte de Valladolid, aquando do nascimento do filho de Filipe III (II de Portugal), em 1605, Fastigímia ou fastos geniaes, uma crónica, em jeito de diário, de particular importância no âmbito da narrativa seiscentista. Trata-se, segundo Aurelio Vargas Díaz-Toledo, da «primera documentación existente hoy dia sobre la recepción del Quijote», onde se narra «los acontecimientos acaecidos entre abril y julio de 1605 en la corte vallisoletana.» (2007: 310) Inicia-se o chamado «ciclo quixotesco».

A obra divide-se em três partes. A primeira, intitulada «Preludio das solemnidades que precederam á Semana Sancta (1605). Philipstrea», descreve as cerimónias da Semana Santa, em Valladolid, o nascimento do príncipe D. Filipe e as festas que se celebraram. A «Segunda parte que tracta da Pratica do Prado e Baratilho Quotidiano» relata o que ocorreu no período de um mês, de 24 de Junho a 26 de Julho, data em que o autor inicia a sua viagem de regresso a Portugal. Nesta parte da obra, «Turpín» descreve «cenas da vida quotidiana comentadas com graça, festas dos santos populares (S. João, S. Pedro), alusões ao Quixote (o que é novidade de assinalar), histórias pícaras ou apimentadas de «picardiar», louvores da cozinha portuguesa, superstições, provérbios, entremezes, justiças e seus modos, histórias de portugueses e mofas sobre os seus comportamentos e modos de ser, encontros freiráticos, negócios no paço, paralelos entre portugueses e castelhanos, paródias, etc., de tudo encontramos nestas páginas da segunda parte da Fastiginia.»[footnoteRef:29] (Belchior, 1988: 17) A terceira parte, «Pincigraphia ou Descripção e historia natural e moral de Valhadolid» apresenta a peroratio que funciona como o retrato daquela cidade castelhana com diversas e pormenorizadas informações. [29:  Recorde-se a título de exemplo os relatos dos dias 3 e 14 Julho que são autênticos contos, com descrições deliciosas acerca das personagens e suas acções, de feição jocosa e satírica.] 


Ao longo de toda a obra encontramos a reprodução de diálogos de rua, com piropos fulgurantes, onde o tom alegre e jocoso das festas e dos especáculos que tinham lugar na corte castelhana se mistura com uma certa intenção moralizante – já afastada do teor dos exempla medievais –, através das críticas insinuadas à figura da mulher, ao carácter teatral dos cultos religiosos e até aos hábitos de higiene como a falta de limpeza. Pinheiro da Veiga mais não faz do que contar estórias com bastante vivacidade e sentido de humor[footnoteRef:30]. Este repertório «no solo tuvo una difusión manuscrita, sino que además se trasmitió de una manera anónima bajo el pseudónimo de “Turpín”, el archiconocido arzobispo de Reims.» (2007: 311) [30:  No Prefácio à reprodução em fac-símile da edição de 1911 da Biblioteca Municipal do Porto, Maria de Lurdes Belchior afirma: «Trata-se, em princípio, de um relato de viagem de Vlhadolide para Lisboa. Mas a narrativa está entretida com descrições de paisagens e de personagens, com notícias sobre preços e modas, com dados sobre religiosidade e festas, com sátiras e anedotas.» (1988: 9)] 


Na origem de muitas das estórias narradas por “Turpín” está o confronto entre Portugal e Castela, entre os portugueses e os espanhóis. E essas estórias são autênticos contos jocosos. «Numa sátira breve, mas galhofeira e contundente, Tomé Pinheiro da Veiga parece querer retratar (?) certo carácter mesquinho do viver português, em contraste com as larguezas castelhanas. Num entremez, um tal Afonso Fernandes é interpelado desta maneira: “com tuas barbinhas samicas mui tozadas, e amalrotadas, e a tua vinha graduada em quinta, mui cercada de silveiras, por que te não tomem um cacho, e a tua espadinha caranguejeira mui refincada, e a tua mulherzinha mui faminta e com muito más perninhas, emparedada, e a tua filhinha com as suas sapatas mijadas e acalcanhadas, metida em um arquibanco e sem ver sol, nem lua, vendo a Estrela na hora do meio-dia?” (p.44)» (Belchior, 1988: 10-11) A descrição do espaço e das personagens permitem ao narrador traçar um retrato ridículo de certas famílias portuguesas, que se opõe ao que se passa em Castela.

 Em Fastígmia recolhemos dados concretos e verdadeiros que resultam numa espécie de antropologia cultural dos dois povos postos em confronto, no início do século XVII. Afirma José Pereira de Sampaio na introdução à edição de 1911: «Estando á data Portugal unido á Hespanha, pela concorrencia de duas corôas régias em uma só e unica cabeça de imperante, inquieta-nos a preoccupação de sabermos como portuguezes e hespanhoes coexistiam em sociedade; isto nos estimula a indagar que relações de deferencia e cortezia mantinham entre si; o manuscripto é precioso a este respeito, pelos relances luminosos que projecta, nos piques das palestras, em espectáculos organisados, de farças e motejos até.»[footnoteRef:31] [31:  A introdução de José Pereira Sampaio está integrada na reprodução em fac-símile da edição de 1911 e não está paginada.] 




3.2. CORTE NA ALDEIA



Francisco Rodrigues Lobo (1579 – 1621), um dos iniciadores do Barroco, cultivou diversos géneros literários, desde a écloga ao poema épico e à prosa didáctica, sob a forma de diálogos, da Corte na Aldeia.

Nesta obra encontramos a primeira tentativa para uma teorização e para «uma classificação das formas narrativas breves», como bem assinalou Finazzi-Agrò (1978: 93). Efectivamente, «nos Diálogos X e XI da sua obra Corte na Aldeia e noites de inverno, ele esclarece uma nítida distinção entre os contos (que «não consistem em mais que dizer com breves e boas palavras uma cousa sucedida graciosamente») e as histórias (ou seja, as novelas de tipo italiano, «com boa descrição das pessoas, relação dos acontecimentos, razão dos tempos e lugares e uma prática por parte de alguma das figuras que mova mais a compaixão e piedade.»).» (1978: 93)

O corpus em que Rodrigues Lobo se baseia para fazer tal distinção abarca a produção narrativa portuguesa, a espanhola e a italiana, que ao fim e ao cabo estabeleceram relação íntima ao longo da Idade Média e da era quinhentista portuguesa. Os contos distinguem-se, segundo a sua reflexão, das histórias por serem mais breves e terem uma finalidade «graciosa». Ora, a graciosa podemos associar dois vectores: a «cousa sucedidamente graciosamente» pode ser algo de ordem religiosa, atendendo ao conceito de «graça» – e aí temos todo um repertório de literatura exemplar e miraculista na nossa literatura – como pode, igualmente, ser uma «cousa» engraçada, jocosa, chistosa. As histórias, tal como as define, implicam um enredo mais complexo, cuja intencionalidade comunicativa é de ordem sentimental, «para que mova mais a compaixão e a piedade.» As histórias aproximam-se das novelas.

Neste sentido, e certamente pelo facto de a literatura ibérica seiscentista encarar a «novela italiana» com alguma estranheza na sua tradição cultural, «a preferência [de Francisco Rodrigues Lobo] vai toda ela, evidentemente, para os contos, de que tenta também uma minuciosa classificação, distinguindo entre os graciosos e os de subtileza, por sua vez subdivididos em várias subclasses, entrando depois numa longa dissertação (acompanhada de exemplos) sobre os ditos, breves anedotas com base em frases cheias de «entendimento, de graça ou de malícia».» (Finazzi-Agrò, 1978: 94)









3.3. NOVA FLORESTA



Gonçalo Fernandes Trancoso estimulou no século XVIII o aparecimento de outras obras: «Podemos considerar dum filão análogo as historietas de que o Pe. Manuel Bernardes esmaltou algumas das suas obras (Nova Floresta, Meditações sobre os principais Mistérios da Virgem) […]. Assemelham-se [à obra de Trancoso] pela intenção, mais apologética […] e pelo processo de extrair a matéria das narrativas de referências orais («Contam que…») ou de leituras, confessadas ou não («Refere Dionísio Carthusiano…»).» (Rocha 1997: 213).

	A primeira edição de Nova Floresta, em cinco volumes, decorreu de 1708 a 1720. Trata-se de um colectânea de apólogos e narrativas exemplares que obedece a um processo de composição preciso: «conta-se primeiro um apotegma ou história, intencionalmente escolhido, segue-se um adequado comentário, carregado de citações eruditas que ilustram a doutrina, e da reflexão hão-de sair as conclusões.» (Belchior 1997, III: 740)

	O título completo da obra, oferecida e dedicada a Maria, «soberana mãe da divina graça», é bem expressivo: Nova Floresta, ou Sylva de varios apophthegmas, e ditos sentenciosos, espirituais, & moraes; com reflexoens, em que o útil da doutrina se acompanha com o vario da erudição assim divina como humana. Acumulando contos e estórias de exemplo, que lembram Trancoso, o autor procedeu a uma selecção de temas, como a amizade, a curiosidade, a honra, a inveja, et cetera, e apresentou narrativas para cada uma das temáticas seleccionadas e apresentadas por ordem alfabética.

	Além de contos e estórias de carácter moralizante e exemplar, essa obra também apresenta outro tipo de textos: as anedotas. De facto, muitas vezes na exposição da doutrina, a presença de textos chistosos e jocosos tende a prender o leitor ou o público. Aí reside uma estratégia ainda por identificar nos exempla medievais e nos «contos de Trancoso». 

	Da obra do Padre Manuel Bernardes muitas estórias, sobretudo os chistes e as anedotas, perpetuaram-se na tradição oral portuguesa e apareceram em recolhas de contos populares, como por exemplo a de Teófilo Braga, que publica algumas no 2.º volume de Contos Tradicionais do Povo Português.



3.4. RELAÇÕES MARÍTIMAS E HISTÓRIAS DE NAUFRÁGIOS



	Se o mar e os descobrimentos portugueses estavam na origem de uma grande literatura popular, que começou a publicar-se ainda no século XV, é só nos séculos XVII e XVIII que eles inspiram textos de grande repercussão popular. Referimo-nos especialmente à História Trágico-Marítima, publicada em dois volumes em 1735 e 1736. Esta obra contém «relações de naufrágios» de navios portugueses ocorridos entre 1552 e 1602.

	Até à publicação desta obra de Bernardo Gomes de Brito (1688 – 1760), crê-se que tais relações de naufrágios tinham tido uma circulação oral bastante significativa através de folhetos de cordel. Aliás, a História Trágico-Marítima é o resultado da reunião de papéis populares que o autor coleccionou. (cf. Palma-Ferreira 1980: 9)

	De acordo com J. Palma-Ferreira, «a celebridade da Histórica Trágico-Marítima foi tal que eclipsou a que porventura têm as relações que, embora dedicadas a temas marítimos, não são especificamente de naufrágios ou, sendo-o, não parecem possuir aquelas qualidades eminentemente trágicas que delas se esperava para melhor acentuarem a lenda negra das navegações.» (1980: 12). 

Após uma leitura da antologia dessas relações[footnoteRef:32], apecerbemo-nos de que o naufrágio foi muitas vezes o pretexto para a narração de aventuras, cujo herói é o navegador ou náufrago, para a descrição de monstros e figuras do âmbito do maravilhoso, como se de pequenos contos se tratasse. [32:  A antologia que nos serviu de base e da qual retiramos os exemplos textuais é uma selecção da autoria de João Palma-Ferreira, 1980, Naufrágios, Viagens, Fantasias & Batalhas, Lisboa: INCM. As «relações» são relatos, logo narrativas, dos acontecimentos sucedidos aos navegadores no mar. João Palma-Ferreira (1980: 13) afirma que «já em meados do século XVII, se não antes, as relações começaram a atrair a atenção dos homens de letras e não apenas dos cronistas quase anónimos, dos animadores de literatura de cordel e dos simples testemunhos. A relação tende a adquirir feição literária.»] 


	Vejamos, por exemplo, a relação intitulada Naufráfio do Patacho N.ª Sr.ª da Candelária, que deixou escrita Francisco Corrêa[footnoteRef:33]. A relação narra o desvio, motivado por uma tempestade, do patacho chamado N.ª Sr.ª da Candelária, da Ilha da Madeira, o qual foi parar à Ilha incógnita, vindo da costa da Guiné, no ano de 1693. [33:  «Esse é o nome suposto e apenas consta como autor desta Relação que Diogo Barbosa Machado atribui ao Pe. Victorino José da Costa, hipótese também professada por Inocêncio Francisco da Silva.» (Palma-Ferreira, 1980: 24)] 


	O relato desse naufrágio refere o que os navegadores encontram na dita ilha, ao contrário do que se podia esperar de uma tragédia como um naufrágio. Diz o narrador: «notámos que a terra era ilhada, habitada de Aves e Monstros e abundante de víveres que a Natureza liberalmente produzia sem benefício de lavradores. Mono[footnoteRef:34] vimos que tinha como oito palmos de altura e com dentes de quatro dedos. […] Trabalhou-se todo o dia e deixando vigias, descansámos e na manhã seguinte, que se contavam sete de Agosto, ainda mal se divisava a luz quando vimos sair das águas uma mulher marinha e com tanta ligeireza entrou na terra e subiu ao monte que não tiveram todos os companheiros o gosto de a verem.» (Palma-Ferreira, 1980: 24) [34:  Mono é uma designação comum aos macacos em geral e, em particular, aos primatas antropóides, sem cauda e de braços longos, como o chimpanzé, o orangotango.] 


	E o relato continua com a caracterização da mulher marinha até surgir, também, um homem marinho, cuja fisionomia lembra o demónio ao narrador da relação. Como se pode notar, os motivos e os temas abordados na relação do Naufráfio do Patacho N.ª Sr.ª da Candelária reenviam para o universo do conto maravilhoso. A presença de criaturas descritas como agigantadas e estranhas, bem como a figura da «mulher marinha» já não são novidade no repertório narrativo português. A coexistência dessas personagens em narrativas de épocas diferentes e distantes atesta a importância da tradição oral de contos e estórias.

	Além da relação a que nos referimos brevemente, outra merece, igualmente, a nossa atenção: é a Notícia verdadeira e curiosa do naufrágio sucedido no mês de Fevereiro próximo passado ao Filósofo Carolino e do encontro que teve com uma Mulher que viveu 17 anos na companhia de um façanhoso bicho junto dos montes Mauritanos[footnoteRef:35]. Uma vez mais, essa notícia relação descreve o lugar onde foram parar os náufragos e narra as peripécias desencadeadas entre eles e os gigantes que habitavam a terra desconhecida. [35:  «Extremamente rara, esta Relação não vem citada nos manuais bibliográficos.», afirma João Palma-Ferreira, 1980: 103. Relativamente a essa relação, Palma-Ferreira dá as seguintes informações (1980: 12): «pelo Dr. F. A. B., ou talvez seja a tradução de uma fantasia, dessas que por finais do século XVIII tanta voga tiveram e que, por vezes, são paródias às comunicações e notícias científicas e pseudocientíficas que então corriam. Da relação de naufrágios apenas se apropriou, no título, do prestígio popular de um subgénero de longas tradições.»] 


	Cite-se algumas passagens de modo a constatarmos a dimensão do maravilhosa na descrição dos locais e dos acontecimentos: «(…) acharam uma casa feita pela natureza, a qual tinha de largo vinte e dois pés e dezasseis e meio de alto e de fundo trinta e oito e meio; e primeiro que tudo contemplando o como faria a natureza tão perfeita casa de repente lhe apareceu uma mulher de estatura agigantada, vestida de cabelos louros, testa alta e espaçosa, olhos verdes e formosos, nariz baixo e grande, a boca pequena e rubicunda, os dentes proporcionados e claros, a barba aguda e voltada, as orelhas pequenas e fundas, o pescoço alto e delgado, os ombros espadaúdos, os braços compridos e com toda a mais organização perfeita e proporcionada, a qual chegando-se para eles os chamava com vozes que eles não entendiam e com acções que insinuavam alegria e contentamento.» (Palma-Ferreira, 1980: 107)

	A descrição minuciosa confere ao autor/narrador da relação um perfil de meticuloso observador por um lado, e de homem pasmado e espantado por outro. A estranheza com que o espaço e a figura feminina são descritos confirma a novidade do que é narrado. Continua a relação com o aparecimento de um «bicho mais horrendo que as idades nunca imaginaram» e com a narração de como a mulher gigante, cativa do bicho, se escapuliu conjuntamente com os náufragos por quem nutria carinho e afeição.

	Essas estórias de aventuras mais não são do que contos. Conquanto não tenhamos co-referências textuais dessas estórias no corpus de contos populares portugueses que estudámos, estamos certos de que há coexistência de temas e motivos, que se confirma, outra vez, pela tradição oral na transmissão dos contos.

	«Embora sempre aproveitadas pelos manipuladores de folhas volantes e pela exploração fácil dos sentimentos do público – aspecto particularmente vincado nas relações do século XIX –, as notícias navais e os sucessos marítimos em geral, reflectindo o interesse pelos temas do mar que se manifesta em [diversos autores estrangeiros], vêm motivar os romances marítimos que em Portugal foram primacialmente tratados por Francisco Maria Bordalo (1821-1861).» (Palma-Ferreira 1980: 13).





3.5. LITERATURA DE CORDEL



	No âmbito da Literatura de Cordel[footnoteRef:36] muitas foram as estórias e os contos difundidos na tradição oral portuguesa, desde o século XVI até aos nossos dias, tendo-se observado uma forte intensificação nos séculos XVII, XVIII e XIX. Destinada a uma circulação ao sabor dos gostos e das preferências de um público heterogéneo[footnoteRef:37], «a técnica folhetinesca serviu toda a espécie de intrigas: de acção ou de sentimento», como assinala João David Pinto-Correia (2003: 5). [36:  A chamada literatura de cordel abrange uma diversidade tipológica de escritos - onde se incluem as relações que resultaram na compilação da História Trágico-Marítima – cuja particularidade é a sua edição/impressão em folhetos destinados a ampla difusão, principalmente entre as camadas mais populares do público. A designação «de cordel» deve-se sobretudo ao facto de os folhetos serem dependurados num cordel e presos por molas. Acresce dizer que a literatura de cordel deverá ser considerada no âmbito da literatura popular escrita.]  [37:  Apesar de se considerar que a Literatura de Cordel era difundida principalmente junto das camadas mais populares, não podemos esquecer o facto de o acesso a livros ser condicionado pelo seu preço elevado e pelo reduzido número de exemplares, daí o folheto de cordel alcançar, também, bastante popularidade junto das classes ditas «mais cultas».] 


	É pois esse carácter de «utilidade», se assim o podemos designar, que vai garantir a ampla difusão de estórias da tradição oral portuguesa. Ganham igual importância, ao lado da História Trágico-Marítima, compilação de folhetos de relações de viagens e naufrágios, uma «mão cheia» de contos a que Luís da Câmara Cascudo entendeu chamar «Os cinco contos do povo», «feliz designação», afirma Pinto-Correia. Referimo-nos às estórias da Princesa Magalona e Pedro de Provença, aos célebres contos da Imperatriz Porcina e da Donzela Teodora, de Roberto do Diabo e de João de Calais. A esses cinco contos também se junta o de Carlos Magno e os Dozes Pares de França[footnoteRef:38]. [38:  Teófilo Braga considera que as folhas volantes estão na base da literatura popular portuguesa, quando afirma, relativamente aos séculos XVII e XVIII, no seu artigo «A Literatura dos Contos Populares em Portugal»: «os contos tornaram-se raros e foram deixando de ser lidos, ao passo que entre o povo se vulgarizavam as folhas volantes traduzidas do espanhol desde o governo dos Filipes, tais como a Donzela Teodora, a Formosa Magalona, o Roberto do Diabo, a História de Carlos Magno, os Sete Infantes de Lara, que formam a base da literatura popular […].» (2002, II: 72)] 


	E desses contos muitas versões foram criadas, consoante a sua circulação, a extensão e o formato do folheto: «os folhetos maiores (de dezasseis a um máximo de sessenta e quatro páginas) destinavam-se à diversão.» Lembremos o que disse Hallewell (2005: 638): «Nesse grupo, os dois títulos mais populares na França – mesmo em fins do século passado – era, segundo soubemos, Quatre fils Aymon, publicado pela primeira vez em Lyon, em 1480, e Robert le diable, que teve a sua primeira edição em 1496. Essas histórias representam a regurgitação para o povo de matérias dirigidas originalmente às classes mais altas.» 

	Essas estórias francesas chegaram a Portugal muitas vezes através da Espanha, onde se conhece uma versão de Robert le Diable no século XVI (cf. Hallewell 2005). O mesmo sucedeu relativamente a outros contos: primeiro em Espanha, depois em Portugal. A estória da Princesa Magalona foi impressa, pela primeira vez, em Espanha, em 1519. Em Portugal, a primeira edição que se conhece desse folheto é em 1783. Em relação à Donzela Teodora, narrativa que Hallewell identifica como uma versão proveniente das muitas histórias das Mil e Uma Noites, «já era conhecida na Espanha pelo menos há trezentos anos quando saiu a primeira edição em folheto, em Toledo, em 1498. Levou outros duzentos anos para aparecer em português, impressa na gráfica lisboeta dos «herdeiros de António Pedrozo Galvão», em 1712.» (Hallewell, 2005: 638)

	Quanto às aventuras do navegador João de Calais, Luís da Câmara Cascudo não deixou de fomentar algumas dúvidas a respeito da sua verdadeira autoria, baseando-se nas informações de Mme. Monique Cazeaux-Varagnac e nas pesquisas de Antoine Barbier, as quais apontam para um certo Jean Castillon, possível pseudónimo de autor anónimo, como o autor da estória que cativa há séculos o ocidente europeu. O etnólogo brasileiro nota, ainda, que a versão original da História de João de Calais reporta o seu ambiente para o reino português, tendo o mesmo sido modificado aquando da tradução, pois a redacção de Madame de Gómez substitui o porto de Lisboa e o reino de Portugal pelo porto de Palermo no reino da Sicília.

	Mas, mais do que a verdadeira origem dessas narrativas folhetinescas, importa-nos a sua ampla difusão e circulação no território português, pelo que temos de deter-nos nas numerosas edições que se verificaram desde os finais do século XVIII até ao século XX. Arnaldo Saraiva dá conta no seu catálogo Folhetos de Cordel e outros da minha colecção da grande circulação dos «cinco contos do povo» em Portugal.

	As referências apresentadas no catálogo são as seguintes (Saraiva, 2006):

202 - História completa da princesa Magalona, [19--]; 

203 - História completa da princesa MagalonaI, 1954; 

204 - História curiosa da vida do conde de Castela Fernão Gonçalves e das façanhas e morte dos Sete Infantes de Lara, 1902; 

207 - História da donzela Teodora em que se trata da sua grande formosura e sabedora, 1898; 

208 - História da imperatriz Porcina, mulher do imperador Lodónio de Roma, 1851; 

209 - História da imperatriz Porcina, mulher do imperador Lodónio de Roma; 1859; 

210 - História da imperatriz Porcina mulher do imperador Lodónio de Roma, 1875; 

211 - História da imperatriz Porcina mulher de Lobório, imperador de Roma, 1954;

212 - História da princesa Magalona, filha d’el-Rei de Nápoles e do nobre e valeroso cavaleiro Pierres Pedro de Provença, e dos muitos trabalhos, e adversidades, que passaram, sendo sempre constantes na fé, e virtudes, e como depois reinaram e acabaram a sua vida virtuosamente no serviço de Deus, 1866;

213 - História da princesa Magalona, filha de el-Rei de Nápoles e do nobre e valoroso cavaleiro Pierres, Pedro de Provença, e dos muitos trabalhos e adversidades que passaram, sendo sempre constantes na fé e virtudes, e como depois reinaram e acabaram a sua vida virtuosamente no serviço de Deus, 1900;

217 - História de João de Calais, 1806;

218 - História de João de Calais, 1866;

219 - História de João de Calais, [19--];

230 - História do célebre navegador João de Calais, 1967;

234 - História do imperador Carlos Magno e dos Dozes de França, 18--;

245 - História nova do imperador Carlos Magnos, e dos Doze Pares de França, contém a grande batalha, que teve com Malco Rei de Fez, a qual venceu Reinaldos de Montalvão, e dos muitos trabalhos que este padeceu por traição de Galalão, sendo sempre leal, constante na fé, e o melhor dos doze pares, 1788;

246 - História nova do imperador Carlos Magnos, e dos Doze Pares de França. Contém a grande batalha, que teve com Malco, rei de Fez, a qual venceu Reinaldos de Montalvão, e dos muitos trabalhos que este padeceu por traição de Galalão, sendo sempre leal, constante na fé, e o melhor dos doze pares, 1851;

247 - História nova do imperador Carlos Magno e dos Doze Pares de França, 1894;

248 - História verdadeira da princesa Magalona, filha d’el-Rei de Nápoles, e do nobre, e valoroso cavalheiro Pierres, Pedro de Provença, e dos muitos trabalhos, e adversidades, que passaram, sendo sempre constantes na fé, e virtudes, e como depois reinaram, e acabaram a sua vida virtuosamente no serviço de Deus, 1839;

314 - Nova história da princesa Magalona, [19--]

315 - Nova história de João de Calais, [19--]

450 - Verdadeira história da donzela Teodora em que se trata da sua grande formosura e sabedoria, 1891;

451 - Verdadeira história da donzela Teodora em que se trata da sua grande formosura e sabedoria, 1956;

452 - Verdadeira história da imperatriz Porcina mulher do imperador Lodónio de Roma, [19--];

453 - Verdadeira história da princesa Magalona (filha de el-rei de Nápoles) e do nobre e valoroso cavaleiro Pierres, Pedro de Provença, e dos muitos trabalhos que passaram, sendo sempre constantes na fé e virtudes, e como depois reinaram e acabaram a sua vida virtuosamente ao serviço de Deus, 1896;

454 - Verdadeira história da princesa Magalona (filha de el-rei de Nápoles) e do nobre e valoroso cavaleiro Pierres, Pedro de Provença, e dos muitos trabalhos que passaram, sendo sempre constante[s] na fé e virtudes, e como depois reinaram e acabaram a sua vida virtuosamente ao serviço de Deus, 1912;

455 - Verdadeira história da princesa Magalona (filha de el-rei de Nápoles) e do nobre e valoroso [etc.], 1919;

456 - Verdadeira história de João de Calais vencedor dos piratas nas costas marítimas da Picardia (Gália), 1891;

457 - Verdadeira história de João de Calais vencedor dos piratas nas costas marítimas da Picardia (Gália), 1892;

458 - Verdadeira história de João de Calais vencedor dos piratas nas costas marítimas da Picardia (Gália), 1906;

459 - Verdadeira história de João de Calais vencedor dos piratas nas costas marítimas da Picardia (Gália), 1911;

460 - Verdadeira história de João de Calais vencedor dos piratas nas costas marítimas da Picardia (Gália), 1924

461 - Verdadeira história do Grande Roberto, Duque de Normandia e imperador de Roma, [19--]

462 - Verdadeira história do imperador Carlos Magno e dos Doze Pares de França, 1890 



	Como podemos verificar, o número de edições de certos folhetos ultrapassa, na maior parte dos casos, meia dezena, num espaço de tempo de cerca de um século. O conto da Princesa Magalona regista nove edições, sendo a mais antiga de 1839 e a mais recente de 1954, podendo, eventualmente, haver uma impressão posterior, pois uma das referências data de 19--, não se sabendo ao certo o ano. A Donzela Teodora conta com três edições, de acordo com o catálogo em questão, uma de 1891, outra de 1898 e uma terceira de 1956. A História de João de Calais é a que apresenta maior número de edições, são dez ao todo, de 1806 a 1967, mais de um século e meio de difusão. Tanto a História da Imperatriz Porcina como a de Carlos Magno e os Doze Pares registam, cada uma, cinco edições. O conto de Carlos Magno tem como edição mais antiga uma de 1788 e como mais recente 1890, o da Imperatriz Porcina tem edições entre 1851 e 1954.

	Embora nos tenhamos centrado apenas nas referências de um catálogo de folhetos de cordel, cremos que os dados apresentados justificam as nossas premissas, ou seja, confirmam a importância dos folhetos de cordel nos circuitos de transmissão da tradição oral portuguesa. Já com uma ampla difusão no século XVIII, essas estórias circularam não apenas pelo território nacional, mas também por outros lugares, como atesta Hallewell: «os folhetos populares espanhóis, inclusive a sempre popular Magalona, já eram exportados para as Índias desde 1600 – apesar de uma Real Cédula, de 4 de Abril de 1531, proibir a exportação para lá de quaisquer romances ou obras vãs e profanas de ficção “como son de Amadís”. Portugal mandava seus folhetos para Madeira e Cabo Verde e, finalmente, para o Brasil.» (2005: 638)



4. A 1.ª METADE DO SÉCULO XIX



Um forte interesse pelas tradições populares e medievalistas surgiu com o movimento romântico, no primeiro quartel do século XIX. Este novo interesse, se é que o podemos chamar de “novo”, nasce com propósitos concretos: valorizar as raízes genuínas da identidade nacional, exaltar alguns valores medievais e recusar a herança classicista; e a ele podem associar-se dois grandes nomes da Literatura Portuguesa: Almeida Garrett e Alexandre Herculano.

	«Uma das mais conspícuas [aventuras do Romantismo] foi decerto a tentativa de criar uma tradição nacional, contra os elementos de uma História de cinco séculos, quando a duração total da nossa História não excedia sete. […] De tal forma se obedecia à moda que lavrava nas nações germânicas; mas nesses países a tradição medieval era viva, estavam ainda de pé as instituições antigas; pois só na França e na Espanha se tinham constituído absolutismos, e, só a Península tinha tido, para além dos territórios europeus, vastos domínios ultramarinos.»[footnoteRef:39] (Oliveira Martins 1977: II – 111).  [39:  Parece, nesta asserção de Oliveira Martins, que um dos factos que terá levado Portugal a perder um pouco a sua consciência nacional e consequente preservação de valores culturais próprios foi a expansão ultramarina. Com efeito, uma vez que Portugal é sempre apontado, sobretudo a partir dos séculos XVII e XVIII, como o país da Europa mais atrasado cultural, literária, política e economicamente parece perfeitamente natural que os exilados trouxessem para a pátria ideologias triunfantes.] 


Garrett pôs mãos à obra no sentido de dar forma a um nacionalismo que se encontrava periclitante e ameaçado, derivando para o campo das tradições populares. A Adozinda (1828) e o Romanceiro (1843-1853) comprovam essa sua orientação e são o resultado de uma actividade patriótica que se deve considerar, em certos aspectos, pioneira e, como assinalou Manuel Viegas Guerreiro, «ao longo de séculos, de geração em geração, se fora transmitindo esse tesouro lírico que urgia recolher, restaurar, popularizar, estudar. Aqui estava o ponto de partida, senão o de chegada, da revolução literária que Garrett se orgulhava de iniciar e dirigir em Portugal. E mais que teorizador, foi seu executor. Formou, cedo, o projecto de publicar um cancioneiro e um romanceiro, mas acabou por se aplicar apenas à publicação do último.» (1993: 77).



4.1. ALMEIDA GARRETT 



Garrett nasceu no Porto, em 1799. «Da sua infância é costume lembrar a possível influência que duas criadas (a velha Brígida e a mulata Rosa de Lima) exerceram no futuro autor de Adosinda, despertando nele o gosto pelo folclore (contos populares, modinhas), bem como o interesse pela mentalidade e sabedoria populares» (Coelho, 1997: II – 363). Com dez anos é obrigado a partir com a família para a ilha Terceira, nos Açores, para fugir às Invasões Francesas. Aí a sua educação e formação ficam sob a tutela dos seus dois tios, o Dr. João Carlos Leitão e o D. Frei Alexandre da Sagrada Família. 

Em 1816, ingressou no curso de Direito, em Coimbra, sendo o momento a partir do qual se começa a interessar pelas ideologias liberais. Tem um papel bastante activo e interventivo junto das frentes do Liberalismo. Contudo, exilou-se, pela primeira vez, em Inglaterra, de 1823 a 1826, após a Vilafrancada. A permanência em Inglaterra foi preponderante para despertar no autor o interesse pelas xácaras, os romances populares que poderiam revitalizar a genuinidade da sua pátria natal.[footnoteRef:40] [40:   A Inglaterra é determinante para a actividade que Garrett vai abraçar quando regressar a Portugal, em 1826. Como refere Helena Barbas, «o interesse pela tradição oral, que a torna objecto de um estudo mais sério e profundo, data de meados do século XVIII, tendo sido desencadeado em Inglaterra pela polémica em torno de Ossian Fragments of Ancient Poetry collected in the Highlands of Scotland, and translated from Gaelic or Erse Language. Publicados por James MacPherson em 1760, estes fragmentos – apresentados como os mais antigos poemas da tradição oral escocesa, escritos em gaélico pelo Bardo Ossian (confundido com Oisin, o herói lendário filho de Finn ou Fingal, que Yeats irá recuperar) – suscitam a incredulidade quase geral, mas motivam os investigadores e inauguram uma série de esforços no sentido da recuperação dos primitivos poemas em vernáculo. É na linha mais moderada destas tentativas que se inserem as colectâneas Reliques of Ancient Poetry editada em 1765 por Thomas Percy (1729-1811), o bispo de Dromore (1782); Minstrelsy of the Scottish Border compilada pelo escocês Walter Scott (1771-1831) em 1801- 2, e Ancient Spanish Ballads de 1823, onde John Gibbson Lockhart (1794-1854), o jornalista escocês e genro de Scott, apresenta uma tradução dos poemas espanhóis organizados pelo alemão Diepping. Serão estes os nomes dos autores que, de algum modo, inspiram e influenciam Almeida Garrett no seu trabalho de recolha romancística.» In Almeida Garrett. O Trovador Moderno, Lisboa, Edições Salamandra, 1994, p. 13.] 


Tendo regressado novamente a Inglaterra, em 1828, pelos mesmos motivos do primeiro exílio, Garrett publica, nesse mesmo ano, por meio da editora Bossey & Son, Adosinda. Trata-se de um poema-balada inspirado nas lendas e romances populares da tradição oral que começara a recolher e que publicaria, cerca de quinze anos depois, no primeiro volume do Romanceiro.

Com efeito, ainda no momento correspondente ao seu primeiro exílio, Garrett pôde ir iniciando o seu trabalho de recolha de romances e narrativas populares, como afirma na carta dirigida ao Sr. Duarte Bessa, a qual serviu de prefácio à 1.ª edição de Adosinda: «Recorri à tradição: estava eu então fora de Portugal; estimulava-me a leitura dos muitos ensaios estrangeiros que nesse género iam aparecendo todos os dias em Inglaterra e França, mas principalmente Alemanha. Uma estimável e jovem senhora de minha particular amizade – a quem por agradecida retribuição é dirigida a introdução do presente romance[footnoteRef:41] - foi quem se incumbiu de me procurar em Portugal algumas cópias das xácaras e lendas populares.» À custa da colaboração desta “jovem senhora”, o autor conseguiu cerca de quinze rapsódias, as quais sendo fragmentos e uma espécie de baladas e xácaras rapidamente mereceram o tratamento e o restauro que uma publicação, segundo Garrett, assim exigia[footnoteRef:42]. [41:  Elisa. É este o nome da prestimosa adjuvante de Garrett, a quem é endereçada elogiosa retribuição nas primeiras páginas de Adosinda.]  [42:  Garrett escreveu: «Comecei a arranjar e a vestir alguns com que engracei mais; e para lhe dar amostra do modo por que o fiz, adiante copio um dos mais curiosos, ainda que não dos menos estropiados, e com ele o restaurado ou recomposto por mim, o melhor que pude e soube sem alterar o fundo da história e conservando, quanto era possível, o tom e estilo de melancolia e sensibilidade que faz o principal e peculiar carácter destas peças.» In Prefácio à primeira edição de Adosinda (Carta endereçada ao Sr. Duarte Lessa), apud Almeida Garrett, Romanceiro, (Selecção, organização, introdução e notas de Maria Ema Tarracha Ferreira), Lisboa, Ulisseia, 1997, pp. 173-174)] 


Precisamente quinze anos após a publicação de Adosinda, sai a lume o primeiro volume do Romanceiro, repleto de «Romances da Renascença». Na nota introdutória, datada de 12 de Agosto de 1843, Garrett confessa a sua ignorância relativamente a um estudo científico que pudesse enriquecer o leitor curioso ou potenciais estudiosos acerca da classificação literária e do lugar que estas histórias em verso ocupariam no campo dos estudos literários. Na verdade, apresenta o seu volume como uma colecção de «trovas e romances populares, xácaras e solaus – designações que, sinceramente confesso, não sei ainda quadrar bem nas diversas espécies e variedades em que se divide o género». (Garrett 1997: 177).

Como é dado a constatar, Garrett assume-se como o pioneiro do interesse pela literatura popular e do método de compilação e de recolha de géneros dessa literatura, ao qual ele próprio não obedece strictu sensu, uma vez que adulterou a seu gosto o que lhe foi dado. 

O Romanceiro permite analisar, com alguma pertinência, a posição do autor face ao processo da recolha e da compilação dos romances populares. Se de início Percy e Scott determinaram as escolhas de Garrett; de volume para volume e de edição para edição, nota-se uma certa mudança de perspectiva(s).

Após uma leitura atenta das introduções às diferentes edições entre 1828 e 1853, vê-se que Garrett iniciou a actividade de compilação tendo por base fontes escritas e algumas orais, circunscritas geograficamente à área de Lisboa, para, posteriormente, estender as suas pesquisas ao resto do país. Teófilo esclarece que após a 1.ª edição de Adosinda, «Garrett foi depois auxiliado nesta coleccionação pela colheita do cônsul francês Mr. Pichon, entre 1832 e 1833, pelo Dr. Emigídio Costa, com relação ao Alentejo, pelo Bibliotecário Rodrigues, com relação ao Minho, e pelo Dr. Nunes, com relação à Extremadura.» (Braga, 1984: 455-456).

Neste sentido se compreende a observação de Manuel Viegas Guerreiro quando afirma que «nenhum dos textos do Romanceiro é reposição fiel de versão popular. Alguns nem corriam até como romances, eram contos ou lendas que o autor modificou com liberdade que apenas respeita o assunto nuclear antigo, […] outros têm por base a versão tradicional, dita muito estropiada, e que o artista a seu modo reconstrói, de que são exemplo o romance de Adosinda, refeito sobre D. Silvana, em que se mantém o fundo da história e desfecho, a que se acrescentam diversos acidentes e profusão de enfeites, que formalmente o desfiguram, e Bernal-Francês, menos alterado.» (1993: 78-79).

De facto, e dada a polivalência literária de Almeida Garrett, o Romanceiro constitui mais uma amostra dos vectores pelos quais se norteou o autor: para ele, o romantismo era o tradicional e o nacional. E se, por um lado, o liberalismo que defendia no campo político era, também, um liberalismo literário, no pólo oposto, ele nunca negou o seu amor pela tradição e pelos valores nacionais, no sentido estritamente moral e literário, daí o seu culto pelo popular e pelas suas fontes genuínas, como atesta o Romanceiro.

É no período de 1843 e 1851 que são editados os três volumes do Romanceiro: em 1843 o 1.º volume, correspondendo à 2.ª edição de Adosinda, cuja 1.ª edição data de 1828; e em 1851 são publicados os volumes II e III. Assiste-se, ainda, em 1853, a uma reedição do 1.º volume, sendo a 3.ª edição de Adosinda. Atendendo a que Garrett inicia a recolha à volta de 1825[footnoteRef:43], quer isto dizer que todo o processo teve a duração aproximada de vinte e cinco a vinte sete anos. Este quarto de século reflecte, com efeito, o percurso literário do autor, como já se disse anteriormente: o Garrett da 1.ª edição de Adosinda já não é o mesmo das edições de 1843 e 1851. [43:  Cfr. António José Saraiva e Óscar Lopes, História da Literatura Portuguesa, Porto, 16.ª ed., Porto Editora, 1995, p. 715.] 


Se no prefácio à edição de 1828 Garrett afirmava querer seguir o que na Inglaterra e na Alemanha se estava a fazer[footnoteRef:44] como forma de marcar uma adesão oficial e definitiva ao Romantismo[footnoteRef:45], também tal desejo se mostra evidente nas demais introduções às edições seguintes, tendo, porém, manifestação de interesses diferentes, os quais se vão complexificando de edição para edição. [44:  «Lendo depois os poemas de Walter Scott ou, mais exactamente, suas novelas poéticas, as baladas alemãs de Bürger, as inglesas de Burns, comecei a pensar que aquelas rudes e antiquíssimas rapsódias nossas continham um fundo de excelente e lindíssima poesia nacional, e que podiam e deviam ser aproveitadas.», afirma Almeida Garrett In Prefácio à primeira edição de Adosinda (Carta endereçada ao Sr. Duarte Lessa), apud Almeida Garrett, Romanceiro, (Selecção, organização, introdução e notas de Maria Ema Tarracha Ferreira), Lisboa, Ulisseia, 1997, pp. 173)]  [45:  Na brilhante introdução ao Romanceiro, editado pela Ulisseia, em 1997, Maria Ema Tarracha Ferreira assevera que «A publicação de Adosinda evidencia, pois, a completa adesão à nova corrente estética, proveniente de Inglaterra e da Alemanha – o Romantismo», p. 7.] 


Na edição de 1843, o autor já teoriza alguns procedimentos relativamente às dificuldades de selecção do que lhe vai sendo enviado, já explica a actividade que foi tendo na análise do material a compilar e a editar, assim como também não esconde a sua contribuição. Aliás, em 1828, o autor afirmava claramente os restauros e alterações que ia fazendo em alguns romances[footnoteRef:46]. Em 1843, Garrett volta a confessar o seu «contributo» no restauro de textos recolhidos da tradição oral.[footnoteRef:47] [46:  Cfr.  Supra nota de referência 41.]  [47:  «Nos artigos D. Dinis, Gil Vicente, Bernardim Ribeiro, Fr. Bernardo de Brito, Rodrigues Lobo, D. Francisco Manuel, e em vários outros que vinha a propósito, as notas manuscritas citavam, e transcreviam como ilustração, muitas coplas, romances e trovas antigas – e até profecias, como as do Bandarra – fielmente copiadas, asseverava ele, de Mss. antigos  que tivera em seu poder na Holanda e em Portugal, franqueados uns por judeus portugueses das famílias emigradas, outros havidos das preciosas colecções que dantes se conservavam com tão louvável cuidado nas livrarias e cartórios dos nossos fidalgos.// Foi-me logo confiada a inestimável descoberta; percorri com avidez aquelas notas, examinei-as com escrupulosa atenção, e, extractando uma por uma quantas coplas, cantigas e xácaras achei, completas e incompletas, acrescentei assim os meus haveres com umas cinquenta e tantas peças, delas anónimas e verdadeiramente tradicionais, delas de autor conhecido e que nas edições de suas obras se encontram – tais como Bernardim Ribeiro, Gil Vicente e Rodrigues Lobo –, mas que diferiam das impressas, consideravelmente às vezes, muitas até na linguagem da composição, pois que algumas ali achei em português, e manifestamente antigo e da respectiva época, as quais só andam impressas em castelhano.// Com este auxílio corrigi de novo muitos dos exemplares que já tinha, e completei alguns fragmentos que já desesperara de poder vir nunca a restaurar. E tomando para modelo as estimadas colecções de Ellis e do bispo Percy, e a das fronteiras de Escócia por Sir Walter Scott, comecei a dar novo método e mais amplos limites à minha compilação que ao princípio intitulara Romanceiro Português.» Almeida Garrett, «Introdução» à 2.ª edição de Adosinda/ 1.ª edição do volume I do Romanceiro (1843); apud Almeida Garrett, Romanceiro, (Selecção, organização, introdução e notas de Maria Ema Tarracha Ferreira), Lisboa, Ulisseia, 1997, pp. 177)] 


Na edição do Volume I, de 1843, o autor mantém os dois romances já publicados em 1828, os quais foram reconstruídos e não guardam as versões tradicionais genuínas a partir das quais se operou a reconstrução, e são acrescentados quatro romances, também restaurados. Entre 1843 e 1851 Garrett foi-se dando conta, certamente, segundo o que ia adquirindo ou recolhendo, de que existiam variadas versões de um mesmo romance. Desta forma, toma uma postura diferente quando publica os dois volumes em falta do Romanceiro, em 1851, sob o título de “Romances cavalheirescos antigos”. Pensando ter concluído o seu empreendimento, as palavras com que inicia a introdução da edição de 1851 são claras no que toca à consciencialização do trabalho desenvolvido até àquele momento: «Pretendo suprir uma grande falta na nossa literatura com o trabalho que intentei nesta colecção. […] O meu ofício é outro: é popularizar o estudo da nossa literatura primitiva, dos seus documentos mais antigos e originais, para dirigir a revolução literária que se declarou no país, mostrando aos novos engenhos que estão em suas fileiras os tipos verdadeiros da nacionalidade que procuram, e que em nós mesmos, não entre os estrangeiros, se devem encontrar»[footnoteRef:48].  [48:  Almeida Garrett, Introdução à publicação dos II e III Volumes do Romanceiro (1851, apud Almeida Garrett, Romanceiro, (Selecção, organização, introdução e notas de Maria Ema Tarracha Ferreira), Lisboa, Ulisseia, 1997, pp. 259)
] 


É clara a intenção de Garrett nesta altura: revitalizar o gosto pelo popular e pela genuinidade da pátria, ao contrário do que se indiciava aquando da publicação de Adosinda, em 1828, onde o autor expunha o seu interesse como coleccionador. Em 1851, o papel de Garrett já não é apenas o de coleccionador ou recolector, aproxima-se, igualmente, do teorizador da matéria compilada, atitude aliás refutada na mesma introdução, quando lamenta o pouco ou fraco rigor com que estabeleceu classificações ou com que analisou versões, e aí deixa o estímulo para os que lhe sucederem: «O que é preciso é estudar as nossas primitivas fontes poéticas, os romances em verso e as legendas em prosa, as fábulas e crenças velhas, as costumeiras e as superstições antigas.» (1997: 261).

E na coleccção de romances publicados por Garrett, encontramos uns quantos romances cavalheirescos antigos que ganharam popularidade na tradição oral portuguesa. Os romances de Miragaia, da Bela Infanta, de Dom Beltrão, de Dom Gaifeiros e da Nau Catrineta são estórias em versos conhecidas do público português. 

A propósito do romance de Miragaia, diz Garrett no Jornal das Belas Artes, Lisboa, 1845, vol. I: «este romance é a verdadeira reconstrução de um monumento antigo. Algumas coplas são textualmente conservadas da tradição popular, e se cantam no meio da história «rezada» ainda hoje repetida por velhas e barbeiros do lugar. O conde D. Pedro e os cronistas velhos também fabulam cada um a seu modo sobre a legenda. O autor, ou, mais exactamente, o recopilador, seguiu muito pontualmente a narrativa oral do povo, e sobretudo quis ser fiel ao estilo, modos e tom de contar e cantar dele; sem o que, é a sua íntima persuasão que não se pode restituir a perdida nacionalidade à nossa literatura.» (1997: 236)

Em relação a Dom Beltrão e a Dom Gaifeiros, por exemplo, vemos a pervivênia das narrativas em versos do chamado «ciclo carolíngio» e relativamente à Bela Infanta e à Nau Catrineta assistimos à popularidade do tema das cruzadas e dos descobrimentos portugueses. Trata-se de romances cujo gosto foi estimulado pela transmissão e pela circulação oral, tendo conseguido sobreviver na tradição portuguesa. Da Bela Infanta afirma Garrett: «esta é, sem questão, a mais geralmente sabida e cantada de nossas xácaras populares» (1997: 265); de Dom Beltrão: «não é das menos interessantes para a história da poesia popular na Península esta lição portuguesa do romance de Dom Beltrão, que na castelhana se diz De la Batalha de Roncesvalles (1997: 318); de Dom Gaifeiros diz Garrett: «eis aqui uma verdadeira preciosidade literária, a edição ou lição portuguesa de um dos mais celebrados romances da nossa Península» (1997: 322). Referindo-se ao romance A Nau Catrineta, Almeida Garrett estranha o facto de tal estória não ser tão conhecida do público português, e afirma: «temos em prosa muita relação popular de naufrágios que rivaliza em simplicidade antiga com os Cronicões da Meia-Idade, e cujos escritores parecem discípulos do arcebispo Turpin, do autor da Formosa Magalona ou da Donzela Teodora. Com eles, andaram muitos anos a cavalo em barbantes no lugar do cego estacionário, ou no bornal do cego ambulante; e só em meios do século passado começaram a juntar-se em volumes na bem conhecida colecção intitulada História Trágico-Marítima.» (1997: 352)

As alusões às relações de naufrágios e à literatura de cordel, ao autor da Fastigímia e ao poeta Baltasar Dias mostram que Garrett apreciava a tradição oral e que conhecia as principais obras e os autores que se destacaram no âmbito da literatura popular portuguesa nos séculos XVII e XVIII. 

	

4.2. ALEXANDRE HERCULANO 



A vida de Alexandre Herculano (nascido em Lisboa, em 1810) nem sempre lhe sorriu e, ainda novo, parte para França, o seu país de exílio. Contrariamente a Garrett, Herculano não frequentou estudos universitários, situação que a família não podia suportar, mas isso não impediu o autor de estudar por seu próprio meio. A carreira de bibliotecário acompanhou-o até no exílio e após ter regressado a Portugal, em 1832, inicia a direcção do Panorama.

Relativamente ao seu papel no estudo e tratamento do conto ou de narrativas de índole popular pouco se tem a dizer. As suas Lendas e Narrativas não podem comparar-se ao Romanceiro de Garrett, até porque as suas intenções eram claramente outras e tinham que ver com o seu empenho na criação do romance histórico, modalidade promovida e prestigiada pelo autor. A partir das palavras de Herculano publicadas no Panorama, Castelo Branco Chaves (1980: 26) afirma que na concepção e na conceptualização do romance histórico estão: «a) revivescência da poesia nacional e popular; b) representação, com base erudita, da vida íntima das épocas passadas; c) ressurreição estética da vida social da época histórica em que decorre a acção novelística, expressando o modo de sentir e existir do povo.»

É certo que o título Lendas e Narrativas sugere interesse por textos populares, resultantes da compilação de lendas e narrativas que o autor foi publicando no Panorama e na Ilustração, entre 1839 e 1844, chegando à edição num só volume em 1851, no mesmo ano em que Garrett conclui a publicação faseada do Romanceiro. Afirma Túlio Ramires Ferro (1997: 525) que «estes primeiros ensaios novelísticos de Alexandre Herculano formam um conjunto de quadros pitorescos com finalidade didáctica sobre as histórias e as tradições do «velho Portugal» medieval, cavaleiresco e «semibárbaro».»

As acções e histórias narradas em Lendas e Narrativas decorrem num tempo anterior ou contemporâneo ao da fundação da nacionalidade portuguesa. Na advertência feita à 1.ª edição, Herculano não esconde que «quis preservar do esquecimento, a que por via de regra sao condemnados mais cedo ou mais tarde os escriptos inseridos nas columnas das publicacoes periódicas, as primeiras tentativas do romance historico que se fizeram na língua portuguesa.» 

Apesar de se ter servido de fontes como os Livros de Linhagens, Memórias de Santa Cruz, Portugaliae Monumenta Histórica, e do cronista Fernão Lopes, nunca parece ter sido objectivo de Herculano enveredar pela recolha de contos e narrativas de origem ou de cunho popular. As suas fontes são resultado do ofício de bibliotecário, o que muito decerto lhe permitiu o saber bibliográfico e as suas referências no tempo.

A nossa atenção à obra do autor reside, precisa e exclusivamente, no impacto da publicação de uma obra intitulada Lendas e Narrativas, prenunciando, quiçá, um interesse mais atento aos textos de natureza popular. Tendo partido de narrativas, algumas das quais lendárias, como «A Dama Pé de Cabra», Herculano transforma o texto-fonte e «não se limita a adoptar o processo da «expansão», criando sequências que continuam por encadeamento a sintagmática narrativa, ou que nela se integram por encaixe» (Ferreira 1988: 57). 

Assim, estamos perante uma obra cuja escrita, enquanto fase superior de fixação de uma narrativa, como defende Nuno Júdice, foi trabalhada e elaborada, tendo os textos de origem perdido certamente códigos que lhe seriam muito próprios no âmbito da oralidade e do popularizante. As narrativas de origem – as quais se enquadrariam no domínio do conto – ganham, com Herculano, feições que as aproximam da novela, algumas até do romance, tal foi o engenho com que as presenteou.

Para além disso, não foi preocupação do autor distinguir as lendas das narrativas, ou explicitar que narrativas tinham ou têm um fundo real ou lendário. Ao aceder às fontes de que se serviu, pôde então o investigador entender que a todas as narrativas publicadas em Lendas e Narrativas estavam subjacentes outros textos, esses sim sendo ora lendas ora simples narrações de um facto real.

Quanto à localização temporal das acções, as sete narrativas agrupadas sob o título de «Arras por foro de Espanha» reportam-se aos anos de 1371-2, as cinco com o título de «A abóbada» a 1401, as três trovas que constituem «A Dama Pé de Cabra» remetem para o século XI, «O Bispo Negro» e «A Morte do Lidador» datam do século XII, 1139 e 1170 respectivamente.

A desordem cronológica da seriação das narrativas confirma a inexperiência do autor, à qual ele próprio faz alusão na advertência à 1.ª edição. Se os textos foram publicados isoladamente no Panorama e na Ilustração, a edição em volume poderia ter tido outra estrutura, até porque Herculano afirma que «os breves romances e narrativas contidos neste volume foram impressos, em epochas mais ou menos remotadas, nas duas publicacoes periodicas o Panorama e a Illustracao, bem como o foram nestes ou em outros jornaes os que tem de formar o segundo volume das Lendas e Narrativas, collecao que, se trabalhos mais arduos o consentirem, sera continuada com alguns outros, apenas esboçados ou ineditos no todo ou em parte, que ainda restam entre os manuscriptos do auctor.»

A partir de Garrett e Herculano outros autores cultos iriam aproveitar o filão das estórias orais e das lendas populares. Lembremos, ainda no século XIX, os casos dos contistas Pedro Ivo e Trindade Coelho em Os Meus Amores.

No último quartel do século XIX, iniciaram, em Portugal, o trabalho e a investigação do que é ou poderia ser “popular” ou “tradicional” Adolfo Coelho e Teófilo Braga. Foram, na realidade, as recolhas de contos populares recolhidos por esses dois autores os alicerces mais sólidos para que uma literatura popular portuguesa pudesse surgir e ser estudada.
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DAS RECOLHAS DO CONTO ORAL PORTUGUÊS ENTRE 1875 E 1915



Na obra Bosquejo Histórico da Etnografia Portuguesa, Jorge Dias determina que em Portugal o «período dos mestres» se refere a Teófilo Braga, Adolfo Coelho e José Leite de Vasconcelos. Embora não tenha referido outras figuras, entendemos que Consiglieri Pedroso também faz parte desse período.

	Foram estes quatro os primeiros a fazer recolhas criteriosas e a escrever estudos qualificados do conto popular português. Todos eles se ocuparam da recolha, directa ou indirecta, de narrativas que pudessem trazer ainda intacta a voz primeira de um conto dito popular. 

Outros seguiram o exemplo dos «mestres», nomeadamente Francisco d’Ataíde Oliveira e António Tomás Pires, sobre os quais também nos debruçaremos nesse capítulo; e convém não esquecer outros como Rocha Peixoto e Ana de Castro Osório, que coleccionou contos desde 1887, alguns dos quais confiou ao seu amigo José Leite de Vasconcelos e que figurariam em Contos Populares e Lendas, e publicou uma antologia de Contos Tradicionais Portugueses para as Crianças.

	Antes de se partir para a descrição e análise descritiva das recolhas publicadas entre 1879 e 1915 – que passaremos a designar de recolhas populares nacionais –, é conveniente reflectir sobre o conceito de recolha strictu sensu. Esta breve reflexão permitir-nos-á uma abordagem segundo critérios uniformes, pois alguns estudiosos, entre os quais os próprios recolectores, também usam as designações de compilação, colecção, antologia.

	No Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea (2001: 3118), encontramos duas definições adequadas: “recolha […] 2. Acção de reunir, recolher coisas dispersas ou de diferentes proveniências. […] 5. Pesquisa de informações para a elaboração de um trabalho; obtenção de dados.”. No mesmo dicionário, à entrada lexical “compilação” (2001: 888) surgem as seguintes definições: “1. Reunião de elementos, em especial documentos, leis ou quaisquer escritos, de natureza ou procedência diversa, num corpo único; acto ou efeito de compilar. 2. Corpo de elementos de procedência diversa resultante dessa reunião; obra composta de extractos de outras ou de extractos de um ou vários autores.”

	As definições apresentadas para recolha e para compilação parecem tocar-se, porém a acção de compilar parece comprometer o autor, ou seja, um compilador tem tendência a imprimir a sua presença na matéria que vai sendo reunida “num corpo único”. A acção de recolher, contudo, tende a não envolver muito quem se encarrega da recolha, isto é, há uma pesquisa, uma procura, processos que à primeira vista não constam da compilação. Assim sendo, entendemos que o termo recolha é o que melhor se adequa ao tratamento dos contos populares.

	No caso das recolhas portuguesas, cremos terem tido como referência o que se estava a fazer na Europa. Na década de 60 do século XIX, os Contos dos Grimm começam a ser traduzidos e publicados na imprensa periódica portuguesa. A título de exemplo, são publicados os contos infantis «Ave de ouro» e «Os doze irmãos» n’ O Comércio do Porto, em 1861; o conto popular intitulado «Lustig» no Facho Literário, em 1864; e «Os dois irmãos» n’ O Diário Popular e n’O Eco do Lima, em 1868.

Teófilo Braga (1843-1924) foi o primeiro a publicar sobre os contos populares portugueses. Na sua obra Estudos da Idade Média (1870), apresenta ao público-leitor um capítulo intitulado «Os contos de fadas». Reflecte, brevemente, sobre a origem destas narrativas e exemplifica-as, apresentando dois contos retirados do repertório nacional, extraídos do Nobiliário do Conde D. Pedro e outras duas narrativas cuja fonte não identifica. Do Livro IV do Nobiliário transcreveu «Rei Lear» e «A Dama Pé de Cabra», sendo «A Três Cidras do Amor» e «A Cacheirinha» os outros dois contos que identificaria, mais tarde, aquando da publicação da 1.ª edição de Contos Tradicionais do Povo Português, de 1883, como tendo sido ambos recolhidos no Porto, tendo sido o título «A Cacheirinha» alterado para «Desanda cacheira».

	Após essa referência dá-se início ao trabalho da recolha e publicação de contos populares portugueses.



1. ADOLFO COELHO - CONTOS POPULARES PORTUGUEZES - 1879



Francisco Adolfo Coelho (1847- 1919) foi «uma das figuras decisivas na constituição e desenvolvimento inicial da antropologia em Portugal, no período que vai dos anos 70/80 do século XIX até ao início do século XX.» (Leal, 1993 I: 13).

	Como professor no Curso Superior de Letras e acérrimo defensor de uma pedagogia nova, Adolfo Coelho contribuiu, conscientemente, para o avanço e desenvolvimento do ensino e da literatura em Portugal. Enquanto promotor e interveniente nas Conferências do Casino, ele pôde debater-se sobre “A Questão do Ensino”, conferência onde «propõe a organização de um ensino totalmente científico, baseado na separação da Igreja e do Estado, e defende o desenvolvimento pedagógico das ciências sociais e históricas e filosóficas. Fez também uma cerrada crítica às instituições pedagógicas portuguesas, o que provocou violenta reacção, sobretudo universitária.» (Saraiva & Lopes, 1996: 840).

	Tanto Adolfo Coelho como a maior parte dos intelectuais seus contemporâneos pretendiam que Portugal apanhasse “o comboio europeu” e que se inteirasse do que se fazia “lá fora” para que se chegasse a novos conhecimentos. Para isso, cedo aprendeu inglês, alemão e francês; o rápido domínio da língua alemã e o interesse pela cultura germânica, ao tempo pouco comuns, levaram Adolfo Coelho a inteirar-se das questões ligadas às tradições dos povos, aos seus costumes, às suas crenças[footnoteRef:49].	  [49:  João Leal (1993: 13-14) assinala que «Tal como em outros países europeus onde prevaleceu uma orientação idêntica, os objectos de estudo que primeiro se impuseram à atenção dos investigadores foram, por um lado, a literatura popular – abrangendo como subdivisões principais o romanceiro e os contos – e, por outro, as chamadas tradições populares – designação que se aplicava a um heterogéneo conjunto de representações e práticas, com relevo para as festas e cerimónias cíclicas, práticas mágicas, crenças relativas a seres sobrenaturais, «superstições», etc…».] 


Prova desse interesse foi a publicação, na revista Romania[footnoteRef:50], em 1873, de dois «Romances Galiciennes», os quais o autor recolheu, na localidade de Tui da boca de um jovem galego, de nome Domingos. Seguiu-se-lhe, no ano seguinte, também no mesmo periódico, a publicação de quatro Romances Sacros e duas dezenas e meia de Orações e Ensalmos Populares do Minho[footnoteRef:51]. A propósito desses textos, Adolfo Coelho abordou a questão da recolha de tradições, o que o levou a escrever: «A província do Minho não é tão pobre de cantos populares, como se poderia supor pelo Cancioneiro e Romanceiro Geral Português; mas a gente do povo, mais desconfiada aqui que a da Beira e de outras províncias, mais dificilmente dita ao recolector curioso que a interroga os cantos e tradições conservados na sua memória.» (Leal, 1993 I: 41) [50:  Vol. II, pp. 259-260.]  [51:  Vol. III, pp. 263-278.] 


O autor apercebeu-se, rapidamente, da necessidade do trabalho de campo, condição sine qua non para se proceder, sob a égide evolucionista, ao estudo das sociedades e culturas «primitivas»[footnoteRef:52], à semelhança do que já se estava a desenvolver um pouco por toda a Europa. [52:  Na realidade, o evolucionismo afirmou-se, a partir dos anos 60/70 do século XIX como o paradigma dominante do pensamento antropológico oitocentista, diferenciando-se de correntes difusionistas e da mitologia.] 


E foi em 1875 que Adolfo Coelho publicou, na Revista Ocidental[footnoteRef:53], «Elementos Tradicionais da Literatura. Os contos.». Trata-se de um estudo comparativo sobre diferentes versões de um conto popular[footnoteRef:54]. Nesta análise, o autor dá mostras mais que evidentes do interesse despertado por questões ligadas à recolha, origem e transmissão dos contos. Concomitantemente, defende a pesquisa e a investigação como pilares imprescindíveis para o desenvolvimento de uma fundamentação teórica válida e de um conhecimento de caso consistente, situação que verifica não ser plenamente possível em determinados centros de documentação, nomeadamente a Biblioteca Pública do Porto, à qual tece, em nota de rodapé, um comentário pouco agradável[footnoteRef:55]. [53:  Vol. II, pp. 329-346 e 425-444.]  [54:  Trata-se do conto «O Homem da bengala de cem quintais», segundo a informante do autor, Ana Alves, de Ourilhe.]  [55:  Na referida nota de rodapé lê-se o seguinte: «Os juízes competentes a cujas mãos chegar este trabalho perdoar-me-ão, sem dúvida, o que nele há de incompleto e de precoce, atendendo ao estado ou antes à ausência destes estudos em o meu país e ainda ao atraso em que, relativamente, eles se acham no estrangeiro. Os materiais para este trabalho andam muito dispersos e o autor luta contra a falta de recursos de toda a natureza. A Biblioteca Pública do Porto, paupérrima em tudo e indigna de uma cidade da importância desta, é-o sobretudo pelo que respeita a literaturas estrangeiras; não se encontra lá nem uma única colecção de contos populares e a novelística italiana acha-se lá representada por uma velha tradução espanhola de Boccacio. A Biblioteca não recebe um único jornal alemão. É de esperar que os administradores do município portuense lancem um olhar compadecido para os que querem estudar nesta terra. Poupem alguns pardieiros e dêem-nos mais alguns livros. Isto quanto aos meios de estudo.»] 


No ano que antecede a publicação de Contos Populares Portugueses, Adolfo Coelho aborda os «Materiais para o estudo da origem e transmisão dos contos populares», artigo publicado na revista O Positivismo[footnoteRef:56] e que será desenvolvido na introdução à recolha de 1879. Aí, o autor assevera que «a primeira coleccção de contos verdadeiramente populares, isto é, de contos do povo, tais como ele os conta, sem ornatos, nem ampliações, nem combinações literárias, foi publicada de 1812 a 1814 pelos dois irmãos J. e W. Grimm sob o título de Kinder-und Hausmärchen e tem tido até hoje numerosas edições.» (Leal, 1993 I: 103).  [56:  Vol. I, pp. 74-83.] 


De facto, Adolfo Coelho assume as suas influências e discorre sobre as origens dos contos, sobre a transmissão e surgimento de inúmeras versões deste tipo de narrativas. Assim, à semelhança do estudo comparativo publicado em 1875, na Revista Ocidental, o autor apresenta oito versões do conto de Midas, já conhecido na antiguidade, uma portuguesa e as restantes estrangeiras.

Além de estudar o conto popular no âmbito da filologia e da antropologia, Adolfo Coelho também decidiu abordá-lo no campo da educação. Em 1882, publicou o primeiro volume de uma série designada «Biblioteca de Educação Nacional», Contos Nacionais para Crianças, com vinte e seis contos, alguns dos quais fazendo parte da recolha editada em 1879. Este volume foi reeditado em 1924 e 1936 pela Livraria Educação Nacional Editora. Os 26 contos são: I. Filho és, pai serás; assim como fizeres, assim acharás; II. História da Carochinha; III. A sentença justa; IV. A formiga e a neve; V. O coelhinho branco; VI. A romãzeira do macaco; VII. A cacheirinha; VIII. O pote de azeite; IX. O rabo do macaco; X. Os três conselheiros do rei; XI. O pinto borrachudo; XII. Quem não trabuca Não manduca; Quem não manduca Não trabuca; XIII. Príncipe com orelhas de burro; XIV. Conto do Bacorinho; XV. Grisme e Guiomar; XVI. O Joãozinho Pequeno; XVII. O Doutor Grilo; XVIII. O depositário infiel; XIX. O estudante sábio; XX. Os sapatinhos de cetim; XXI. As senhoras do manto negro; XXII. As três cidras do amor; XXIII. A machadinha; XXIV. A vaquinha; XXV. O velho, o rapaz e o burro; XXVI. A mão do almofariz.

Ainda na relação entre tradições populares e educação, o autor editou em 1883, como segundo volume da «Biblioteca de Educação Nacional», Jogos e Rimas Infantis, volume apresentado em três séries, acrescidas de um apêndice, e contendo cerca de sete dezenas e meia de jogos e rimas destinadas a crianças, com finalidade pedagógica. No final desse volume, o autor anunciava que num terceiro volume da «Biblioteca de Educação Nacional» trataria «desenvolvidamente do valor pedagógico do jogo» (Leal, 1993 II: 123); e não daria já só algumas indicações.

As indicações valorizam os jogos tradicionais enquanto estratégias pedagógicas eficazes, não fosse o jogo, nas palavras do autor, «o instrumento de que a pedagogia tem que se servir nas primeiras fases da educação, dirigindo-o de modo que pouco e pouco, insensivelmente, mas com segurança de êxito, o espírito se encaminhe para a ideia da finalidade dos actos.» (apud Leal 1993 II: 124)

Adolfo Coelho deixou-nos um importante legado, mas o seu contributo seria particularmente relevante no âmbito do conto popular, embora esse contributo ande um pouco esquecido mesmo depois da reedição dos seus Contos Populares Portugueses ou da sua Obra Etnográfica dois volumes, organizada e prefaciada por João Leal[footnoteRef:57]. [57:  A publicação dos estudos de Adolfo Coelho já havia sido sugerida por Manuel Viegas Guerreiro; na 1.ª edição de Para a História da Literatura Popular Portuguesa, 1978, pode ler-se: «dado que muitos dos estudos do grande pedagogo se encontram dispersos por jornais e revistas, alguns de difícil consulta, notável serviço prestaria à Ciência quem os reunisse em volumes.» (1993: 91)] 


Os Contos Populares Portuguezes, editados em Lisboa por P. Plantier em 1879, são a primeira publicação portuguesa do género. Trata-se de uma recolha que contém 75 contos, bem menos extensa do que a de Teófilo Braga que viria a ser publicada quatro anos depois, no Porto. 

	Relativamente à edição e à forma como a recolha se estrutura, apontamos o seguinte: há elementos paratextuais que identificam o título, o autor, o editor, o local e a data, logo no início da recolha, havendo, ainda, a informação de que são contos “colligidos por”. Adolfo Coelho é o colector, aquele que recolheu e não o autor dos contos publicados na obra. Parece-nos importante ressalvar este aspecto, pois a abordagem das recolhas de contos que faremos doravante prende-se com as acções de recolher e coligir, nunca com a autoria das narrativas publicadas.

	Na prefação com cerca de trinta e duas páginas, numeradas em numeração romana, Adolfo Coelho esclarece o método que seguiu para a recolha dos contos, refere os informantes e colaboradores e estimula algumas questões sobre a teoria do conto português.

	Os contos surgem dispostos em numeração romana, sem qualquer critério divisível de ordenação. Também não há divisão em partes ou em secções. Mas no final de todos os contos há a indicação do local onde foram recolhidos, excepto os contos II e XLI, os quais só têm a referência no final da obra. Aí, Adolfo Coelho corrige o título do conto n.º LXIV e desculpa-se com a distância a que se acha do lugar de impressão para justificar «alguns erros sem importância que o leitor facilmente corrigirá.»

	Além da referência ao local da recolha, os contos LXI, LXII, LXIII e LXVI apresentam outra indicação: a de que o informante é de outra localidade que não a da recolha. Alguns contos têm breves notas de diverso tipo referente ao léxico, ao vocabulário, ao informante ou a variantes. A seguir apresentamos alguns dados estatísticos relativos às localidades e regiões da recolha, aos informantes e às notas de Adolfo Coelho.













Dados Estatísticos relativos ao número de contos recolhidos nas diferentes localidades portuguesas – AC, 1879.		       



		Localidade da recolha de contos

		N.º



		Coimbra

		41



		Ourilhe

		18



		Lisboa

		5



		Foz do Douro

		5



		Oliveira do Douro

		2



		Abrantes

		1



		Bragança

		1



		Vila Nova de Gaia

		1



		Espadanedo

		1





          




Dados Estatísticos relativos ao número de contos por região da recolha – AC, 1879.		       



		Região da Recolha

		N.º



		Beira Litoral

		41



		Entre o Douro e Minho

		24



		Lisboa e Setúbal

		5



		Trás-os-Montes e Alto Douro

		3



		Estremadura e Ribatejo

		1



		Açores

		0



		Alentejo

		0



		Algarve

		0



		Beira Interior

		0



		Madeira

		0



		Galiza

		1










Tendo em conta as localidades apontadas por Adolfo Coelho, verificamos que não há diversidade geográfica. A maior parte das narrativas foi recolhida em Coimbra, cidade onde nasceu e viveu o colector. Para além disso, não há referências a localidades a sul de Lisboa (litoral ou interior), nem Norte e Centro interior, havendo, contudo, um conto de proveniência galega, da localidade de Espadanedo.

	Relativamente aos contos com notas[footnoteRef:58] do colector, apenas 10 registam uma anotação e algumas notas não são pertinentes. [58:  Refira-se que os contos VII e XLIV têm notas relativas a vocabulário e a informações/comentários acerca do conto.] 


	Quanto aos informantes e colaboradores, a recolha de Adolfo Coelho apresenta 40 contos que lhe foram enviados por uma das suas irmãs[footnoteRef:59], remontando, na sua maior parte, a «uma velha Evangelista que morreu com mais de cem annos na Misericordia d’aquella cidade» (Coelho, 1879: XV); 18 foram-lhe «dictados» pela Sr.ª Ana Alves Leite, pequena proprietária da freguesia de Ourilhe, «uma mina de tradições que só por si (…) forneceu materia d’um bom volume[footnoteRef:60]»; 7 foram-lhe oferecidos pelo seu amigo e colega Zófimo Consiglieri Pedroso e por este ouvidos de pessoas do povo; 5 foram-lhe, também, «dictados por mulheres analphabetas» da Foz do Douro[footnoteRef:61], o mesmo acontecendo com 2 (os n.º LIV e LXX), provenientes de uma senhora Luísa, lavadeira, de Oliveira do Douro e outro (o n.º XXIII) foi-lhe enviado por um outro amigo seu, B. M. de Sá, que o ouvira a uma pessoa daquela localidade e o reproduziu depois de memória, tendo o n.º XXXII sido, igualmente, ouvido por um amigo diferente a um merceeiro, poeta popular, de Espadanedo. [59:  Trata-se dos contos publicados com os número I-VI; VIII-XI; XIV; XVI-XIX; XXI; XXIV-XXVIII; XLIII; XLVI; XLVIII; L-LII; LV-LVI; LVIII-LIX; LXVII-LXIX; LXXI-LXXII.]  [60:  Adolfo Coelho acrescenta, na prefação (pp. V-VI), «de que haurimos tambem cantos populares publicados na Romania de M. Gaston Paris e Paul Meyer (Vol. III) e na Zeitschrift für romanische Literatur do Snr. G. Gröber (1879).»
   Com efeito, nos seus Romances sacros, orações e ensalmos populares do Minho, o autor já afirma: «De duas mulheres de Ourilhe (concelho de Celorico de Basto), Anna Alves Leite e uma sua sobrinha, consegui eu, depois de termos certa familiaridade, que me dictassem um bom numero de contos e todos os romances, oraçoes e ensalmos (excepto os que levam indicação d’outra fonte) que agora publico, alem de versões dos doze romances publicados por Theophilo Braga.»
   Vale a pena referir a absoluta necessidade de fidelidade de fixação textual na (re)edição dos Contos Populares Portugueses, Lisboa, Publicações Dom Quixote, 1985, onde se comete um lapso de alguma gravidade ao reescrever, na prefação, «contos» por «cantos» - «uma mina de tradições de que haurimos também contos populares publicados na Romania […]» -, fornecendo, deste modo, uma falsa pista de investigação, dado que, em nenhuma das revistas citadas, Adolfo Coelho chega a publicar contos.]  [61:  Trata-se dos contos n.º XIII, XX, XXII, XXX, XLV.] 


	Tanto no prefácio como na parte da transcrição dos contos, Adolfo Coelho não se ocupa de variantes nem se preocupa com a classificação dos contos.

	Tendo por base a classificação internacional de Aarne-Thompson e aperfeiçoada por Hans-Jörg Uther – ATU (2004), os Contos Populares Portuguezes distribuem-se por vários tipos, a saber:

		Designação dos Tipos de Contos

		Número de Ocorrências



		1 – Contos de Animais (Animal Tales)

		5



		2 – Contos Maravilhosos (Tales of Magic)

		24



		3 – Contos Religiosos (Religious Tales)

		4



		4 – Contos Sentimentais (Realistic Tales – Novelle)

		14



		5 – Contos do Ogre Estúpido (Tales of the Stupid Ogre)

		0



		6 – Contos Jocosos (Anecdotes and Jokes)

		11



		7 – Contos Enumerativos (Formula Tales)

		7



		8 – Combinações Híbridas

		10





	

E cada conto, com raras excepções, se inscreve claramente dentro da tipologia internacional, como o demonstraram Uther em The Types of International Folktales. A Classification and Bibliography (2004) e Cardigos no Catalogue of Portuguese Folktales (2006).
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1.1.  INVENTARIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DOS CONTOS 

Tabela 1 – Inventariação e Classificação do corpus publicado em Contos Populares Portuguezes, de Francisco Adolfo Coelho

		N.º do Conto

		Título do Conto

		Proveniência

		Versões

(1879-1915)

		Classificação 

		Registo no APFT (CEAO)



		

		

		

		

		Tipo de Conto

		Tipologia Internacional

		



		I

		História da Carochinha

		Coimbra

		FAO, 1900, #69

		Enumerativo

		ATU 2023

		489



		II

		A formiga e a neve

		Coimbra

		FAO, 1900, #84

FAO, 1905, #312

		Enumerativo

		ATU 2031

		490



		III

		O coelhinho branco

		Coimbra

		FAO, 1905, #389

		Enumerativo

		ATU 2015

		491



		IV

		A romanzeira do macaco

		Coimbra

		FAO, 1900, #163

		Enumerativo

		ATU 2030A 

		492



		V

		O gallo e o pinto

		Coimbra

		FAO, 1900, #90

		Enumerativo

		ATU 2011*A 

		493



		VI

		A velha e os lobos

		Coimbra

		----------

		Animais

		ATU 122F

		494



		VII

		A raposa e o lobo

		Ourilhe

		FAO, 1905, #312

FAO, 1900, #199

FAO, 1905, #329

		Animais

		ATU 3; ATU 34B; ATU 60; ATU 159A; ATU 225

		495



		VIII

		Raposinha gaiteira

		Coimbra

		FAO, 1905, #312

FAO, 1900, #199

		Animais

		ATU 4; ATU 32; ATU 60

		496



		IX

		O compadre lobo e a comadre raposa

		Coimbra

		----------

		Animais

		ATU 121; ATU 152A; ATU 159A;

		497



		X

		O rabo do gato

		Coimbra

		FAO, 1900, #27

		Enumerativo

		ATU 2034C

		498



		XI

		O pinto borrachudo

		Coimbra

		FAO, 1900, #17

		Maravilhoso

		ATU 715

		499



		XII

		O cuco e a popa

		Ourilhe

		TB, 1883, #125

		Animais

		ATU 106

		500



		XIII

		O coelho e o gato

		Foz do Douro

		FAO, 1900, #27

		Enumerativo

		ATU 2034

		501



		XIV

		Branca-flor

		Coimbra

		CP, 1882, #4

TB, 1883, #6

 TB, 1883, #17 TB, 1883, #32

TB, 1883, #61

FAO, 1900, #2

FAO, 1900, #13

FAO, 1900, #48

FAO, 1905, #246

FAO, 1905, #318

FAO, 1905, #336

FAO, 1905, #342

ATP, 1902,173-4 

 [1992, #52] 

ATP, 1903, 75-7 

[1992, #43]

		Maravilhoso; Jocoso

		ATU 313C; ATU 1218; ATU 1408; ATU 1681*D; ATU 1696

		502; 917



		XV

		O creado do estrujeitante















		Ourilhe

		CP, 1882, #4

CP, 1910, #44

TB, 1883, #6

TB, 1883, #9

TB, 1883, #10

 TB, 1883, #17 TB, 1883, #32

FAO, 1900, #2

FAO, 1900, #13

FAO, 1900, #48

FAO, 1905, #246

FAO, 1905, #318

FAO, 1905, #336

ATP, 1902,173-4 

 [1992, #52] 

		Maravilhoso

		ATU 313C; ATU 325

		503; 918



		XVI

		A torre de Babylonia

		Coimbra

		FAO, 1900, #173

FAO, 1900, #181

FAO, 1900, #198

FAO, 1905, #223

FAO, 1905, #244

FAO, 1905, #284

FAO, 1905, #289

FAO, 1905, #313

FAO, 1905, #372

FAO, 1905, #379

CP, 1910, #32

CP, 1910, #51

CP, 1906, #6

TB, 1883, #8

ATP, 1904, 11-3

[1992, #59]

ATP, 1904, 46-7

[1992, #67]

		Maravilhoso

		ATU 302; ATU 328; ATU 552

		504; 919



		XVII

		A herança paterna

		Coimbra

		FAO, 1900, #121

FAO, 1905, #230

FAO, 1905, #438

CP, 1910, #29

CP, 1910, #38

TB, 1883, #72

		Maravilhoso; Jocoso

		ATU 560; ATU 1641; ATU 1641B

		505; 920



		XVIII

		Os dois irmãos

		Coimbra

		FAO, 1900, #152

FAO, 1900, #169

FAO, 1900, #203

FAO, 1905, #290

FAO, 1905, #424

CP, 1910, #32

TB, 1883, #98

		Maravilhoso; Jocoso

		ATU 400; ATU 1617

		506; 921



		XIX

		A afilhada de Santo António

		Coimbra

		FAO, 1900, #23

FAO, 1900, #100

FAO, 1900, #121

FAO, 1900, #128

FAO, 1905, #279

FAO, 1905, #387

CP, 1910, #13

CP, 1910, #38

CP, 1910, #54

TB, 1883, #72

		Maravilhoso; Jocoso

		ATU 514**; ATU 1628*; ATU 1641C

		507; 922



		XX

		Mais vale quem Deus ajuda que quem muito madruga

		Foz do Douro

		FAO, 1900, #55

FAO, 1900, #145

FAO, 1905, #259

FAO, 1905, #281

CP, 1910, #2

CP, 1910, #59

		Maravilhoso

		ATU 285B*; ATU 613; ATU 709

		508; 923



		XXI

		João Pequenito

		Coimbra

		FAO, 1900, #173

FAO, 1905, #354

FAO, 1905, #397

CP, 1910, #51

TB, 1883, #51

ATP, 1904, 46-7 [1992, #67]

		Maravilhoso; Jocoso

		ATU 327B; ATU 328; ATU 1586; ATU 1681*C

		509; 924



		XXII

		O homem da espada de vinte quintaes

		Foz do Douro

		FAO, 1900, #63

CP, 1906, #12

TB, 1883, #47

		Maravilhoso

		ATU 301B

		510



		XXIII

		Comadre Morte

		Villa Nova de Gaia

		CP, 1910, #46

FAO, 1900, #149

FAO, 1905, #321



		Maravilhoso; Ogre Estúpido;

Jocoso

		ATU 332; ATU 1199; ATU 1200; ATU 1244*A; ATU 1245; ATU 1245*D; ATU 1295A*; ATU 1450

		511; 926



		XXIV

		A cacheirinha

		Coimbra

		FAO, 1900, #11

FAO, 1905, #243

CP, 1910, #18

TB, 1883, #19

TB, 1883, #49

ATP, 1904, 62-3

[1992, #69]

		Maravilhoso

		ATU 480A; ATU 563

		512; 927



		XXV

		Carneirinho Branco

		Coimbra

		FAO, 1900, #8

FAO, 1900, #36

FAO, 1900, #75

FAO, 1900, #186

FAO, 1905, #231

FAO, 1905, #334

ATP, 1903, 175-6 [1992, #56]

CP, 1910, #25

TB, 1883, 30

		Maravilhoso; Jocoso

		ATU 425X; ATU 433B; ATU 1215

		513, 928



		XXVI

		O colhereiro

		Coimbra

		ATP, 1891, 14-15/1903, 62-3

[1992, #35]

TB, 1883, #57

FAO, 1905, #321

		Maravilhoso; Sentimental; Jocoso

		ATU 311; ATU 875; ATU 1384

		514; 929



		XXVII

		O conde encantado

		Coimbra

		FAO, 1900, #64

FAO, 1905, #358

CP, 1910, #12

TB, 1883, #31

		Maravilhoso

		ATU 432

		515



		XXVIII

		Os meninos perdidos

		Coimbra

		FAO, 1905, #297

CP, 1910, #14

TB, 1883, #52

		Maravilhoso

		ATU 327A 

		516



		XXIX

		A Bella-Menina

		Ourilhe

		FAO, 1900, #15

CP, 1910, #10

		Maravilhoso

		ATU 425C

		517



		XXX

		João Mandrião

		Foz do Douro

		FAO, 1900, #60

CP, 1910, #17

TB, 1883, #26

		Maravilhoso

		ATU 675

		518



		XXXI

		Pelle-de-Cavallo

		Ourilhe

		FAO, 1900, #214

CP, 1882, #24

CP, 1910, #18

CP, 1910, #37

TB, 1883, #19

		Maravilhoso

		ATU 510B

		519



		XXXII

		A sina

		Espadanedo

		----------

		Sentimental

		ATU 931

		520



		XXXIII

		História do grão-de-milho

		Bragança

		FAO, 1900, #94

ATP, 1903, 41-2

[1992, #20]

TB, 1883, #94

		Maravilhoso

		ATU 700

		521



		XXXIV

		O príncipe sapo

		Ourilhe

		FAO, 1900, #8

FAO, 1900, #175

		Maravilhoso

		ATU 425D; ATU 433B

		522



		XXXV

		Os sapatinhos encantados

		Ourilhe

		FAO, 1900, #145

FAO, 1905, #281

CP, 1910, #1

CP, 1910, #59

		Maravilhoso

		ATU 709

		523



		XXXVI

		A engeitada

		Ourilhe

		FAO, 1905, #233

FAO, 1905, #242

CP, 1910, #37

CP, 1910, #52

TB, 1883, #20

		Maravilhoso

		ATU 480

		524



		XXXVII

		O homem que busca estremecer

		Ourilhe

		----------

		Maravilhoso

		ATU 326

		525



		XXXVIII

		As três lebres

		Coimbra

		FAO, 1900, #46

FAO, 1900, #47

TB, 1883, #56

		Sentimental

		ATU 851

		526



		XXXIX

		A pelle de piolho

		Coimbra

		ATP, 1903, 142 [1992, #47]

		Sentimental

		ATU 857

		527



		XL

		A menina e o figo

		Coimbra

		ATP, 1903, 43-4 [1992, #23]

TB, 1883, #27

		Religioso

		ATU 780B

		528



		XLI

		A machadinha

		Coimbra

		FAO, 1900, #149

FAO, 1905, #321

		Jocoso

		ATU 1245; ATU 1281; ATU 1288; ATU 1384; ATU 1450; ATU 1540

		529



		XLII

		Esvintola

		Ourilhe

		FAO, 1900, #85

ATP, 1903, 77-8

[1992, #44]

		Sentimental

		ATU 883B

		530



		XLIII

		O conde de Paris

		Coimbra

		FAO, 1900, #141

		Sentimental

		ATU 900

		531



		XLIV

		O princípe das Palmas-verdes

		Ourilhe

		FAO, 1900, #72

FAO, 1905, #221

FAO, 1905, #418

		Maravilhoso

		ATU 425A 

		532



		XLV

		Os figos verdes

		Foz do Douro

		FAO, 1900, #136

		Maravilhoso; Jocoso

		ATU 570; ATU 1391

		533



		XLVI

		O retrato da princeza

		Coimbra

		FAO, 1900, #73

FAO, 1905, #309

		Sentimental

		ATU 891*E

		534



		XLVII

		O preço dos ovos

		Ourilhe

		FAO, 1905, #253

ATP, 1903, 61-2

[1992, #32]

		Religioso

		ATU 778*; ATU 821B

		535



		XLVIII

		O senhor das janellas-verdes

		Coimbra

		FAO, 1905, #299

ATP, 1903, 142 [1992, #47]

TB, 1883, #18

		Maravilhoso; Religioso

		ATU 705A*; ATU 811*E; ATU 817*

		536



		XLIX

		A bicha de sete cabeças

		Ourilhe

		FAO, 1900, #53

FAO, 1900, #57

FAO, 1905, #232

TB, 1883, #52

		Maravilhoso

		ATU 300

		537



		L

		O príncipe com orelhas de burro

		Coimbra

		----------

		Religioso

		ATU 782

		538



		LI

		Pedro e Pedrito

		Coimbra

		FAO, 1900, #24

FAO, 1905, #224

FAO, 1905, #439

CP, 1910, #6

CP, 1910, #61

TB, 1883, #12

		Maravilhoso

		ATU 516

		539



		LII

		S. Jorge

		Coimbra

		FAO, 1900, #42

FAO, 1900, #53

FAO, 1900, #57

FAO, 1905, #232

TB, 1883, #52

CP, 1906, #11

CP, 1910, #11

CP, 1910, #24

		Maravilhoso

		ATU 300; ATU 303

		540



		LIII

		Os simplórios

		Ourilhe

		FAO, 1905, #355

FAO, 1905, #381

FAO, 1905, #382

TB, 1883, #84

TB, 1883, #152

ATP, 1903, 75-7 [1992, #43]

		Jocoso

		ATU 1454*; ATU 1457; ATU 1685

		541



		LIV

		O preto e o padre

		Oliveira do Douro

		

----------

		Religioso

		ATU 785A; ATU 1831

		542



		LV

		O menino assafroado

		Coimbra

		FAO, 1900, #59

ATP, 1903, 176 [1992, #57]

		Sentimental

		ATU 873*

		543



		LVI

		O Rabil

		Coimbra

		ATP, 1903, 31 [1992, #16]

TB, 1883, #58

		Sentimental

		ATU 889

		544



		LVII

		Patranha

		Ourilhe

		FAO, 1905, #330

CP, 1910, #60

		Jocoso

		ATU 1920C

		545



		LVIII

		Maria Silva

		Coimbra

		FAO, 1900, #125

ATP, 1904, 94-5 [1992, #72]

TB, 1883, #15

		Sentimental

		ATU 930A 

		546



		LIX

		O menino e a lua

		Coimbra

		FAO, 1900, #96

FAO, 1905, #301

FAO, 1905, #335

ATP, 1903, 40-1 [1992, #19]

		Maravilhoso

		ATU 725

		547



		LX

		A princeza abandonada

		Abrantes

		FAO, 1900, #7

TB, 1883, #44

		Maravilhoso

		ATU 590

		548



		LXI

		As filhas dos dois validos

		Lisboa 

(Informante: Almeida, Beira-Baixa)

		TB, 1883, #41

		Sentimental

		ATU 870E

		549



		LXII

		História do compadre pobre e do compadre rico

		Lisboa 

(Informante: Almeida, Beira-Baixa)

		FAO, 1900, #28

 FAO, 1905, #316



		Jocoso

		ATU 1556*A; ATU 1792

		550



		LXIII

		Os três estudantes e o soldado

		Lisboa 

(Informante: Almeida, Beira-Baixa)

		FAO, 1905, #260

		Jocoso

		ATU 1626*A

		551



		LXIV

		Comera um bocadinho se tivera limão

		Lisboa

		FAO, 1900, #89

		Sentimental

		ATU 873*B

		552



		LXV

		A velha fadada

		Coimbra

		FAO, 1900, #150

FAO, 1905, #241

FAO, 1905, #248

TB, 1883, #25

		Sentimental

		ATU 877

		553



		LXVI

		O burro do azeiteiro

		Lisboa 

(Informante: Almeida, Beira-Baixa)

		FAO, 1900, #38

		Jocoso

		ATU 1529

		554



		LXVII

		Sciencia, sabedoria e capacidade

		Coimbra

		----------

		Sentimental

		ATU 1730

		555



		LXVIII

		A senhora da Graça

		Coimbra

		----------

		Jocoso

		ATU 1701

		556



		LXIX

		Os dois mentirosos

		Coimbra

		----------

		Jocoso

		ATU 1920A 

		557



		LXX

		Conto do fuso

		Oliveira do Douro

		----------

		Jocoso

		ATU 1681

		558



		LXXI

		A beata e o Senhor dos Passos

		Coimbra

		----------

		Jocoso

		ATU 1829B*

		559



		LXXII

		O preto e alampada de Santo António

		Coimbra

		----------

		Jocoso

		ATU 1829

		560



		LXXIII

		A moura encantada

		Ourilhe

		FAO, 1900, #152

FAO, 1900, #169

FAO, 1905, #290

CP, 1910, #32

		Maravilhoso

		ATU 400

		561



		LXXIV

		O ovo partido

		Ourilhe

		TB, 1883, #139

		Sentimental

		ATU 960B

		562



		LXXV

		O soldado que foi ao ceo

		Ourilhe

		----------

		Maravilhoso

		ATU 470

		563







Dos setenta e cinco contos publicados apenas treze não registam versões publicadas entre 1879 e 1915. Esta constatação confirma a autenticidade da maior parte das narrativas, em termos de tipos e motivos presentes nos contos. É na recolha de Francisco d’Ataíde Oliveira, Contos Tradicionais do Algarve, que encontramos o maior número de versões. 

Contudo, é irónico assinalar que a proveniência geográfica das narrativas publicadas por Ataíde Oliveira é o Algarve e a maior parte das versões publicadas por Adolfo Coelho regista a sua proveniência em Coimbra. Perante esta análise deparamo-nos com duas situações: por um lado, verifica-se a existência dos contos, nas suas diversas versões, em várias localidades e regiões portuguesas; por outro, pode-se estar diante de uma sinalização errada, quanto à proveniência geográfica das narrativas.

Queremos crer na primeira situação apontada, pois na verdade os contos circulam e enraízam-se facilmente em diversos locais. Todavia, tentar encontrar um conto popular que seja específico de uma dada região ou localidade é que já se torna impossível, mediante a riqueza de versões que um mesmo conto pode ter.

No caso concreto da recolha de Adolfo Coelho, determo-nos-emos, brevemente, nos contos que apresentam mais de dez versões. Os contos n.º XIV - «Branca-flor» - e n.º XV - «O creado do estrujeitante» - constituem, no corpus recolhido, duas versões de um tipo, o ATU 313C, sendo que, no período de 1879-1915, são publicadas catorze versões, noutras recolhas. Podemos daí inferir tratar-se de um tipo que encontrou bastante simpatia e divulgação junto dos transmissores do conto. Sendo do tipo 313C – The Magic Flight + The Forgotten Fiancé –, esta narrativa combina, de acordo com Uther (2004: I, 194), diversos motivos comuns aos subtipos 313A, 313B e 313C, o que mostra a capacidade na criação mais rápida de versões.

Também em relação ao n.º XVI - «A torre de Babylonia» - assinalámos dezasseis versões, no âmbito dos tipos ATU 302 – The Ogre’s Heart in the Egg –, ATU 328 – The Boy Steals the Ogre’s Treasure –, e ATU 552 – The Girls Who Married Animals. Como se pode ver, a combinação destes tipos é mais produtiva e Cardigos (2006: 59) e Camarena & Chevalier (1995: 34) verificaram que o tipo ATU 302 é, muitas vezes, combinado naturalmente com o ATU 552.







































1.2. TALES OF OLD LUSITANIA FROM THE FOLK-LORE OF PORTUGAL BY COELHO – 1888



	Nove anos depois da publicação, em Portugal, de Contos Populares Portuguezes, é publicado, em Londres, em 1888, pela Swan Sonnernschein & Co., Paternoster Square, um volume com o título Tales of Old Lusitania from The Folk-Lore of Portugal.

	Se fizermos a tradução para português do título inglês, teremos «Contos da velha Lusitânia do Folclore de Portugal», o que pode provocar alguma estranheza e uma certa confusão. Remeter os contos traduzidos para a velha Lusitânia implicaria saber o que se entende por «velha Lusitânia» e saber a relação desta com Portugal; além disso o título faz crer que se trata de contos muitos antigos e enraizados no folclore, o que pode não estar correcto nalguns casos.

	Tales of Old Lusitania from The Folk-Lore of Portugal reúne 37 contos populares, ou seja, cerca de metade dos que haviam sido publicados por Adolfo Coelho, em 1879. Todos os contos traduzidos constam da edição de 1879, pelo que não se nos apresenta qualquer novidade neste aspecto. A edição inglesa não tem uma introdução, anotações ou comentários, o que é estranho; apenas contém os contos traduzidos por Henriqueta Monteiro. Também não há nenhuma informação sobre os critérios que presidiram à selecção dos 37 contos; aliás não se vêem as relações dos contos com o folclore português nem com o passado histórico de Portugal.

	A tabela 2 elenca os títulos dos contos traduzidos. A numeração atribuída a cada conto, referenciado com o respectivo título em inglês, é da nossa responsabilidade. Procedemos, igualmente, à apresentação da correspondência da versão portuguesa, apresentando a numeração de que se serviu o autor, na edição de 1879, e que consta da tabela 1.

Tabela 2 – Listagem dos contos traduzidos em Tales of Old Lusitania from The Folk-Lore of Portugal (1888) e sua correspondência em Contos Populares Portuguezes (1879)

		N.º

		Título da Edição de 1888

		Correspondência (1879)



		1

		St. Anthony’s Goddaughter

		# XIX



		2

		The Prediction

		# XXXII



		3

		The Three Students and the Soldier

		# LXIII



		4

		The Poor and the Rich Godfather

		# LXII



		5

		The Daughter of the two Consellors

		# LXI



		6

		The Enchanted Moorish Princess

		# LXXV



		7

		The Echo

		# LXVIII



		8

		The padre and the negro

		# LIV



		9

		The count of Paris

		# XLIII



		10

		Patranha

		# LVII



		11

		The Value of an Egg

		# XLVII



		12

		The Oil Merchant’s Donzey

		# LXVI



		13

		The Horse’s Skin

		# XXXI



		14

		The Snake with Seven Heads

		# XLIX



		15

		The Greedy Little Fox

		# VII



		16

		The Story of a Cat’s Tail

		# X



		17

		The Merry Little Fox

		# VIII



		18

		The Ant and the Snow

		# II



		19

		The Enchanted Old Woman

		# LXV



		20

		The Man who seeks Adventures

		# XXII



		21

		The Portrait of the Beautiful Princess

		# XLVI



		22

		Grain-o’-Maize

		# XXXIV



		23

		The Prince who had Ass’s Ears

		# L



		24

		The Tower of Babylon

		# XVI



		25

		The Story of the White Lamb

		# XXV



		26

		The Child and the Fig

		# XL



		27

		The Magic Slippers

		# XXXV



		28

		The Magician’s Servant

		# XV



		29

		The Broken Egg

		# LXXIV



		30

		The Little Boy and the Moon

		# LIX



		31

		The White Rabbit

		# III



		32

		The Nobleman and the Green Blinds

		# XLVII



		33

		The Big-Bellied Chick

		# XI



		34

		The Monkey’s Pomegranate Tree

		# IV



		35

		The Prince as Toad

		# XXXIV



		36

		Maria Silva

		# LVIII



		37

		The Great Hero

		# LII











3. TEÓFILO BRAGA - CONTOS TRADICIONAIS DO POVO PORTUGUEZ – 1883 E 1914-1915



Teófilo Braga (1843-1924) marcou o século XIX e o início do século XX português pela actuação que exerceu na sociedade do seu tempo, desde a Filosofia à Política, da História à Literatura, do Pensamento à Acção.

Motivado por uma forte paixão pelo direito e pela oratória, o jovem micaelense ingressou no curso de Direito, na Universidade de Coimbra, em 1861. Três anos mais tarde, alcançou um certo renome literário com a publicação de Visão dos Tempos[footnoteRef:62], obra que lhe valeu a abertura de muitas portas no campo da literatura e da intervenção literária, e lhe permitiu, consequentemente, ter um papel bastante activo e importante na Questão Coimbrã, ao lado de outros grandes nomes da Literatura Portuguesa do último quartel de oitocentos, nomeadamente Antero de Quental, seu conterrâneo, Ramalho Ortigão e Eça de Queirós.[footnoteRef:63]  [62:  A propósito dessa obra diz Fran Paxeco, no In Memoriam do Doutor Teófilo Braga (1934: 197), «Em 1864, na floração dos vinte anos e na angústia de estudante pobre, desprotegido, Teófilo Braga fez-se repentinamente conhecido, por um pequenino livro de versos, com o título Visão dos Tempos. Constituíam-no um grupo de poemetos, representando o mundo oriental, a antiguidade helénica, o cristianismo medieval. […] Oliveira Martins atribuiu à Visão dos Tempos o renovo da nossa literatura.»]  [63:  O impacto que Teófilo Braga causou na Questão Coimbrã foi tal que provocou as ironias e críticas mordazes de outros seus contemporâneos não partidários dos seus ideais filosóficos e intervenções literárias. Tenha-se, em consideração, por exemplo, o breve excerto de um artigo de Pinheiro Chagas, publicado a 5 de Maio de 1865, no Jornal do Comércio: «[…] Aí têm em Portugal um dos maiores talentos literários da moderna geração, o Sr. Teófilo Braga. Reúne todos os dotes que o podem tornar distinto: erudição vastíssima, imaginação brilhante e vinte e tantos anos […] Asceta de nova espécie, martiriza a carne com as disciplinas das dissertações […]».] 


Terminou o curso de Direito em 1867 e doutorou-se no ano seguinte, data em que se casa. Em 1972, passou a ocupar o lugar de professor de Literaturas Modernas do Curso Superior de Letras, cargo que desempenhou com fervor e gosto. Na verdade, Agostinho Fortes assinalou que «De todas as profissões, aquela que o Dr. Teófilo Braga mais estimou, foi a de professor. Nela, com efeito, exerceu a sua poderosa actividade por um período que transpôs o cabo de cinquenta anos de serviço efectivo, feito com a unção de um quasi sacerdócio.» (1934: 7). 

Empenhado na intervenção social e política, Teófilo renunciou ao catolicismo e entregou-se a um espírito que se diria renovador de um livre-pensador. Fortemente influenciado, a partir de 1865, pelo germanismo, e sob a égide de Garrett, lançou-se na investigação das origens, tendo por base a análise dos elementos tradicionais: mitos, lendas, costumes, instituições antigas, poesia e contos de transmissão oral.

No artigo «Teófilo Braga e a sua formação mental», inserto no volume Bodas de ouro no magistério – 1872-1922, diz Prado Coelho que Garrett e Teófilo se irmanaram «nas aspirações nacionais do levantamento da alma nacional, vibrando numa unanimidade de consciência, na posse das suas tradições que lhe dão as chaves dos seus destinos».»[footnoteRef:64] E as primeiras obras publicadas por Teófilo no âmbito da cultura e literatura populares tocam certas intenções de Garrett. Em 1867 o autor edita História da Poesia Popular Portuguesa, Cancioneiro Popular e Romanceiro Geral, evidenciando-se como exímio investigador e colector do saber popular. [64:  Henrique de Campos Ferreira Lima, «Garrettinista», in In Memoriam do Doutor Teófilo Braga, 1934, p. 217.] 


Viegas Guerreiro afirmou que Teófilo em nada se adiantou neste campo às ideias românticas de Garrett. No entanto difere na função que assinala à poesia popular: «Garrett queria com ela renovar a literatura. Teófilo vai mais longe, entende que, cultivando-a, repetindo-a ao povo, se faria renascer o carácter nacional, e este, tomando consciência de suas virtualidades, ganharia forças e coragem para fazer a revolução.» (1993: 87).

Dois anos após a publicação da 1.ª edição de Contos Tradicionais do Povo Português, Teófilo editou, em dois volumes, O Povo Português nos seus Costumes, Crenças e Tradições, obra relevante não só para o campo da antroplogia ou para o da etnografia, como também para a cultura e sociologia, no século XIX, em Portugal.

No proémio desta obra, que conta com três volumes, afirmou o autor: «Desde 1867 a 1884 temos empreendido uma larga investigação sobre a etnogenia do povo português, compreendendo os costumes, as indústrias locais, crenças e superstições, festas religiosas, cerimónias funerárias e nupciais, símbolos do direito consuetudinário, jogos infantis, adivinhas, adágios, colóquios e danças dramáticas, músicas e canções, novelas, profecias nacionais, cantos heróicos do Romanceiro, literatura de cordel, dialectologia e lendas históricas. O presente trabalho vem rematar esta empresa, que tem sido o pensamento constante a que dedicámos quase que exclusivamente a nossa actividade intelectual.» (2001: 1)

O valor e o interesse suscitado pelas suas obras justificam as reedições (em curto espaço de tempo e ainda durante a vida do autor) que muitas delas tiveram para os demais estudiosos da literatura e cultura popular portuguesas: o Romanceiro Geral teve uma nova e aumentada edição, em 1906-1909, de dois para três volumes, a História da Poesia Popular Portuguesa foi ampliada para dois volumes na edição de 1902-1905, os Contos Tradicionais do Povo Português quase duplicaram o número de narrativas na edição de 1914-1915. Nessas reedições confirma-se o gosto de Teófilo pelo estudo sistemático, pela revisão do que foi publicando, e pela informação actualizada. «Espírito rebelde e azedo, na espreita da novidade scientifica para confirmar teorias e hipóteses, Teófilo Braga esteve constantemente na primeia fila de lutador. Lutou bem ou mal para se impor, trabalhou muito para conseguir alçar os seus planos, as suas teorias, a sua obra. Foi um produto do meio e do tempo.[footnoteRef:65]» [65:  Luís Chaves, «Notas Etnográficas», in In Memoriam do Doutor Teófilo Braga, 1934, p. 271.] 


Teófilo Braga tornou-se o principal representante e orientador ideológico da corrente republicana e do pensamento laico pequeno-burguês que norteava o movimento republicano na viragem do século, fruto da sua vasta obra e da acção que publicamente desencadeou na organização do Partido Republicano Português. Todo este percurso o levou à presidência do primeiro Governo da República.

O mérito da obra e da acção de Teófilo valeram-lhe o devido reconhecimento em Portugal e no estrangeiro. Recorde-se, a título de exemplo, o que a Frankfurter Zeitung publicou, dois dias depois da Revolução de 5 de Outubro de 1910[footnoteRef:66]. [66:  «Teófilo Braga, o presidente provisional da República Portuguesa há pouco fundada, assumiu uma situação absolutamente especial na civilização, na poesia e na ciência do seu país. O que ele fez pelo seu povo é nada mais nem nada menos do que a ressurreição do seu passado literário, a reanimação de todas as tendências nacionais e patrióticas como elas sobressaem da lenda e da moral, da poesia e das tradições de Portugal. Poder-se-ia comparar a sua acção com a de Jacob Grimm, que fez outro tanto na investigação do nosso passado alemão como ele se encontra no folclore popular e na literatura…» (apud Braga 2002: 15)] 


Pelas suas histórias da literatura, pelas suas recolhas e pelos seus estudos sobre as tradições e os costumes do povo português, Teófilo exerceu uma importante acção e influência junto dos seus contemporâneos, e não só; lembremos que Raul Brandão disse tirar-lhe o chapéu «pelas intenções, pelo esforço, pela sinceridade da sua vida, pelos seus hábitos simples, ligado ao trabalho sempre. É um homem tão extraordinário, que morre impenitente, não só agarrado às suas ideias mas também aos seus rancores que leva para a cova para remoer por omnia saecula saeculorum[footnoteRef:67].»  [67:  Texto disponível em CD-ROM, «Teófilo», in Obras Integrais de Teófilo Braga, Projecto Vercial, 2001.] 






3.1. A PRIMEIRA EDIÇÃO - 1883



	Contos Tradicionaes do Povo Portuguez teve duas edições em vida do autor. Ainda que a 1.ª edição não registe data de publicação, sabemos que foi em 1883, segundo as palavras do próprio autor a abrir a 2.ª edição: «Quando publicámos em 1883 estes contos.» É uma obra consideravelmente extensa, em dois volumes, já na sua 1.ª edição, que em subtítulo se diz «Com um Estudo sobre a Novellistica Geral e notas comparativas». Vai-se a ver esse estudo aparece com o título «Da Novelística Popular» e é precedido de uma «Advertência Preliminar» - que só ao cimo da respectiva página tem essa indicação e no índice. Ambos os volumes foram editados no Porto, pela Livraria Universal de Magalhães & Moniz – Editores, hoje inexistente, e na altura com sede no Largo dos Loyos, número 12.

	Os dois volumes têm três partes. A Parte I, que ocupa o primeiro volume, é dedicada ao que na capa e no frontispíscio se diz «Contos de Fadas, Casos e Facécias», embora na página 1 e no índice seja dito «Contos de Fadas e Casos da Tradição Popular»; só que esta parte ainda é dividida em duas secções, a primeira, que na página se intitula «Contos Mythicos da Aurora, do Sol e da Noite» e no índice, página 227, se diz «Contos Mythicos do Sol, da Aurora e da Noite», contém 57 contos e a segunda 69 «Casos e Facécias da Tradição Popular». O volume transcreve pois um total de 126 contos e encerra com o índice e com a simples indicação «Vide as Notas a cada um d’estes Contos no fim do volume segundo.»

O volume II contém as Partes II e III, que não se subdividem em secções como a Parte I. A Parte II recolhe 58 «Histórias e Exemplos de tema tradicional e forma literária»; e a Parte III tem 66 «Lendas, Patranhas e Fábulas». Note-se que na capa e no frontispício só há referência aos contos da Parte II.

No final deste volume, são publicadas «Notas» que, no título e no índice, aparecem como «Notas comparativas». Estas notas, porém, não dizem respeito a todos os contos da recolha.

Em conclusão, notaremos:

1.ª A recolha é extensa, pois reúne um total de 250 contos populares, e não os 249 da sua numeração, porque o segundo volume começa com o conto n.º 126, quando deveria começar com o n.º 127. Lembremos que a de Adolfo Coelho (1879) continha 75 contos, ou seja, cerca de um terço da de Teófilo.

2.ª Os volumes revelam alguma desorganização ou dão azo a algumas confusões, que assinalámos, sejam referentes aos títulos, sejam referentes à numeração ou a outras informações.

3.ª As notas ou notas comparativas contemplam apenas alguns e não a totalidade dos contos.

4.ª Os estudos «Da Novelística Popular» e «Literatura dos Contos Populares em Portugal», de que adiante nos ocuparemos, melhor teria sido que se fundissem ou então que se repartissem pelas partes.



	Uma análise dos textos ensaísticos referidos, das indicações que o autor dá sobre a recolha, da classificação e dos títulos das narrativas publicadas, assim como da sua disposição, será feita, mais adiante, quando abordarmos a teoria do conto popular de Teófilo Braga.









3.2. A SEGUNDA EDIÇÃO – 1914-1915



A 2.ª edição da recolha de Teófilo Braga é publicada trinta e um anos após a 1.ª: o volume I em 1914 e o volume II em 1915. Em ambos os volumes há a informação de se tratar de uma “segunda edição ampliada”.

	A edição foi da responsabilidade de J. A. Rodrigues & Cª – Editores, na época com sede na rua Áurea, número 186, em Lisboa; e fez parte de uma colecção que dá pela designação de «Bibliotheca das Tradições Portuguezas». Essa «Biblioteca» tem uma «edição integral» de dez volumes, isto é, dez títulos, sendo os Contos Tradicionaes do Povo Portuguez o sexto[footnoteRef:68]. [68:  Formam esta colecção, de acordo com as indicações registadas a abrir ambos os volumes desta 2.ª edição, os seguintes títulos:
I – Historia da Poesia popular portugueza (3.ª edição)
2 volumes:
1.º As Origens. 
2.º Cyclos épicos.
Tiragem especial – D’esta 3.ª edição se tiraram 10 exemplares em papel de linho.
II – Cancioneiro popular portuguez (2.ª edição)
2 volumes:
1.º Cancioneiro de Amor: Cantigas de Viola e Terreiro – Despiques de Conversados – Colloquios – A B C de Amôres – Retratos – Canções – Orações parodiadas – Fados.
2.º Cancioneiro sagrado – Infantil – Politico.
III – Romanceiro geral portuguez (2.ª edição)
3 volumes:
1.º Romances heroicos, Novellescos e de Aventuras.
2.º Romances de Aventuras, Históricos, Lendarios e Sacros.
3.º Romances com fórma litteraria, do seculo XV a XVII.
Tiragem especial – D’esta 2.ª edição se tiraram 10 exemplares em papel de linho.
IV – Theatro popular portuguez: Reisadas – Lapinhas – Mouriscadas – Jogos figurados. 1 volume
V – Adagiario portuguez. 1 volume
VI – Contos tradicionaes do Povo portuguez (2.ª edição)
2 volumes:
1.º Contos de Fadas – Casos e Facecias. Com Notas Comparativas. Estudo sobre a Novellistica.
2.º Historias e Exemplos de thema tradicional e fórma litteraria.
Acresce dizer que todos os volumes têm preços indicados, pelo que a apresentação desta Bibliotheca das Tradições Portuguezas se apresenta como listagem ou catálogo das obras do autor.] 


	O grafismo difere um pouco da 1.ª edição. O frontispício do volume I apresenta o nome do autor, o título geral Contos Tradicionaes do Povo Portuguez, seguido das indicações «Contos de Fadas – Cassos [sic] e Facecias – Notas Comparativas» e «Estudo sobre a Novellistica». O volume I abre com uma nota preliminar à 2.ª edição, onde Teófilo Braga se refere, com brevidade, ao entusiasmo pelas compilações e investigações do folclore português no final do século XIX, início do século XX, e onde transcreve um apontamento da Frankfurter Zeitung, de 07/10/1910, acerca do trabalho desenvolvido no âmbito do ressurgimento das tradições portuguesas. Segue-se a esta nota a transcrição do prólogo «Da 1.ª edição de 1883».

	Na página XIV, vem uma lista bibliográfica sobre recolhas de «contos populares portugueses» - mas inclui «contos populares do Brasil» - publicadas até à data, a que se refere na transcrição do ensaio «Da Novelística Popular», que vinha na 1.ª edição, assim como um outro ensaio sobre novelística popular brasileira. 

	A «Bibliografia de Contos Populares Portuguezes» é a seguinte:

Historias de proveito e Exemplo, de Gonçalo Fernandes Trancoso. Lisboa. António Alvares. 1575. I vol. In – 8.º

Contos populares portuguezes, colligidos por Francisco Adolpho Coelho. Lisboa. 1879.

Contos tradicionaes do povo portuguez, com Notas comparativas e um Estudo sobre Novellistica geral. Porto. 1883. 2 vol.

Contos nacionaes para creanças, por F. A. Coelho. Porto. 1883. I vol. – in – 32.º

Portugueze Folk-Tales, collected by Consiglieri Pedroso and translated from original ms by Miss Henriqueta Monteiro, with an Introduction by W.R.S. Ralston. London, 1882. I vol. (Na Revista Lusitana fôram publicados 15 d’estes contos da collecção portugueza. – Acham-se actualmente impressos em volume independente.).

Romanceiro do Archipelago da Madeira, collig por Álvaro Rodrigues de Azevedo. Funchal. 1881 (traz alguns contos metrificados extensamente.) In – 8.º

Contos tradicionaes do Algarve, por F. Xavier d’Athayde Oliveira. Tavira. 1900. Vol. I, de 480. In 8.º grande. Vol. II. Porto. 1905. In – 8.º grande de 527.

As Mouras Encantadas e os Encantamentos do Algarve, por F. Xavier d’Athayde Oliveira. Tavira. 1898. I vol. De 309 p.

Contos populares do Brasil, colligidos pelo Dr. Sylvio Romero, com um Estudo sobre a Novellistica brasileira e Notas comparativas por Theolophilo Braga. Porto. 1885. I vol. In- 8.º de 235 pag.

Contos tradicionaes portuguezes (para as crianças) por Anna de Castro Osório. Com illustrações de Rachel Gameiro e Hebe Gonçalves. Setúbal, 1606. In – 8.º de 129 p. (2.ª ed.) – Outro: Setúbal. 1905, de 144 p. – Outro: Setúbal. 1905 In – 8.º de 143 p. – Outro: Setúbal, 1906, in – 8.º, de 143 p. (Formam a Bibliotheca Infantil: 11ª, 12.ª, 13ª e 14ª séries).

Old Decan Days, or Bindoo Fairy Legends corrent in Southern Índia collected from oral tradition, by M. Frere. London. 1870. in-8.º XXXVI – 300 p. (Importante sob o ponto de vista portuguez, pois fôram narrados estes contos por uma portugueza, Anna Liberata de Sousa, com o retrato d’ella).



	No que diz respeito aos contos – que não vêm numerados como na 1.ª edição –, registamos o seguinte: no volume I, onde consta a Parte I da recolha, consagrada aos «Contos de Fadas e Casos da Tradição Popular», assinalou-se, na Secção I, um número de 57 narrativas, coincidindo com a 1.ª edição; todavia, a Secção II, «Casos e Facecias da Tradição Popular», apresenta 92 narrativas, ou seja, mais 23 do que o publicado em 1883.

	Um mesmo acréscimo é de assinalar na Parte II, incluída no volume II, a qual regista 72 narrativas, mais 14 do que na 1.ª edição, e na Parte III, onde se publicam 98 títulos, isto é, mais 32 do que na edição anterior.

	Contudo, a maior ampliação verifica-se quando, no volume II da segunda edição, Teófilo publica, igualmente, 76 fábulas de Esopo, vertidas do grego por Manuel Mendes da Vidigueira, e outras 11 da autoria do referido tradutor. No final do volume, apresentam-se 80 páginas destinadas a notas comparativas, as quais não abrangem, do mesmo modo como se assinalou em relação à primeira edição, todas as narrativas recolhidas.

	Em termos numéricos, a edição de 1883 apresenta 250 narrativas, enquanto a segunda edição ampliada, de 1914-1915, regista 406, incluindo as fábulas traduzidas e as da autoria por/de Manuel Mendes da Vidigueira. A extensão da segunda edição é quase da ordem do dobro da primeira edição, como se pode ver na Tabela 7.



Quadro comparativo do número de narrativas publicadas na 1.ª e na 2.ª edições – TB, 1883 e TB, 1914-1915

		

		Parte I

Contos de Fadas e Casos da Traição Popular

		Parte II



Histórias e Exemplos de Tema Tradicional e Forma Literária

		Parte II



Lendas, Patranhas e Fábulas



		Edição

		Secção I

		Secção II

		

		



		1.ª 

		57

		69

		58

		66



		2.ª 

		57

		92

		72

		185







3.3. DAS FONTES DOS CONTOS PUBLICADOS NA 1.ª EDIÇÃO



Teófilo Braga teve a preocupação de registar a proveniência das narrativas que recolheu e coligiu. Passaremos a apresentar, em seguida, algumas tabelas e gráficos a sistematizarem a proveniência dos contos, em ambas as edições.

	O número de proveniências registado é superior ao número de textos coligidos, pois alguns foram apontados pelo colector como sendo provenientes de mais do que uma localidade.

	Na 1.ª edição, são apenas 13 os textos sem referência à sua origem, sendo que os restantes têm ora uma fonte anónima oral, ora uma fonte anónima manuscrita/impressa ou uma fonte autoral impressa. Para os contos de fonte anónima oral, são dezenas as localidades indicadas por Teófilo, como se pode constatar nos quadros a seguir apresentados. Assim sendo, de maneira a simplificar a nossa sistematização, optámos por agrupar por regiões os contos deste grupo.



Número de Contos de Fonte Anónima Oral – TB, 1883



		Entre o Douro e Minho

		89



		Algarve

		39



		Açores

		32



		Trás-os-Montes e Alto Douro

		8



		Beira Litoral

		7



		Lisboa e Setúbal

		4



		Beira Interior

		3



		Alentejo

		2



		Estremadura e Ribatejo

		2



		Madeira

		0



		

		









Número de Contos de Fonte Anónima Manuscrita/Impressa – TB, 1883



		Horto do Esposo

		18



		Livro de Linhagens

		4



		Ms. de Alcobaça

		2









Número de Contos de Fonte Autoral Impressa – TB, 1883



		Gonçalo Fernandes Trancoso

		19



		Pe. António Vieira

		7



		Francisco Rodrigues Lobo

		3



		Saraiva de Sousa

		3



		Pe. Manuel Bernardes

		2



		Gil Vicente

		1



		Pe. João Baptista de Castro

		1



		João de Barros

		1



		Pe. Manuel Constância

		1









Vejamos o número de contos que foram recolhidos nas três referidas modalidades:



		1. Fonte Anónima Oral

		186



		2. Fonte Autoral Impressa

		38



		3. Fonte Anónima Manuscrita/Impressa

		24



		4. Sem referência à Fonte

		13







Tal como podemos observar nos quadros que ilustram a fonte dos contos recolhidos por Teófilo Braga, com publicação em 1883, há uma preocupação em cientificar as metodologias subjacentes à recolha. Se repararmos, damo-nos conta de que apenas treze narrativas não apresentam referência à fonte, o que, num universo de duas centenas e meia de textos, é louvável. Para além disso, os textos pertencentes à Parte II da recolha, que abre o volume II, já haviam sido fixados pela escrita e publicados. Aliás, a própria classificação desse corpus que forma a Parte II por Teófilo de “Historias e Exemplos de Thema Tradicional e Fórma Litteraria” já indicia a nossa consideração. Finalmente, todas as outras narrativas têm um ou mais local(is) geográfico(s) registado(s), quer no final da respectiva narrativa, quer na listagem apresentada no índice de cada volume.

A indicação da localidade dos contos de fonte anónima oral não garante que tais contos tenham sido recolhidos in loco. A forma como as localidades são indicadas é um pouco confusa e desordenada, uma vez que são ora referidas aldeias, ora grandes cidades, ora pequenas vilas, todas elas pertencentes a um distrito e, numa macro-análise, a uma região. Teófilo Braga poderia apenas ter referido Minho ou Trás-os-Montes e Alto Douro, em vez de Airão ou Carrazeda respectivamente, não só estandardizava as referências geográficas, como também seria mais preciso nas informações que dava ao público leitor, pois é certo que um português tem maior probabilidade em saber as regiões do seu país do que as aldeias de cada região.



3.4. DAS FONTES DOS CONTOS PUBLICADOS NA 2.ª EDIÇÃO



Tal como se assinalou, em relação à 1.ª edição, convém notar que há um ou outro conto recolhido em mais do que uma localidade, daí não haver uma coincidência entre o número de contos publicados e o número de contos de acordo com as fontes.

	Na 1.ª edição há 13 contos sem indicação de fontes; na 2.ª edição este número aumenta significativamente para 64.

	Vejamos os quadros seguintes:



Número de Contos de Fonte Anónima Oral – TB, 1914-1915



		Entre o Douro e Minho

		69



		Algarve

		48



		Açores

		31



		Beira Interior

		6



		Beira Litoral

		6



		Lisboa e Setúbal

		5



		Trás-os-Montes e Alto Douro

		5



		Alentejo

		4



		Estremadura e Ribatejo

		3



		Madeira

		1



		

		







Número de Contos de Fonte (Anónima) Manuscrita/Impressa – TB, 1914-1915



		Fábulas traduzidas de Esopo

		76



		Horto do Esposo

		18



		Arte de Furtar

		6



		Corte na Aldeia

		4



		Fabularia

		4



		Livro de Linhagens

		4



		Allivio de Tristes

		3



		Ms. de Alcobaça

		3



		Panorama

		3



		Báculo Pastoral

		2



		Nova Floresta

		2



		Itinerário da Terra Santa

		2



		Chronica de S. Domingos

		1



		Hora de Recreio

		1



		Insulana

		1



		Saudades da Terra

		1



		Viagem à Índia de Byrad

		1



		

		





Número de Contos de Fonte Autoral Impressa – TB, 1914-1915



		Gonçalo Fernandes Trancoso

		19



		Fábulas de Manuel Mendes

		11



		Pe. António Vieira

		1



		Gil Vicente

		1



		Fr. João Álvares

		1



		João Vaz

		1



		Sá de Miranda

		1







	Para sistematizarmos devidamente as fontes das narrativas publicadas por Teófilo na 2.ª edição de Contos Tradicionais do Povo Português, atentemos no quadro seguinte:

		1. Fonte Anónima Oral

		178



		2. Fonte (Anónima) Manuscrita/Impressa

		132



		3. Sem referência à Fonte

		64



		4. Fonte Autoral Impressa

		35







	Vejamos finalmente o quadro comparativo relativo às duas edições:



		Fontes

		1.ª ed.

		2.ª ed.



		1. Fonte Anónima Oral

		186

		178



		2. Fonte Autoral Impressa

		38

		35



		3. Fonte Anónima Manuscrita/Impressa

		24

		132



		4. Sem referência à Fonte

		13

		64







3.5. DA CLASSIFICAÇÃO GERAL DOS CONTOS EM AMBAS AS EDIÇÕES



Das recolhas publicadas entre 1879 e 1915, as duas edições de Teófilo são as únicas a apresentar uma classificação, visível nos títulos das partes e das secções. Mas tal classificação não coincide naturalmente com a que os estudos do conto popular ao longo do século XX pedem.

	Valendo-nos das indicações internacionais apresentadas no Catalogue of Portuguese Folktales e da tipologia ATU, apresentamos o seguinte quadro de classificação dos contos: 

		Designação dos Tipos de Contos

		Número de Ocorrências



		1 – Contos de Animais (Animal Tales)

		13



		2 – Contos Maravilhosos (Tales of Magic)

		51



		3 – Contos Religiosos (Religious Tales)

		14



		4 – Contos Sentimentais (Realistic Tales – Novelle)

		46



		5 – Contos do Ogre Estúpido (Tales of the Stupid Ogre)

		2



		6 – Contos Jocosos (Anecdotes and Jokes)

		47



		7 – Contos Enumerativos (Formula Tales)

		1



		8 – Combinações Híbridas

		5



		9 – Sem classificação

		1







	Pelo quadro de classificação, facilmente constataremos a predominância dos contos maravilhos, dos contos sentimentais e dos contos jocosos, os quais, na totalidade da recolha, perfazem o equivalente a 80% do material publicado. Muitos dos contos maravilhosos e sentimentais foram classificados por Teófilo como os «Contos de Fadas e casos da tradição popular» e «Contos e facécias da tradição popular», isto é, as narrativas publicadas no primeiro tomo de Contos Tradicionaes Portuguezes. Os contos jocosos encontram correspondência tipológica nos «Casos e facécias da tradição popular» e nas «patranhas».

	





	



3.6. INVENTARIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DOS CONTOS DA 1.ª EDIÇÃO 

Tabela 3 – Inventariação e Classificação do corpus publicado em Contos Tradicionaes do Povo Portuguez (1.ª Edição), de Teófilo Braga



		Parte I

«Contos de Fadas e Casos da Tradição Popular»



		Secção I

«Contos Myhticos da Aurora, do Sol e da Noite»



		N.º do Conto

		Título do Conto

		Proveniência

		Versões

(1879-1915)

		Classificação 

		Registo no APFT (CEAO)



		

		

		

		

		Tipo de Conto

		Tipologia Internacional

		



		1

		A cara de boi

		Algarve

		FAO, 1900, #58

		Maravilhoso

		ATU 310B

		636



		2

		 O velho Querecas

		Algarve

		FAO, 1905, #229

FAO, 1905, #286

FAO, 1905, #358

ATP, 1904, 29-31 [1992, #65]

CP, 1910, #60

		Maravilhoso

		ATU 425E

		637



		3

		O surrão

		Algarve

		ATP, 1903, 47

[1992, #29]

		Maravilhoso

		ATU 311B*

		638



		4

		 A saia de esquilhas

		Algarve

		CP, 1906, #20

		Maravilhoso

		ATU 410

		639



		5

		 As trez fadas

		Algarve

		FAO, 1900, #66

FAO, 1905, #303

		Maravilhoso

		ATU 705A

		640



		6

		 A filha do rei mouro

		Algarve

		FAO, 1900, #13

FAO, 1900, #48

FAO, 1905, #246

FAO, 1905, #318

FAO, 1905, #336

ATP, 1903, 173-4 [1992, #52]

AC, 1879, #14

AC, 1882, #15

CP, 1910, #4

		Maravilhoso

		ATU 313C

		641



		7

		 As fiandeiras

		Algarve

		CP, 1910, #19

		Maravilhoso

		ATU 501

		642



		8

		 Cravo, rosa e jasmim

		Algarve

		FAO, 1900, #181

FAO, 1900, #198

FAO, 1905, #223

FAO, 1905, #244

FAO, 1905, #284

FAO, 1905, #289

FAO, 1905, #313

FAO, 1905, #372

FAO, 1905, #379

AC, 1879, #16

CP, 1910, #32

CP, 1906, #6

ATP, 1904, 11-13 [1992, #59]

		Maravilhoso

		ATU 302; ATU 552

		643



		9

		O magico

		Algarve

		ATP, 1903, 45-6 [1992, #26]

AC, 1879, #15

CP, 1910, #44

		Maravilhoso

		ATU 325

		644



		10

		O mestre das artes

		S. Miguel

		ATP, 1903, 45-6 [1992, #26]

AC, 1879, #15

CP, 1910, #44

		Maravilhoso

		ATU 325

		645



		11

		 O aprendiz do Mago

		Eixo, Aveiro

		FAO, 1905, #341

CP, 1906, #31

		Maravilhoso

		ATU 314

		646



		12

		 A bixa de sete cabeças

		Algarve

		FAO, 1900, #24

FAO, 1905, #224

FAO, 1905, #439

AC, 1879, #51

CP, 1910, #6

CP, 1910, #61

		Maravilhoso

		ATU 516

		647



		13

		O conde-soldadinho

		Algarve

		FAO, 1900, #153

FAO, 1905, #273

ATP, 1904, 13-4 [1992, #60]

		Sentimental

		ATU 870A

		S/ ref.ª no CPFT



		14

		 A sardinhinha

		Algarve

		FAO, 1900, #41

FAO, 1900, #98

		Maravilhoso

		ATU 425K

		648



		15

		Maria da Silva

		Algarve

		FAO, 1900, #126

ATP, 1904, 94-5 [1992, #72]

AC, 1879, #58

		Sentimental

		ATU 930A

		649



		16

		 A rosa branca na bocca

		Algarve

		----------

		Sentimental

		ATU 910

		S/ ref.ª no CFFT



		17

		 O cavallinho das sete cores

		Algarve

		FAO, 1900, #13

FAO, 1900, #48

FAO, 1905, #246

FAO, 1905, #318

FAO, 1905, #336

ATP, 1903, 173-4 [1992, #52]

AC, 1879, #14

AC, 1882, #15

CP, 1910, #4

		Maravilhoso

		ATU 313C

		651



		18

		 A muda mudella

		Algarve

		FAO, 1905, #299

ATP, 1903, 142 [1992, #47]

AC, 1879, #58

		Maravilhoso

		ATU 705A*

		652



		19

		O sapatinho de cetim

		Algarve

		FAO, 1900, #214

FAO, 1905, #243

CP, 1882, #34

CP, 1910, #18

CP, 1910, #37

AC, 1882, #24

		Maravilhoso

		ATU 480A; ATU 510A

		653



		20

		A madrasta

		Porto

		FAO, 1905, #223

FAO, 1905, #242

CP, 1910, #37

CP, 1910, #52

AC, 1879, #36

		Maravilhoso

		ATU 480

		654



		21

		O ovo e o brilhante

		Porto

		FAO, 1900, #33

FAO, 1905, #250

CP, 1910, #9

CP, 1910, #23

		Maravilhoso

		ATU 403

		655



		22

		Cabellos de ouro

		Algarve

		FAO, 1900, #33

FAO, 1905, #250

CP, 1910, #9

CP, 1910, #23

		Maravilhoso

		ATU 403

		656



		23

		A carpinteirasinha

		Algarve

		FAO, 1900, #34

FAO, 1900, #56

FAO, 1900, #97

FAO, 1900, #107

FAO, 1900, #219

FAO, 1905, #249

CP, 1910, #47

		Sentimental

		ATU 891

		657



		24

		A filha do lavrador

		Santa Maria, Famalicão

		FAO, 1900, #34

FAO, 1900, #56

FAO, 1900, #97

FAO, 1900, #107

FAO, 1900, #219

FAO, 1905, #249

CP, 1910, #47

		Sentimental

		ATU 891

		658



		25

		A feia que fica bonita

		Algarve

		FAO, 1900, #150

FAO, 1905, #241

FAO, 1905, #248

AC, 1879, #65

		Sentimental

		ATU 877

		659



		26

		 O peixinho encantado

		Algarve

		FAO, 1900, #60

AC, 1879, #30

CP, 1910, #17

		Maravilhoso

		ATU 675

		660



		27

		O figuinho da figueira

		Algarve

		ATP, 1903, 43-4 [1992, #23]

AC, 1879, #40

		Religioso

		ATU 780B

		661



		28

		A da varanda

		Algarve

		ATP, 1903, 77-8 [1992, #44]

		Sentimental

		ATU 879

		662



		29

		A noiva formosa

		Algarve

		FAO, 1900, #9

FAO, 1900, #62

FAO, 1900, #207

FAO, 1905, #251

ATP, 1903, 61-2 [1992, #31]

CP, 1910, #26

CP, 1910, #27

CP, 1910, #42

		Maravilhoso

		ATU 402

		663



		30

		A noiva do corvo

		Algarve

		FAO, 1900, #36

FAO, 1900, #186

FAO, 1905, #231

FAO, 1905, #334

ATP, 1903, 175-6 [1992, #56]

AC, 1879, #25

CP, 1910, #25

		Maravilhoso

		ATU 425X

		664



		31

		A paraboinha de ouro

		Algarve

		FAO, 1900, #64

FAO, 1905, #358

AC, 1879, #12

CP, 1910, 12

		Maravilhoso

		ATU 432

		665



		32

		O príncipe que foi correr sua ventura

		Algarve

		FAO, 1900, #13

FAO, 1900, #48

FAO, 1905, #246

FAO, 1905, #318

FAO, 1905, #336

ATP, 1903, 173-4 [1992, #52]

AC, 1879, #14

AC, 1882, #15

CP, 1910, #4

		Maravilhoso

		ATU 313C

		666



		33

		Maria Subtil

		S. Miguel

		FAO, 1900, #85

ATP, 1903, 77-8 [1992, #44]

AC, 1879, #42

		Sentimental

		ATU 883B

		667



		34

		O coelho branco

		S. Miguel

		FAO, 1900, #45

FAO, 1900, #137

ATP, 1903, 42-3 [1992, #21]

CP, 1910, #7

CP, 1910, #21

		Maravilhoso

		ATU 431B*

		668



		35

		Clarinha

		S. Miguel

		FAO, 1900, #61

FAO, 1900, #103

CP, 1910, #5

CP, 1910, #28

		Maravilhoso;

Sentimental

		ATU 710A; ATU 938A*

		669



		36

		Bola-Bola

		S. Miguel

		FAO, 1905, #267

ATP, 1903, 172-3 [1992, #51]

		Maravilhoso

		ATU 451

		670



		37

		Linda Branca

		S. Miguel

		FAO, 1900, #14

FAO, 1905, #226

FAO, 1905, #292

AC, 1879, #31

CP, 1910, #16

		Maravilhoso

		ATU 510B

		671



		38

		O Rei-Escuta

		S. Miguel

		FAO, 1905, #235

CP, 1906, #37

		Maravilhoso

		ATU 707

		672



		39

		As cunhadas do rei

		Airão - Minho

		FAO, 1905, #235

CP, 1906, #37

		Maravilhoso

		ATU 707

		673



		40

		Os sete encantados

		S. Miguel

		FAO, 1900, #3

FAO, 1900, #143

		Sentimental

		ATU 898

		674



		41

		As sonsas

		S. Miguel

		AC, 1879, #61

		Sentimental

		ATU 870E

		675



		42

		 A mão do finado

		S. Miguel

		FAO, 1900, #43

FAO, 1905, #419

ATP, 1903, 140-1 [1992, #46]

CP, 1910, #18

CP, 1910, #40

		Sentimental

		ATU 956B

		676



		43

		O rei Napoles

		S. Miguel

		----------

		Sentimental

		ATU 861A

		677



		44

		O matador de bichos

		S. Miguel

		FAO, 1900, #7

AC, 1879, #60

		Maravilhoso

		ATU 590

		678



		45

		As nozes

		S. Miguel

		FAO, 1905, #222

FAO, 1905, #287

CP, 1906, #12

CP, 1910, #2

CP, 1910, #3

CP, 1910, #20

CP, 1910, #22

CP, 1910, #53

AC, 1882, #22

		Maravilhoso

		ATU 408

		679



		46

		As trez cidras do amor

		Porto

		FAO, 1905, #222

FAO, 1905, #287

CP, 1906, #12

CP, 1910, #2

CP, 1910, #3

CP, 1910, #20

CP, 1910, #22

CP, 1910, #53

AC, 1882, #22

		Maravilhoso

		ATU 408

		680



		47

		A bengala de dezesseis quintaes

		Santa Maria, Famalicão

		FAO, 1900, #63

AC, 1879, #32

CP, 1906, #26

		Maravilhoso

		ATU 301B

		681



		48

		A torre de Babylonia

		Porto

		FAO, 1900, #42

FAO, 1900, #57

AC, 1879, #52

CP, 1882, #11

CP, 1882, #25

CP, 1906, #11

		Maravilhoso

		ATU 303

		682



		49

		Desanda cacheira

		Porto

		FAO, 1900, #11

ATP, 1904, 62-3 [1992, #69]

AC, 1879, #24

		Maravilhoso

		ATU 563

		683



		50

		O Sal e a agua

		Porto

		FAO, 1900, #182

ATP, 1904, 28-9 [1992, #63]

		Sentimental

		ATU 923

		684



		51

		As crianças abandonadas

		Airão

		FAO, 1900, #173

ATP, 1904, 46-7 [1992, #67]

AC, 1879, #21

CP, 1910, #51

		Maravilhoso

		ATU 327B

		685



		52

		O afilhado de Santo Antonio

		Airão

		FAO, 1900, #53

FAO, 1900, #57

FAO, 1905, #232

FAO, 1905, #297

AC, 1879, #28

AC, 1879, #49

AC, 1879, #52

CP, 1910, #14

		Maravilhoso

		ATU 300; ATU 327A

		686



		53

		A filha do diabo

		Algarve

		FAO, 1905, #240

		Sentimental

		ATU 851A

		687



		54

		 As trez maçãsinhas de ouro

		Rebordainhos - Bragança

		FAO, 1900, #211

		Religioso

		ATU 780 

		688



		55

		O sargento que foi ao inferno

		Algarve

		----------

		Maravilhoso

		ATU 461

		689



		56

		A princeza que adivinha

		Airão

		FAO, 1900, #46

FAO, 1900, #47

AC, 1879, #38

		Sentimental

		ATU 851

		690



		57

		A adivinha do rei

		Porto

		AC, 1882, #26

		Sentimental

		ATU 875

		691



		Secção II

«Casos e Facécias da Tradição Popular»



		58

		O boi cardil

		Algarve

		ATP, 1903, 21 [1992, #16]

AC, 1879, #56

		Sentimental

		ATU 889

		692



		59

		O camareiro do rei

		Algarve

		FAO, 1900, #101

ATP, 1904, 29 [1992, #64]

		Sentimental;

Jocoso

		ATU 891B; ATU 1533

		693



		60

		O Palmeiriz d’Oliva

		Algarve

		FAO, 1905, #245

FAO, 1905, #373

		Sentimental

		ATU 885**

		694



		61

		O bolo refolhado

		Algarve

		FAO, 1905, #342

		Jocoso

		ATU 1408*C

		695



		62

		A mirra

		Algarve

		----------

		Maravilhoso

		ATU 470 A

		696



		63

		A mulher curiosa

		Algarve

		----------

		Sentimental

		ATU 836G

		697



		64

		As favas

		Algarve

		----------

		Sentimental

		ATU 983

		698



		65

		As velhas das galinhas

		Algarve

		FAO, 1905, #346

		Jocoso

		ATU 1750

		699



		66

		A Riqueza e a Fortuna

		Algarve

		----------

		Sentimental

		ATU 945A*

		700



		67

		Março Marçagão

		?

		----------

		Jocoso

		ATU 1370B*

		S/ ref.ª no CPFT



		68

		Variante complementar

		Porto

		----------

		Jocoso

		ATU 1370B*

		701



		69

		Alegria de viúva

		Algarve

		----------

		Jocoso

		ATU 1350

		702



		70

		A carpideira e a viúva

		Foz do Douro

		FAO, 1900, #205

ATP, 1902, 175-6 [1992, #12]

		Jocoso

		ATU 1350*A

		703



		71

		Frei João sem cuidados

		Coimbra

		FAO, 1900, #16

		Sentimental

		ATU 922

		704



		72

		João Ratão (ou Grillo)

		Coimbra

		FAO, 1900, #121

CP, 1910, # 54

AC, 1882, #17

		Jocoso

		ATU 1641

		705



		73

		Os trez irmãos

		Airão

		FAO, 1900, #142

FAO, 1905, #314

		Maravilhoso;

Sentimental

		ATU 655; ATU 920C

		706



		74

		As barras de ouro

		Porto

		AC, 1879, #48

		Religioso

		ATU 817*

		707



		75

		Pedro de Malas-Artes  

		Porto

		ATP, 1903, 75-7 [1992, # 43]

AC, 1879, #14

FAO, 1905, #397

		Jocoso

		ATU 1696; ATU 1696*C

		708



		76

		Santa Helena

		S. Miguel

		FAO, 1900, #74

		Sentimental

		ATU 882*C

		709



		77

		O guardador de porcos

		S. Miguel

		FAO, 1905, #377

		Ogre Estúpido

		ATU 1004; ATU 1088*A

		710



		78

		Nascer para ser rico

		Porto

		----------

		Maravilhoso

		ATU 736

		711



		79

		Dom Caio

		Porto

		FAO, 1900, #46

		Jocoso

		ATU 1640

		712



		80

		Os dez anõesinhos da tia Verde-Agua 

		Porto

		----------

		Jocoso

		ATU 1429*

		713



		81

		O compadre diabo

		S. Miguel

		----------

		Ogre Estúpido

		ATU 1030; ATU 1095

		714



		82

		Os corcundas

		Porto

		CP, 1906, #5

		Maravilhoso

		ATU 503

		715



		83

		A mulher gulosa

		Porto

		FAO, 1900, #106

ATP, 1902, 47 [1992, #30]

		Jocoso

		ATU 1373 A

		716



		84

		As irmãs gagas

		Porto

		FAO, 1905, #381

AC, 1879, #53

		Jocoso

		ATU 1457

		717



		85

		O tinhoso, o ranhoso e o sarnoso

		Porto

		-----------

		Jocoso

		ATU 1565

		718



		85 A

		Variante

		S. Miguel

		-----------

		Jocoso

		ATU 1565

		718ª



		86

		Dá-me o meu meio tostão

		Porto

		-----------

		Jocoso

		ATU 1654

		719



		87

		O soldado que foi para o céo

		Porto

		CP, 1910, #48



		Maravilhoso

		ATU 330

		720



		88

		O thesouro do enforcado

		Porto

		FAO, 1905, #343

		Sentimental

		ATU 910D

		721



		89

		Os peixes do guardião

		S. Miguel

		-----------

		Jocoso

		ATU 1567C

		722



		90

		A cobra e o cordão do frade

		Porto

		----------

		Jocoso

		ATU 1565

		723



		91

		O caldo de pedra

		Porto

		----------

		Jocoso

		ATU 1548

		724



		92

		A enfiada de petas

		Airão - Minho

		ATP, 1902, 174-5 [1992, #11]

		Jocoso

		ATU 1920F

		725



		93

		Sempre não

		Açores

		

----------

		Sentimental; 

Jocoso

		ATU 853A; ATU 1364

		726



		94

		Manoel Feijão

		Porto e Açores

		FAO, 1900, #94

ATP, 1903, 41-2 [1992, #20]

AC, 1879, #33

		Maravilhoso

		ATU 700

		727



		95

		Cahiu-me na minha catulinha

		Porto

		----------

		Animais

		ATU 20C

		728



		96

		Casar e descasar

		Airão - Minho

		FAO, 1905, #344

		Sentimental

		ATU 886

		729



		97

		O cego e o moço

		Porto

		FAO, 1900, #155

		Jocoso

		ATU 1577**

		730



		98

		O cego e o mealheiro

		Porto

		FAO, 1900, #203

FAO, 1905, #424

		Jocoso

		ATU 1617*

		731



		99

		O avarento

		Porto

		-----------

		Jocoso

		ATU 1407ª

		732



		100

		Os trez conselhos

		Porto

		FAO, 1905, #261

		Sentimental

		ATU 910B

		733



		101

		O sacco das nozes

		Porto

		FAO, 1900, #31

ATP, 1903, 43 [1992, #22]

		Jocoso

		ATU 1375

		734



		102

		O sapateiro pobre

		Porto

		----------

		Religioso

		ATU 754

		735



		103

		O signal da Nobreza

		Sardoal

		

		Sentimental

		ATU 910

		736



		104

		A estatua que come

		Sardoal

		----------

		Maravilhoso

		ATU 470ª

		737



		105

		As adivinhas em anexins

		Porto

		AC, 1882, #10

		Sentimental

		ATU 921F*

		738



		106

		A mulher teimosa

		Porto

		----------

		Jocoso

		ATU 1365B

		739



		107

		O jogo do Pira

		Porto

		----------

		Jocoso

		ATU 1526*D

		740



		108

		O caso do tio Jorge Coutinho

		S. Miguel

		----------

		Jocoso

		ATU 1409*D

		741



		109

		Os dois irmãos e a mulher morta

		Alemtejo

		FAO, 1905, #294

		Jocoso

		ATU 1536ª

		742



		110

		Os trez patrões

		Airão

		----------

		Jocoso

		ATU 1567

		743



		111

		Para quem canta o cuco?

		Porto

		FAO, 1900, #204

FAO, 1905, #323

		Sentimental

		ATU 926D

		744



		112

		Tudo andaremos

		Porto

		----------

		Jocoso

		ATU 1408*D

		745



		113

		A mulher que cegou o marido

		Airão

		----------

		Jocoso

		ATU 1380

		746



		114

		O tolo e as moscas

		S. Miguel

		FAO, 1900, #155

		Jocoso

		ATU 1577**

		747



		115

		Já que tanto teima

		Porto

		----------

		Jocoso

		ATU 1572C*

		748



		116

		Tic-taco

		S. Miguel

		FAO, 1905, #328

		Jocoso

		ATU 1730A*

		749



		117

		As orelhas do abbade

		S. Miguel

		FAO, 1900, #113

		Jocoso

		ATU 1741

		750



		118

		Os duzentos carneiros

		Porto

		----------

		Enumerativo

		ATU 2300

		751



		119

		Lenda do Paraíso

		Tentugal

		FAO, 1900, #194

		Religioso

		ATU *829ª

		776



		120

		Lenda da mãe de Sam Pedro

		S. Miguel

		FAO, 1905, #275

FAO, 1905, #356

		Religioso

		ATU 804

		752



		121

		A túnica de Christo

		S. Miguel

		----------

		Religioso

		ATU 779

		S/ ref.ª no CPFT



		122

		O principe mendigo

		S. Miguel

		----------

		Sentimental

		ATU 923B

		S/ ref.ª no CPFT



		123

		O lavrador e o ermitão

		Porto

		FAO, 1905, #266

FAO, 1905, #340

		Religioso

		ATU 756D*

		753



		124

		O thesouro enterrado

		Airão

		----------

		Religioso

		ATU 834

		775



		125

		As vozes dos animaes

		Carrazeda de Anciães

		AC, 1879, #12

		Animais

		ATU 103C*; ATU 130

		754



		126

		Os ditados novellescos[footnoteRef:69] [69:  Trata-se de breves versos jocosos com referências ao conto popular e à arte de contar.] 


		?

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		Parte II

«Histórias e Exemplos de Tema Tradicional e Forma Literária»



		126

		O Rei Leir[footnoteRef:70] [70:  Nas narrativas publicadas por Teófilo sob a designação de «Histórias e Exemplos de Tema Tradicional e Forma Literária», apenas limitámos a nossa descrição à referência dos dados que constam do Catalogue of Portuguese Folktales. As demais narrativas – para as quais não há referência no catálogo – não mereceram a nossa análise, uma vez que são excertos de obras literárias: narrativas número 126-137; 143-145; 147; 149; variante do 154; 155; 158; 162-163; variante do 165; 169-176; 178-184.
] 


		L.L.

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		127

		A dama pé-de-cabra

		L.L.

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		128

		A morte sem merecimento

		L.L.

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		129

		A linhagem dos Marinhas

		L.L.

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		130

		Exemplo de Philosopho

		M.A.

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		131

		Exemplo dos trez amigos

		M.A.

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		132

		Exemplo allegorico da Redempção

		O.E.

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		133

		A justiça de Trajano

		O.E.

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		134

		A morte dos Avarentos 

		O.E.

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		135

		As misérias da riqueza

		O.E.

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		136

		O que Deus faz é por melhor 

		O.E.

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		137

		Um homem de taverna

		O.E.

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		138

		Os quatro ribaldos

		O.E.

		Versão Literária

		Jocoso

		ATU 1551

		3112



		139

		A boa andança d’este mundo

		O.E.

		Versão Literária

		Sentimental

		ATU 960B

		3114



		140

		Os dous caminhos

		O.E.

		Versão Literária

		Religioso

		ATU 763

		3115



		141

		A papisa Joanna

		O.E.

		Versão Literária

		Sentimental

		ATU 933

		3116



		142

		O firmal de prata

		O.E.

		Versão Literária

		Religioso

		ATU 760A*

		3117



		143

		Os quatro ladrões

		O.E.

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		144

		O cavalleiro e o pacto com o diabo

		O.E.

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		145

		O diabo escudeiro

		O.E.

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		146

		As maas artes das molheres 

		O.E. 

		Versão Literária 

		Jocoso

		ATU 1377

		3118



		147

		O rey e os cortezãos

		O.E.

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		148

		As vistiduras honradas

		O.E.

		Versão Literária

		Jocoso

		ATU 1558

		3500



		149

		Rosimunda

		O.E.

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		150

		A bilha de azeite

		Gil Vicente

		Versão Literária

		Jocoso

		ATU 1430

		S/ ref.ª no CPFT



		151

		O ermitão e o ladrão

		Trancoso 

		Versão Literária

		Jocoso

		ATU 1430

		S/ ref.ª no CPFT



		152

		D’aquellas sete ao dia

		Trancoso

		Versão Literária

		Jocoso

		ATU 1454*

		3095



		153

		A donzella recatada

		Trancoso

		Versão Literária

		Sentimental

		ATU 958F

		3096



		154

		O ódio endurecido

		Trancoso

		Versão Literária

		Jocoso

		ATU1331

		3097



		s/ n.º

		Variante

		Saraiva de Sousa

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		155

		Minha mãe, calçotes

		Trancoso

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		156

		O real bem ganhado

		Trancoso

		Versão Literária

		Sentimental;

 Jocoso

		ATU 910B; ATU 1430

		3100



		157

		O segredo revelado

		Trancoso

		Versão Literária

		Jocoso

		ATU 1381C

		3099



		158

		A prova das laranjas

		Trancoso

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		159

		Os dois irmãos 

		Trancoso

		Versão Literária

		Jocoso

		ATU 1534

		3101



		160

		Dom Simão

		Trancoso

		Versão Literária

		Sentimental

		ATU 922

		3102



		161

		Os três conselhos

		Trancoso

		Versão Literária

		Sentimental

		ATU 910K

		3103



		162

		Quanto vale a boa sogra

		Trancoso

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		163

		O que Deus faz é pelo melhor

		Trancoso

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		164

		A rainha virtuosa e as duas irmãs

		Trancoso

		Versão Literária

		Maravilhoso

		ATU 707

		3106



		165

		Quem tudo quer, tudo perde

		Trancoso

		Versão Literária

		 Sentimental

		ATU 926C

		3107



		s/ n.º

		Variante

		João de Barros

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		166

		O falso príncipe e o verdadeiro

		Trancoso

		Versão Literária

		Sentimental

		ATU 873

		3108



		167

		Constancia de Grizelia

		Trancoso

		Versão Literária

		Sentimental

		ATU 886

		3110



		168

		O barbeiro do rei

		Trancoso

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		169

		O achado da bolsa

		Trancoso

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		170

		O capão tornado sapo

		Saraiva de Sousa

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		171

		Os poderes do ouro

		Rodrigues Lobo

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		172

		O thesouro escondido

		Rodrigues Lobo

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		173

		Erramos (E Ramos?)

		Rodrigues Lobo

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		174

		O pagem da rainha

		Saraiva de Sousa

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		175

		A ingratidão dos filhos

		Padre Manoel Bernardes

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		s/ n.º

		Variante

		Padre Manoel Consciencia

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		176

		A usura de Nossa Senhora

		Padre Bernardes

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		177

		O medico de boa fé

		Padre Vieira

		Versão Literária

		Sentimental

		ATU 928*A

		S/ ref.ª no CPFT



		178

		Não escapa de ladrão

		Padre Vieira

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		179

		A venda das gallinhas

		Padre Vieira

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		180

		O roubo do vestuário

		Padre Vieira

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		181

		A roupa dos mendigos

		Padre Vieira

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		182

		A casa dos mortos

		Padre Vieira

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		183

		As botas fiadas

		Padre Vieira

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		184

		A matrona de Epheso

		Padre J. Baptista de Castro

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		Parte III[footnoteRef:71] [71:  Não foi possível classificar todos os contos recolhidos por Teófilo Braga como contos populares. A designação de «Lendas» é usada por Teófilo para significar, muitas vezes, «conto etiológico», tipologia que não consta da actual classificação internacional e que não vem referenciada no Catalogue of Portuguese Folktales. A designação «conto etiológico» aplica-se à narrativa que implica a referência pelo menos simbólica à fundação ou configuração de um local ou de uma comunidade ou de uma sociedade. Nesta lista não se incluem naturalmente as Fábulas de Esopo traduzidas por Manuel da Vidigueira.
] 


«Lendas, Patranhas e Fábulas»



		185

		A lenda da terra

		Guarda

Mondim da Beira

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		186

		Lendas dos rios

		Torre D. Chama

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		187

		Tejo, Douro e Guadiana

		Mondim da Beira

Famalicão

Porto

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		188

		Lenda da Lua e da Agua

		Famalicão

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		189

		Lenda do Milho e do Centeio

		Airão

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		s/ n.º

		Variante

		Villa Nova de Gaia

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		190

		Lenda das Aduellas e dos arcos da pipa

		Airão

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		191

		Lenda das manchas da Lua

		Freixo

Carrazeda

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		192

		Outra

		Porto

Vimieiro

Leça do Balio

Etc.

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		193

		Lenda de Fevereiro

		Foz do Douro

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		194

		Lenda de Salomão

		Açores

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		195

		Lenda do chorão

		Famalicão

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		196

		Lenda da lenha

		?

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		197

		Lenda da Ovelha

		?

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		198

		Lenda do Cão

		Guarda

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		199

		Lenda da Serpente, do Sapo e do Sardão

		Leça do Balio

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		200

		Lenda da Coruja

		Guarda

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		201

		Lenda do Sapo

		Airão

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		202

		Porque os cães se cheiram

		Braga

S.Miguel

		----------

		Animais

		ATU 200B

		S/ ref.ª no CPFT



		203

		Lendas das andorinhas e dos taralhões

		Carrazeda

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		204

		Conto da codorniz

		Paços de Ferreira

		----------

		Animais

		ATU 242

		S/ ref.ª no CPFT



		205

		Onomatopêas

		Airão

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		206

		O cuco e a poupa

		?

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		207

		Lendas dos animaes

		Oliveira de Azemeis

Etc.

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		208

		Voz do corvo

		Paços de Ferreira

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		209

		Lenda do sapo e da toupeira

		Chaves

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		210

		A prova dos lobos 

		Mondim da Beira

		---------- 

		Animais

		ATU 15A (Proposta)

		S/ ref.ª no CPFT



		211

		O goraz

		Foz

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		212

		O grito do cão

		Mafra

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		213

		As orelhas do burro 

		Mafra

		----------

		Animais

		ATU 125B*

		S/ ref.ª no CPFT



		214

		A creação da mulher

		Porto

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		215

		A obra de S.Pedro

		?

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		216

		O canto do gallo

		Penafiel

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		217

		Lenda da codorniz

		Cabo Verde

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		218

		Outra

		Açores

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		219

		Lenda da Arvellinha

		Açores

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		220

		O balido da ovelha

		Famalicão

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		221

		Nossa Senhora e a solha

		Foz

Porto

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		222

		A romaria da Abbadia

		Famalicão

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		223

		Lenda das giestas

		Famalicão

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		224

		Lenda do manto de Nossa Senhora (2.º ed. Lenda do Monte de Nossa Senhora) 

		Porto

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		225

		Lenda dos tremoços

		Famalicão

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		226

		Lenda de Nossa Senhora

		Famalicão

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		227

		A submersão das cidades

		Galliza

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		228

		A lenda dos ferreiros

		Penella

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		s/ n.º

		Variante

		Cercanias de Vermoim

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		229

		Lenda da ponte de Domingos Terne

		Ave

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		230

		Lenda da amendoeira

		Lisboa

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		231

		A ponte da Alliviada

		Minho

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		232

		A ponte de Misarella

		Douro

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		233

		Lenda de Simancas

		?

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		234

		Lenda de Chacim (2.ª ed. Lenda de Chacim e do Mosteiro de Balsemão)

		Alfandega da Fé

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		235

		Origem do nome de Vizeu 

		Vizeu

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		236

		Origem do nome de Bragança

		?

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		237

		Lenda de Briteande

		?

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		238

		Lenda de Crescido

		?

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		239

		Lenda de Lamego

		?

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		240

		Origem do nome de Lisboa

		?

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		241

		Outra (2.ª ed. Outra origem)

		?

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		242

		A sepultura dos dois irmãos

		Sintra

		----------

		Maravilhoso

		ATU 304

		S/ ref.ª no CPFT



		243

		Fabula da raposa e do mocho

		Airão

		FAO, 1900, #120

CP, 1910, #35

		Animais

		ATU 6

		3127



		244

		A águia e a coruja

		Porto

		----------

		Animais

		ATU 247

		3128



		245

		A barata e os filhos

		S. Miguel

		----------

		Animais

		ATU 247

		3129



		246

		A raposa e o lobo

		Airão

		FAO, 1905, #263

		Animais

		ATU 15

		3130



		247

		A raposa no gallinheiro

		Airão

		----------

		Animais

		ATU 41

		3131



		248

		O lobo e a ovelha

		Vila Cova

		----------

		Animais

		ATU 123

		S/ ref.ª no CPFT





































3.7. INVENTARIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DOS CONTOS DA 2.ª EDIÇÃO 

Tabela 4 – Inventariação e Classificação do corpus publicado em Contos Tradicionaes do Povo Portuguez (2.ª Edição), de Teófilo Braga

		Parte I

«Contos de Fadas e Casos da Tradição Popular»



		Secção I

«Contos Myhticos da Aurora, do Sol e da Noite»



		N.º do Conto[footnoteRef:72] [72:  A 2.ª edição não apresenta os contos numerados. Optámos por proceder a essa numeração.] 


		Título do Conto

		Proveniência

		Versões

(1879-1915)

		Classificação 

		Registo no APFT (CEAO)



		

		

		

		

		Tipo de Conto

		Tipologia Internacional

		



		I

		A cara de boi

		Algarve

		FAO, 1900, #58

		Maravilhoso

		ATU 310B

		636



		II

		 O velho Querecas

		Algarve

		FAO, 1905, #229

FAO, 1905, #286

FAO, 1905, #358

ATP, 1904, 29-31 [1992, #65]

CP, 1910, #60

		Maravilhoso

		ATU 425E

		637



		III

		O surrão

		Algarve

		ATP, 1903, 47

[1992, #29]

		Maravilhoso

		ATU 311B*

		638



		IV

		 A saia de esquilhas

		Algarve

		CP, 1906, #20

		Maravilhoso

		ATU 410

		639



		V

		 As trez fadas

		Algarve

		FAO, 1900, #66

FAO, 1905, #303

		Maravilhoso

		ATU 705A

		640



		VI

		 A filha do rei mouro

		Algarve

		FAO, 1900, #13

FAO, 1900, #48

FAO, 1905, #246

FAO, 1905, #318

FAO, 1905, #336

ATP, 1903, 173-4 [1992, #52]

AC, 1879, #14

AC, 1882, #15

CP, 1910, #4

		Maravilhoso

		ATU 313C

		641



		VII

		 As fiandeiras

		Algarve

		CP, 1910, #19

		Maravilhoso

		ATU 501

		642



		VIII

		 Cravo, rosa e jasmim

		Algarve

		FAO, 1900, #181

FAO, 1900, #198

FAO, 1905, #223

FAO, 1905, #244

FAO, 1905, #284

FAO, 1905, #289

FAO, 1905, #313

FAO, 1905, #372

FAO, 1905, #379

AC, 1879, #16

CP, 1910, #32

CP, 1906, #6

ATP, 1904, 11-13 [1992, #59]

		Maravilhoso

		ATU 302; ATU 552

		643



		IX

		O magico

		Algarve

		ATP, 1903, 45-6 [1992, #26]

AC, 1879, #15

CP, 1910, #44

		Maravilhoso

		ATU 325

		644



		X

		O mestre das artes

		S. Miguel

		ATP, 1903, 45-6 [1992, #26]

AC, 1879, #15

CP, 1910, #44

		Maravilhoso

		ATU 325

		645



		XI

		 O aprendiz do Mago

		Eixo, Aveiro

		FAO, 1905, #341

CP, 1906, #31

		Maravilhoso

		ATU 314

		646



		XII

		 A bixa de sete cabeças

		Algarve

		FAO, 1900, #24

FAO, 1905, #224

FAO, 1905, #439

AC, 1879, #51

CP, 1910, #6

CP, 1910, #61

		Maravilhoso

		ATU 516

		647



		XIII

		O conde-soldadinho

		Algarve

		FAO, 1900, #153

FAO, 1905, #273

ATP, 1904, 13-4 [1992, #60]

		Sentimental

		ATU 870A

		S/ ref.ª no CPFT



		XIV

		 A sardinhinha

		Algarve

		FAO, 1900, #41

FAO, 1900, #98

		Maravilhoso

		ATU 425K

		648



		XV

		Maria da Silva

		Algarve

		FAO, 1900, #126

ATP, 1904, 94-5 [1992, #72]

AC, 1879, #58

		Sentimental

		ATU 930A

		649



		XVI

		 A rosa branca na bocca

		Algarve

		----------

		Sentimental

		ATU 910

		S/ ref.ª no CFFT



		XVII

		 O cavallinho das sete cores

		Algarve

		FAO, 1900, #13

FAO, 1900, #48

FAO, 1905, #246

FAO, 1905, #318

FAO, 1905, #336

ATP, 1903, 173-4 [1992, #52]

AC, 1879, #14

AC, 1882, #15

CP, 1910, #4

		Maravilhoso

		ATU 313C

		651



		XVIII

		 A muda mudella

		Algarve

		FAO, 1905, #299

ATP, 1903, 142 [1992, #47]

AC, 1879, #58

		Maravilhoso

		ATU 705A*

		652



		XIX

		O sapatinho de cetim

		Algarve

		FAO, 1900, #214

FAO, 1905, #243

CP, 1882, #34

CP, 1910, #18

CP, 1910, #37

AC, 1882, #24

		Maravilhoso

		ATU 480A; ATU 510A

		653



		XX

		A madrasta

		Porto

		FAO, 1905, #223

FAO, 1905, #242

CP, 1910, #37

CP, 1910, #52

AC, 1879, #36

		Maravilhoso

		ATU 480

		654



		XXI

		O ovo e o brilhante

		Porto

		FAO, 1900, #33

FAO, 1905, #250

CP, 1910, #9

CP, 1910, #23

		Maravilhoso

		ATU 403

		655



		XXII

		Cabellos de ouro

		Algarve

		FAO, 1900, #33

FAO, 1905, #250

CP, 1910, #9

CP, 1910, #23

		Maravilhoso

		ATU 403

		656



		XXIII

		A carpinteirasinha

		Algarve

		FAO, 1900, #34

FAO, 1900, #56

FAO, 1900, #97

FAO, 1900, #107

FAO, 1900, #219

FAO, 1905, #249

CP, 1910, #47

		Sentimental

		ATU 891

		657



		XXIV

		A filha do lavrador

		Santa Maria, Famalicão

		FAO, 1900, #34

FAO, 1900, #56

FAO, 1900, #97

FAO, 1900, #107

FAO, 1900, #219

FAO, 1905, #249

CP, 1910, #47

		Sentimental

		ATU 891

		658



		XXV

		A feia que fica bonita

		Algarve

		FAO, 1900, #150

FAO, 1905, #241

FAO, 1905, #248

AC, 1879, #65

		Sentimental

		ATU 877

		659



		XXVI

		 O peixinho encantado

		Algarve

		FAO, 1900, #60

AC, 1879, #30

CP, 1910, #17

		Maravilhoso

		ATU 675

		660



		XXVII

		O figuinho da figueira

		Algarve

		ATP, 1903, 43-4 [1992, #23]

AC, 1879, #40

		Religioso

		ATU 780B

		661



		XVIII

		A da varanda

		Algarve

		ATP, 1903, 77-8 [1992, #44]

		Sentimental

		ATU 879

		662



		XXIX

		A noiva formosa

		Algarve

		FAO, 1900, #9

FAO, 1900, #62

FAO, 1900, #207

FAO, 1905, #251

ATP, 1903, 61-2 [1992, #31]

CP, 1910, #26

CP, 1910, #27

CP, 1910, #42

		Maravilhoso

		ATU 402

		663



		XXX

		A noiva do corvo

		Algarve

		FAO, 1900, #36

FAO, 1900, #186

FAO, 1905, #231

FAO, 1905, #334

ATP, 1903, 175-6 [1992, #56]

AC, 1879, #25

CP, 1910, #25

		Maravilhoso

		ATU 425X

		664



		XXXI

		A paraboinha de ouro

		Algarve

		FAO, 1900, #64

FAO, 1905, #358

AC, 1879, #12

CP, 1910, 12

		Maravilhoso

		ATU 432

		665



		XXXII

		O príncipe que foi correr sua ventura

		Algarve

		FAO, 1900, #13

FAO, 1900, #48

FAO, 1905, #246

FAO, 1905, #318

FAO, 1905, #336

ATP, 1903, 173-4 [1992, #52]

AC, 1879, #14

AC, 1882, #15

CP, 1910, #4

		Maravilhoso

		ATU 313C

		666



		XXXIII

		Maria Subtil

		S. Miguel

		FAO, 1900, #85

ATP, 1903, 77-8 [1992, #44]

AC, 1879, #42

		Sentimental

		ATU 883B

		667



		XXXIV

		O coelho branco

		S. Miguel

		FAO, 1900, #45

FAO, 1900, #137

ATP, 1903, 42-3 [1992, #21]

CP, 1910, #7

CP, 1910, #21

		Maravilhoso

		ATU 431B*

		668



		XXXV

		Clarinha

		S. Miguel

		FAO, 1900, #61

FAO, 1900, #103

CP, 1910, #5

CP, 1910, #28

		Maravilhoso;

Sentimental

		ATU 710A; ATU 938A*

		669



		XXXVI

		Bola-Bola

		S. Miguel

		FAO, 1905, #267

ATP, 1903, 172-3 [1992, #51]

		Maravilhoso

		ATU 451

		670



		XXXVII

		Linda Branca

		S. Miguel

		FAO, 1900, #14

FAO, 1905, #226

FAO, 1905, #292

AC, 1879, #31

CP, 1910, #16

		Maravilhoso

		ATU 510B

		671



		XXXVIII

		O Rei-Escuta

		S. Miguel

		FAO, 1905, #235

CP, 1906, #37

		Maravilhoso

		ATU 707

		672



		XXXIX

		As cunhadas do rei

		Airão - Minho

		FAO, 1905, #235

CP, 1906, #37

		Maravilhoso

		ATU 707

		673



		XL

		Os sete encantados

		S. Miguel

		FAO, 1900, #3

FAO, 1900, #143

		Sentimental

		ATU 898

		674



		XLI

		As sonsas

		S. Miguel

		AC, 1879, #61

		Sentimental

		ATU 870E

		675



		XLII

		 A mão do finado

		S. Miguel

		FAO, 1900, #43

FAO, 1905, #419

ATP, 1903, 140-1 [1992, #46]

CP, 1910, #18

CP, 1910, #40

		Sentimental

		ATU 956B

		676



		XLIII

		O rei Napoles

		S. Miguel

		----------

		Sentimental

		ATU 861A

		677



		XLIV

		O matador de bichos

		S. Miguel

		FAO, 1900, #7

AC, 1879, #60

		Maravilhoso

		ATU 590

		678



		XLV

		As nozes

		S. Miguel

		FAO, 1905, #222

FAO, 1905, #287

CP, 1906, #12

CP, 1910, #2

CP, 1910, #3

CP, 1910, #20

CP, 1910, #22

CP, 1910, #53

AC, 1882, #22

		Maravilhoso

		ATU 408

		679



		XLVI

		As trez cidras do amor

		Porto

		FAO, 1905, #222

FAO, 1905, #287

CP, 1906, #12

CP, 1910, #2

CP, 1910, #3

CP, 1910, #20

CP, 1910, #22

CP, 1910, #53

AC, 1882, #22

		Maravilhoso

		ATU 408

		680



		XLVII

		A bengala de dezesseis quintaes

		Santa Maria, Famalicão

		FAO, 1900, #63

AC, 1879, #32

CP, 1906, #26

		Maravilhoso

		ATU 301B

		681



		XLVIII

		A torre de Babylonia

		Porto

		FAO, 1900, #42

FAO, 1900, #57

AC, 1879, #52

CP, 1882, #11

CP, 1882, #25

CP, 1906, #11

		Maravilhoso

		ATU 303

		682



		XLIX

		Desanda cacheira

		Porto

		FAO, 1900, #11

ATP, 1904, 62-3 [1992, #69]

AC, 1879, #24

		Maravilhoso

		ATU 563

		683



		L

		O Sal e a agua

		Porto

		FAO, 1900, #182

ATP, 1904, 28-9 [1992, #63]

		Sentimental

		ATU 923

		684



		LI

		As crianças abandonadas

		Airão

		FAO, 1900, #173

ATP, 1904, 46-7 [1992, #67]

AC, 1879, #21

CP, 1910, #51

		Maravilhoso

		ATU 327B

		685



		LII

		O afilhado de Santo Antonio

		Airão

		FAO, 1900, #53

FAO, 1900, #57

FAO, 1905, #232

FAO, 1905, #297

AC, 1879, #28

AC, 1879, #49

AC, 1879, #52

CP, 1910, #14

		Maravilhoso

		ATU 300; ATU 327A

		686



		LIII

		A filha do diabo

		Algarve

		FAO, 1905, #240

		Sentimental

		ATU 851A

		687



		LIV

		 As trez maçãsinhas de ouro

		Rebordainhos - Bragança

		FAO, 1900, #211

		Religioso

		ATU 780 

		688



		LV

		O sargento que foi ao inferno

		Algarve

		----------

		Maravilhoso

		ATU 461

		689



		LVI

		A princeza que adivinha

		Airão

		FAO, 1900, #46

FAO, 1900, #47

AC, 1879, #38

		Sentimental

		ATU 851

		690



		LVII

		A adivinha do rei

		Porto

		AC, 1882, #26

		Sentimental

		ATU 875

		691



		Secção II

«Casos e Facécias da Tradição Popular»



		LVIII

		O boi cardil

		Algarve

		ATP, 1903, 21 [1992, #16]

AC, 1879, #56

		Sentimental

		ATU 889

		692



		LIX

		O camareiro do rei

		Algarve

		FAO, 1900, #101

ATP, 1904, 29 [1992, #64]

		Sentimental;

Jocoso

		ATU 891B; ATU 1533

		693



		LX

		O Palmeiriz d’Oliva

		Algarve

		FAO, 1905, #245

FAO, 1905, #373

		Sentimental

		ATU 885**

		694



		LXI

		O bolo refolhado

		Algarve

		FAO, 1905, #342

		Jocoso

		ATU 1408*C

		695



		LXII

		A mirra

		Algarve

		----------

		Maravilhoso

		ATU 470 A

		696



		LXIII

		A mulher curiosa

		Algarve

		----------

		Sentimental

		ATU 836G

		697



		LXIV

		As favas

		Algarve

		----------

		Sentimental

		ATU 983

		698



		LXV

		As velhas das galinhas

		Algarve

		FAO, 1905, #346

		Jocoso

		ATU 1750

		699



		LXVI

		A Riqueza e a Fortuna

		Algarve

		----------

		Sentimental

		ATU 945A*

		700



		LXVII

		Março Marçagão

		?

		----------

		Jocoso

		ATU 1370B*

		S/ ref.ª no CPFT



		LXVIII

		Variante complementar

		Porto

		----------

		Jocoso

		ATU 1370B*

		701



		LXIX

		Alegria de viúva

		Algarve

		----------

		Jocoso

		ATU 1350

		702



		LXX

		A carpideira e a viúva

		Foz do Douro

		FAO, 1900, #205

ATP, 1902, 175-6 [1992, #12]

		Jocoso

		ATU 1350*A

		703



		LXXI

		Frei João sem cuidados

		Coimbra

		FAO, 1900, #16

		Sentimental

		ATU 922

		704



		LXXII

		João Ratão (ou Grillo)

		Coimbra

		FAO, 1900, #121

CP, 1910, # 54

AC, 1882, #17

		Jocoso

		ATU 1641

		705



		LXXIII

		Os trez irmãos

		Airão

		FAO, 1900, #142

FAO, 1905, #314

		Maravilhoso;

Sentimental

		ATU 655; ATU 920C

		706



		LXXIV

		As barras de ouro

		Porto

		AC, 1879, #48

		Religioso

		ATU 817*

		707



		LXXV

		Pedro de Malas-Artes  

		Porto

		ATP, 1903, 75-7 [1992, # 43]

AC, 1879, #14

FAO, 1905, #397

		Jocoso

		ATU 1696; ATU 1696*C

		708



		LXXVI

		Santa Helena

		S. Miguel

		FAO, 1900, #74

		Sentimental

		ATU 882*C

		709



		LXXVII

		O guardador de porcos

		S. Miguel

		FAO, 1905, #377

		Ogre Estúpido

		ATU 1004; ATU 1088*A

		710



		LXXVIII

		Nascer para ser rico

		Porto

		----------

		Maravilhoso

		ATU 736

		711



		LXXIX

		Dom Caio

		Porto

		FAO, 1900, #46

		Jocoso

		ATU 1640

		712



		LXXX

		Os dez anõesinhos da tia Verde-Agua 

		Porto

		----------

		Jocoso

		ATU 1429*

		713



		LXXXI

		Os dois compadres

		Alentejo

		FAO, 1905, #342

		Jocoso

		ATU 1408*C

		755



		LXXXII

		O carvoeiro

		Ribatejo

		FAO, 1900, #31

ATP, 1903, 32 [1992, #22]

		Sentimental

		ATU 922B

		756



		LXXXIII

		O compadre diabo

		S. Miguel

		----------

		Ogre Estúpido

		ATU 1030; ATU 1095

		714



		LXXXIV

		Os corcundas

		Porto

		CP, 1906, #5

		Maravilhoso

		ATU 503

		715



		LXXXV

		A mulher gulosa

		Porto

		FAO, 1900, #106

ATP, 1902, 47 [1992, #30]

		Jocoso

		ATU 1373 A

		716



		LXXXVI

		As irmãs gagas

		Porto

		FAO, 1905, #381

AC, 1879, #53

		Jocoso

		ATU 1457

		717



		LXXXVII

		O tinhoso, o ranhoso e o sarnoso

		Porto

		-----------

		Jocoso

		ATU 1565

		718



		LXXXVIII

		Variante

		S. Miguel

		-----------

		Jocoso

		ATU 1565

		718ª



		LXXXIX

		Dá-me o meu meio tostão

		Porto

		-----------

		Jocoso

		ATU 1654

		719



		XC

		O soldado que foi para o céo

		Porto

		CP, 1910, #48



		Maravilhoso

		ATU 330

		720



		XCI

		O thesouro do enforcado

		Porto

		FAO, 1905, #343

		Sentimental

		ATU 910D

		721



		XCII

		Os peixes do guardião

		S. Miguel

		-----------

		Jocoso

		ATU 1567C

		722



		XCIII

		A cobra e o cordão do frade

		Porto

		----------

		Jocoso

		ATU 1565

		723



		XCIV

		O caldo de pedra

		Porto

		----------

		Jocoso

		ATU 1548

		724



		XCV

		A enfiada de petas

		Airão - Minho

		ATP, 1902, 174-5 [1992, #11]

		Jocoso

		ATU 1920F

		725



		XCVI

		Sempre não

		Açores

		

----------

		Sentimental; 

Jocoso

		ATU 853A; ATU 1364

		726



		XCVII

		Manoel Feijão

		Porto e Açores

		FAO, 1900, #94

ATP, 1903, 41-2 [1992, #20]

AC, 1879, #33

		Maravilhoso

		ATU 700

		727



		XCVIII

		Cahiu-me na minha catulinha

		Porto

		----------

		Animais

		ATU 20C

		728



		XCIX

		Casar e descasar

		Airão - Minho

		FAO, 1905, #344

		Sentimental

		ATU 886

		729



		C

		O cego e o moço

		Porto

		FAO, 1900, #155

		Jocoso

		ATU 1577**

		730



		CI

		O cego e o mealheiro

		Porto

		FAO, 1900, #203

FAO, 1905, #424

		Jocoso

		ATU 1617*

		731



		CII

		O avarento

		Porto

		-----------

		Jocoso

		ATU 1407ª

		732



		CIII

		Os trez conselhos

		Porto

		FAO, 1905, #261

		Sentimental

		ATU 910B

		733



		CIV

		O sacco das nozes

		Porto

		FAO, 1900, #31

ATP, 1903, 43 [1992, #22]

		Jocoso

		ATU 1375

		734



		CV

		O sapateiro pobre

		Porto

		----------

		Religioso

		ATU 754

		735



		CVI

		O signal da Nobreza

		Sardoal

		

		Sentimental

		ATU 910

		736



		CVII

		A estatua que come

		Sardoal

		----------

		Maravilhoso

		ATU 470ª

		737



		CVIII

		As adivinhas em anexins

		Porto

		AC, 1882, #10

		Sentimental

		ATU 921F*

		738



		CIX

		A princeza Carlota (Griselidis)

		Algarve - Loulé

		FAO, 1900, #185

		Sentimental

		ATU 887 

		S/ ref.ª no CPFT



		CX

		As cinco profissões

		Algarve – Albergaria

		FAO, 1905, #324

		Sentimental

		ATU 921B*

		S/ ref.ª no CPFT



		CXI

		A dama verde

		Loulé

		ATP, 1902, 143 [1992, #7]

		Sentimental

		ATU 853

		S/ ref.ª no CPFT



		CXII

		A tia Miseria

		?

		FAO, 1900, #127

		Maravilhoso

		ATU 330D

		760



		CXIII

		A comadre Morte

		?

		AC, 1879, #33

CP, 1910, #46

		Maravilhoso;

Ogre Estúpido

		ATU 332; ATU 1199

		761



		CXIV

		A esmola do diabo

		?

		FAO, 1905, #253

ATP, 1903, 61-2 [1992, #32]

AC, 1879, #47

		Religioso

		ATU 778*; ATU 821B

		762



		CXV

		A sandália de ouro

		Algarve

		FAO, 1900, #187

		Maravilhoso

		ATU 706D

		774



		CXVI

		Mosteiro de S. André de Ansede[footnoteRef:73] [73:  Versão Literária da autoria de D. Nicolau de S. Maria, retirada de Crónica dos Regentes, Liv. VI, p. 327] 


		Versão Literária

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		CXVII

		A graça estudantesca

		?

		FAO, 1905, #260

AC, 1879, #63

		Jocoso

		ATU 1626*A

		763



		CXVIII

		A mulher teimosa

		Porto

		----------

		Jocoso

		ATU 1365B

		739



		CXIX

		O jogo do Pira

		Porto

		----------

		Jocoso

		ATU 1526*D

		740



		CXX

		O caso do tio Jorge Coutinho

		S. Miguel

		----------

		Jocoso

		ATU 1409*D

		741



		CXXI

		Os dois irmãos e a mulher morta

		Alemtejo

		FAO, 1905, #294

		Jocoso

		ATU 1536ª

		742



		CXXII

		Os trez patrões

		Airão

		----------

		Jocoso

		ATU 1567

		743



		CXXIII

		Para quem canta o cuco?

		Porto

		FAO, 1900, #204

FAO, 1905, #323

		Sentimental

		ATU 926D

		744



		CXXIV

		Tudo andaremos

		Porto

		----------

		Jocoso

		ATU 1408*D

		745



		CXXV

		A mulher que cegou o marido

		Airão

		----------

		Jocoso

		ATU 1380

		746



		CXXVI

		O tolo e as moscas

		S. Miguel

		FAO, 1900, #155

		Jocoso

		ATU 1577**

		747



		CXXVII

		Já que tanto teima

		Porto

		----------

		Jocoso

		ATU 1572C*

		748



		CXXVIII

		Tic-taco

		S. Miguel

		FAO, 1905, #328

		Jocoso

		ATU 1730A*

		749



		CXXIX

		As orelhas do abbade

		S. Miguel

		FAO, 1900, #113

		Jocoso

		ATU 1741

		750



		CXXX

		Pacto com o diabo

		?

		----------

		Sem classificação

		ATU 3025

		765



		CXXXI

		Conto em enigma

		Açores

		----------

		Sentimental

		ATU 927

		766



		CXXXII

		Filha que amamenta o pae

		Porto

		----------

		Sentimental

		ATU 927

		767



		CXXXIII

		Prova de amor

		Porto

		FAO, 1905, #337

		Sentimental

		ATU *857ª

		768



		CXXXIV

		Sem ceia

		Alemtejo

		----------

		Jocoso

		ATU 1430

		769



		CXXXV

		Origem dos javalis

		Alemtejo

		FAO, 1900, #18

FAO, 1900, #89

		Religioso

		ATU 774Y

		770



		CXXXVI

		Dar vista aos cegos

		Açores

		----------

		Jocoso

		ATU 1423

		771



		CXXXVII

		A gaita maravilhosa

		Porto Algarve

		FAO, 1905, #331

		Maravilhoso

		ATU 592

		772



		CXXXVIII

		Os duzentos carneiros

		Porto

		----------

		Enumerativo

		ATU 2300

		751



		CXXXIX

		Lenda do Paraíso

		Tentugal

		FAO, 1900, #194

		Religioso

		ATU *829ª

		776



		CXL

		Lenda da mãe de Sam Pedro

		S. Miguel

		FAO, 1905, #275

FAO, 1905, #356

		Religioso

		ATU 804

		752



		CXLI

		A túnica de Christo

		S. Miguel

		----------

		Religioso

		ATU 779

		S/ ref.ª no CPFT



		CXLII

		O principe mendigo

		S. Miguel

		----------

		Sentimental

		ATU 923B

		S/ ref.ª no CPFT



		CXLIII

		O lavrador e o ermitão

		Porto

		FAO, 1905, #266

FAO, 1905, #340

		Religioso

		ATU 756D*

		753



		CXLIV

		O thesouro enterrado

		Airão

		----------

		Religioso

		ATU 834

		775



		CXLV

		As vozes dos animaes

		Carrazeda de Anciães

		AC, 1879, #12

		Animais

		ATU 103C*; ATU 130

		754



		CXLVI

		Os ditados novellescos[footnoteRef:74] [74:  Trata-se de breves versos jocosos com referências ao conto popular e à arte de contar.] 


		?

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		CXLVII

		O usurario e Santo Antonio

		?

		FAO, 1900, #187

		Maravilhoso

		ATU 706D

		774



		CXLVIII

		As trez pombas

		?

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		Parte II

«Histórias e Exemplos de Tema Tradicional e Forma Literária»



		CXLIX

		O Rei Leir[footnoteRef:75] [75:  Nas narrativas publicadas por Teófilo sob a designação de «Histórias e Exemplos de Tema Tradicional e Forma Literária», limitámos a nossa descrição à referência dos dados que constam do Catalogue of Portuguese Folktales. As demais narrativas – para as quais não há referência no catálogo – não mereceram a nossa análise, uma vez que são excertos de obras literárias. 
] 


		L.L.

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		CL

		A dama pé-de-cabra

		L.L.

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		CLI

		A morte sem merecimento

		L.L.

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		CLII

		A linhagem dos Marinhas

		L.L.

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		CLIII

		Exemplo de Philosopho

		M.A.

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		CLIV

		Exemplo dos trez amigos

		M.A.

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		CLV

		Exemplo allegorico da Redempção

		O.E.

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		CLVI

		A justiça de Trajano

		O.E.

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		CLVII

		A morte do avarento

		O.E.

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		CLVIII

		As misérias da riqueza

		O.E.

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		CLIX

		O que Deus faz é pelo melhor 

		O.E.

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		CLX

		Um homem de taverna

		O.E.

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		CLXI

		Os quatro ribaldos

		O.E.

		Versão Literária

		Jocoso

		ATU 1551

		3112



		CLXII

		A boa andança d’este mundo

		O.E.

		Versão Literária

		Sentimental

		ATU 960B

		3114



		CLXIII

		Os dous caminhos

		O.E.

		Versão Literária

		Religioso

		ATU 763

		3115



		CLXIV

		A papisa Joanna

		O.E.

		Versão Literária

		Sentimental

		ATU 933

		3116



		CLXV

		O firmal de prata

		O.E.

		Versão Literária

		Religioso

		ATU 760A*

		3117



		CLXVI

		Os quatro ladrões

		O.E.

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		CLXVII

		O cavalleiro e o pacto com o diabo

		O.E.

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		CLXVIII

		O diabo escudeiro

		O.E.

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		CLXIX

		A arte magica das mulheres)

		O.E. 

		Versão Literária 

		Jocoso

		ATU 1377

		3118



		CLXX

		O rey e os cortezãos

		O.E.

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		CLXXI

		As vistiduras honradas

		O.E.

		Versão Literária

		Jocoso

		ATU 1558

		3500



		CLXXII

		Rosimunda

		O.E.

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		CLXXIII

		A viúva e o alcaide

		Fabularia

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		CLXXIV

		O judeu, o escudeiro e as perdizes

		Fabularia

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		CLXXV

		O leão e o pastor

		Fabularia

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		CLXXVI

		O lobo e o cordeiro

		Fabularia

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		CLXXVII

		Exemplo da cabeça e os membros

		Fr. João Alvares

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		CLXXVIII

		A bilha de azeite

		Gil Vicente

		Versão Literária

		Jocoso

		ATU 1430

		S/ ref.ª no CPFT



		CLXXIX

		A chuva de Maio

		Sá de Miranda

		Versão Literária

		Sentimental

		ATU 912

		S/ ref.ª no CPFT



		CLXXX

		O ermitão e o ladrão

		Trancoso 

		Versão Literária

		Jocoso

		ATU 1430

		S/ ref.ª no CPFT



		CLXXXI

		D’aquellas sete ao dia

		Trancoso

		Versão Literária

		Jocoso

		ATU 1454*

		3095



		CLXXXII

		A donzella recatada

		Trancoso

		Versão Literária

		Sentimental

		ATU 958F

		3096



		CLXXXII

		O ódio endurecido

		Trancoso

		Versão Literária

		Jocoso

		ATU1331

		3097



		CLXXXIII

		Variante

		Saraiva de Sousa

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		CLXXXIV

		Minha mãe, calçotes

		Trancoso

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		CLXXXV

		O real bem ganhado

		Trancoso

		Versão Literária

		Sentimental;

Jocoso

		ATU 910B; ATU 1430

		3100



		CLXXXVI

		O segredo revelado

		Trancoso

		Versão Literária

		Jocoso

		ATU 1381C

		3099



		CLXXXVII

		A prova das laranjas

		Trancoso

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		CLXXXVIII

		Os dois irmãos 

		Trancoso

		Versão Literária

		Jocoso

		ATU 1534

		3101



		CLXXXIX

		Dom Simão

		Trancoso

		Versão Literária

		Sentimental

		ATU 922

		3102



		CXC

		Os três conselhos

		Trancoso

		Versão Literária

		Sentimental

		ATU 910K

		3103



		CXCI

		Quanto vale a boa sogra

		Trancoso

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		CXCII

		O que Deus faz é pelo melhor

		Trancoso

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		CXCIII

		A rainha virtuosa e as duas irmãs

		Trancoso

		Versão Literária

		Maravilhoso

		ATU 707

		3106



		CXCIV

		Quem tudo quer, tudo perde

		Trancoso

		Versão Literária

		Sentimental

		ATU 926C

		3107



		CXCV

		Variante

		João de Barros

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		CXCVI

		O falso príncipe e o verdadeiro

		Trancoso

		Versão Literária

		Sentimental

		ATU 873

		3108



		CXCVII

		Constancia de Grizelia

		Trancoso

		Versão Literária

		Sentimental

		ATU 886

		3110



		CXCVIII

		O barbeiro do rei

		Trancoso

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		CXCIX

		O achado da bolsa

		Trancoso

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		CC

		O capão tornado sapo

		Saraiva de Sousa

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		CCI

		Os poderes do ouro

		Rodrigues Lobo

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		CCII

		O thesouro escondido

		Rodrigues Lobo

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		CCIII

		Erramos (E Ramos?)

		Rodrigues Lobo

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		CCIV

		O pagem da rainha

		Saraiva de Sousa

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		CCV

		A ingratidão dos filhos

		Padre Manoel Bernardes

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		CCVI

		Variante

		Padre Manoel Consciencia

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		CCVII

		A usura de Nossa Senhora

		Padre Bernardes

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		CCVIII

		O medico de boa fé

		Padre Vieira

		Versão Literária

		Sentimental

		ATU 928*A

		S/ ref.ª no CPFT



		CCIX

		Não escapa do ladrão quem se paga pela sua mão

		Padre Vieira

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		CCX

		A venda das gallinhas

		Padre Vieira

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		CCXI

		O roubo do vestuário

		Padre Vieira

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		CCXII

		A roupa dos mendigos

		Padre Vieira

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		CCXIII

		A casa dos mortos

		Padre Vieira

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		CCXIV

		As botas fiadas

		Padre Vieira

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		CCXV

		A matrona de Epheso

		Padre J. Baptista de Castro

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		CCXVI

		O pobre chagado e as moscas

		Viagem à Índia de Byrard

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		CCXVII

		O Anjo e o Eremita

		Allivio de Tristes

		Versão Literária

		Religioso

		ATU 759

		S/ ref.ª no CPFT



		CCXVIII

		Os dias por millenios

		Allivio de Tristes

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		CCXIX

		Fortuna de Polierate

		Allivio de Tristes

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		CCXX

		Espelhos regeitados

		Corte na Aldeia

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		CCXXI

		Gaia

		João Vaz

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		CCXXII

		Os amores de Machim e Anna d’Arfert

		Insulana

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		Parte III[footnoteRef:76] [76:  Não foi possível classificar todos os contos recolhidos por Teófilo Braga como contos populares. A designação de «Lendas» é usada por Teófilo para significar, muitas vezes, «conto etiológico», tipologia que não consta da actual classificação internacional e que não vem referenciada no Catalogue of Portuguese Folktales. A designação «conto etiológico» aplica-se à narrativa que implica a referência pelo menos simbólica à fundação ou configuração de um local ou de uma comunidade ou de uma sociedade. Nesta lista não se incluem naturalmente as Fábulas de Esopo traduzidas por Manuel da Vidigueira
] 


«Lendas, Patranhas e Fábulas»



		CCXXIII

		A lenda da terra

		Guarda

Mondim da Beira

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		CCXXIV

		Lendas dos rios

		Torre D. Chama

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		CCXXV

		Tejo, Douro e Guadiana

		Mondim da Beira

Famalicão

Porto

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		CCXXVI

		Lenda da Lua e da Agua

		Famalicão

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		CCXXVII

		Lenda do Milho e do Centeio

		Airão

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		CCXXVIII

		Variante

		Villa Nova de Gaia

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		CCXXIX



		Lenda das Aduellas e dos arcos da pipa

		Airão

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		CCXXX

		Lenda das manchas da Lua

		Freixo

Carrazeda

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		CCXXXI

		Outra

		Porto

Vimieiro

Leça do Balio

Etc.

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		CCXXXII

		Lenda de Fevereiro

		Foz do Douro

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		CCXXXIII

		Lenda de Salomão

		Açores

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		CCXXXIV

		Lenda do chorão

		Famalicão

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		CCXXXV

		Lenda da lenha

		?

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		CCXXXVI

		Lenda da Ovelha

		?

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		CCXXXVII

		Lenda do Cão

		Guarda

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		CCXXXVIII

		Lenda da Serpente, do Sapo e do Sardão

		Leça do Balio

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		CCXXXIX

		Lenda da Coruja

		Guarda

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		CCXL

		Lenda do Sapo

		Airão

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		CCXLI

		Porque os cães se cheiram

		Braga

S.Miguel

		----------

		Animais

		ATU 200B

		S/ ref.ª no CPFT



		CCXLII

		Os tordos e as andorinhas

		Saudades da Terra

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		CCXLIII

		Lendas das andorinhas e dos taralhões

		Carrazeda

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		CCXLIV

		Conto da codorniz

		Paços de Ferreira

		----------

		Animais

		ATU 242

		S/ ref.ª no CPFT



		CCXLV

		Onomatopêas

		Airão

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		CCXLVI

		O cuco e a poupa

		?

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		CCXLVII

		Lendas dos animaes

		Oliveira de Azemeis

Etc.

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		CCXLVIII

		Voz do corvo

		Paços de Ferreira

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		CCXLIX

		Lenda do sapo e da toupeira

		Chaves

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		CCL

		A prova dos lobos 

		Mondim da Beira

		---------- 

		Animais

		 (F) ATU 15A 

		S/ ref.ª no CPFT



		CCLI

		O goraz

		Foz

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		CCLII

		O grito do cão

		Mafra

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		CCLIII

		As orelhas do burro 

		Mafra

		----------

		Animais

		ATU 125B*

		S/ ref.ª no CPFT



		CCLIV

		A creação da mulher

		Porto

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		CCLV

		A obra de S.Pedro

		?

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		CCLVI

		O canto do gallo

		Penafiel

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		CCLVII

		Lenda da codorniz

		Cabo Verde

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		CCLVIII

		Outra

		Açores

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		CCLIX

		Lenda da Arvellinha

		Açores

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		CCLX

		O balido da ovelha

		Famalicão

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		CCLXI

		Nossa Senhora e a solha

		Foz

Porto

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		CCLXII

		A romaria da Abbadia

		Famalicão

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		CCLXIII

		Lenda das giestas

		Famalicão

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		CCLXIV

		Lenda do manto de Nossa Senhora (2.º ed. Lenda do Monte de Nossa Senhora) 

		Porto

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		CCLXV

		Lenda dos tremoços

		Famalicão

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		CCLXVI

		Lenda de Nossa Senhora

		Famalicão

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		CCLXVII

		A submersão das cidades

		Galliza

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		CCLXVI

		A moura Saluquia

		Panorama

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		CCLXVII

		O penhor sagrado

		?

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		CCLXVIII

		A abobada do Mosteiro da Batalha

		Chronica de S. Domingos

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		CCLXIX

		O carrilhão de Mafra

		Panorama

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		CCLXX

		Conto aplicado

		Itinerario da Terra Santa

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		CCLXXI

		A Torre do Ladrão

		Itinerario da Terra Santa

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		CCLXXII

		Numero fatídico

		?

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		CCLXXIII

		Maria Extravandia

		Loulé

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		CCLXXIV

		Excerpto de um Conto de Trancoso

		?

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		CCLXXV

		Lenda da Fonte dos Amores

		Coimbra

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		CCLXXVI

		Clavinas de Ambrosio

		?

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		CCLXXVII

		A lenda dos ferreiros

		Penella

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		CCLXXVIII

		Variante

		Cercanias de Vermoim

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		CCLXXIX

		Lenda da ponte de Domingos Terne

		Ave

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		CCLXXX

		Lenda da amendoeira

		Lisboa

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		CCLXXXI

		A ponte da Alliviada

		Minho

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		CCLXXXII

		A ponte de Misarella

		Douro

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		CCLXXXIII

		Lenda de Simancas

		?

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		CCLXXXIV

		Lenda de Chacim e do Mosteiro de Balsemão

		Alfandega da Fé

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		CCLXXXV

		Origem do nome de Vizeu 

		Vizeu

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		CCLXXXVI

		Origem do nome de Bragança

		?

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		CCLXXXVII

		Lenda de Briteande

		?

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		CCLXXXVIII

		Lenda de Crescido

		?

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		CCLXXXIX

		Lenda de Lamego

		?

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		CCXC

		Origem do nome de Lisboa

		?

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		CCXCI

		Outra origem

		?

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		CCXCII

		A torre dos namorados

		?

		----------

		Maravilhoso

		ATU 525

		S/ ref.ª no CPFT



		CCXCIII

		A sepultura dos dois irmãos

		Sintra

		----------

		Maravilhoso

		ATU 304

		S/ ref.ª no CPFT



		CCXCIV

		Fabula da raposa e do mocho

		Airão

		FAO, 1900, #120

CP, 1910, #35

		Animais

		ATU 6

		3127



		CCXCV

		Ainda não se acaba o mundo

		?

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		CCXCVI

		Quantos pães dá um alqueire

		?

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		CCXCVII

		A águia e a coruja

		Porto

		----------

		Animais

		ATU 247

		3128



		CCXCVIII

		A barata e os filhos

		S. Miguel

		----------

		Animais

		ATU 247

		3129



		CCXCIX

		A raposa e o lobo

		Airão

		FAO, 1905, #263

		Animais

		ATU 15

		3130



		CCC

		A raposa no gallinheiro

		Airão

		----------

		Animais

		ATU 41

		3131



		CCCI

		O lobo e a ovelha

		Vila Cova

		----------

		Animais

		ATU 123

		S/ ref.ª no CPFT









4. CONSIGLIERI PEDROSO – CONTOS POPULARES PORTUGUÊSES 



Zófimo Consiglieri Pedroso Gomes da Silva nasceu em Lisboa, em 1851. Era filho de Zófimo Pedroso Gomes da Silva, médico e membro do partido progressista, e de mãe italiana, de onde lhe vem um dos seus sobrenomes, com o qual passará a identificar-se.

	Frequentou o Curso dos Liceus no Liceu Nacional de Lisboa, tendo-se interessado bastante pelas línguas árabes e pela cultura e literatura orientais. Fez os estudos superiores no Curso Superior de Letras, tendo sido discípulo de Augusto Soromenho e António José Viale. Colaborou, na altura de 70, na folha República e nos folhetos da “Biblioteca Republicana Democrática”, onde travou contacto próximo com Carrilho Videira e Teófilo Braga.

	Foi, em conjunto com mais de uma dezena de grandes nomes, co-fundador do 1.º Directório do Partido Republicano. Dominava quase uma dezena de línguas estrangeiras – castelhano, italiano, francês, alemão, dinamarquês, sueco, russo e polaco.

	Em 1878, passou a fazer parte do corpo docente do Curso Superior de Letras, tendo sido o primeiro diplomado do referido curso a conseguir tal estatuto. Concorreu à cadeira de História Universal e Pátria com três dissertações que mereceram da parte do júri – constituído por Teófilo Braga, António da Silva Túlio, Manuel Pinheiro Chagas e Carlos Teixeira de Aragão –, aprovação de mérito.

	A obra de Consiglieri Pedroso denuncia a sua formação de base, o que justificaria a publicação de um Compêndio de História Universal e de um Manual de História Universal. Mas a sua formação não o impediu de se ocupar do maravilhoso ou do mitográfico, de que dá conta em Estudos de mitografia portuguesa.

	«A derivação da sua actividade de historiador para a escolha de contos populares» - assinala Maria Leonor Machado de Sousa - «explica-se por uma interpretação da História à maneira de Herder, tendo como principal objectivo “procurar compreender a evolução do espírito humano, causa única e real de todas as transformações na ordem social, na ordem política, na ordem religiosa, etc.” É extremamente moderna a sua ideia de que a investigação comparativa do maravilhoso popular português e dos outros povos “é um capítulo e não dos menos importantes de uma verdadeira História de Portugal”» (2000:12).

	E foi nesta linha de estudo que Consiglieri Pedroso considerou a «mitografia» ou «novelística» como uma disciplina deveras importante para a compreensão da História da Cultura. Para ele, a História já não podia ser vista como o estudo das instituições políticas ou dos acontecimentos mais importantes de um povo. Uma vez que entendeu os contos populares como manifestações do maravilhoso do povo, definiu a novelística como «uma nova e importante ciência, que tem por objecto o estudo de todas as questões que se ligam com a origem, com a essência e com a transmissão dos contos populares» (2000: 32). Assim, estreitava-se a relação entre novelística, história e cultura de um povo.

	No panorama do final do século XIX português e do início do século XX, Consiglieri Pedroso foi visto como importante bibliógrafo, historiador e folclorista, embora nem sempre tenha sido reconhecido o seu valor[footnoteRef:77]. [77:  Manuel Viegas Guerreira afirma, citando Jorges Dias, que «No Bosquejo Histórico da Etnografia Portuguesa, ao que se designa por continuadores de Garrett chama Jorge Dias período dos mestres (filológico-etnográfico, positivista). E põe em relevo as três grandes figuras de Teófilo Braga, Adolfo Coelho e José Leite de Vasconcelos.» (1993: 84) Mais adiante, Manuel Viegas Guerreiro nomeia outros estudiosos da etnografia portuguesa e aí refere Consiglieri Pedroso: «Além dos três grandes mestres da Etnografia portuguesa são de mencionar, no mesmo período, entre outros, Estácio da Veiga, Consiglieri Pedroso, Rodrigues de Azevedo, Tomás Pires, D. Carolina Michaëlis, Silva Vieira, Ataíde Oliveira,[…].» (1993: 95)] 


	Numa recensão crítica intitulada «O Estudo das Tradições Populares nos Países Românicos», publicada originalmente na Revista Lusitana, 1912, vol. XV, Adolfo Coelho afirma, relativamente a Portugal e às publicações de Zófimo Consiglieri Pedroso, que «a série de trabalhos […] demonstra o zelo com que de há três anos para cá se tem aplicado ao estudo das tradições portuguesas, e ainda das tradições comparadas, o sr. Consiglieri Pedroso.» (1993 I: 660) Na verdade, o autor manifestou grande preocupação em publicar muitos dos seus trabalhos, abrangendo diversos domínios que não apenas o estudo e a recolha de contos populares. 

	Todavia, muitas das suas publicações, apesar de apreciadas favoravelmente por autoridades competentes do estrangeiro, foram alvo de algumas críticas menos agradáveis, como as que fez Adolfo Coelho na recensão anteriormente citada. Por exemplo, é-lhe apontada a falta de rigor na selecção do material que vai publicando dispersamente de maneira a evitar certas repetições de materiais, as afirmações constantes de que tem em sua posse um vasto manancial de tradições populares portuguesas que irão ser editadas e que, no entanto, nunca viram publicação, as comparações e generalizações que faz sem se certificar do que foi efectivamente publicado em Portugal.

	Em relação às notas comparativas que Consiglieri Pedroso registou nos fascículos que dão volume às Contribuições para Uma Mitologia Popular Portuguesa, assinalou Adolfo Coelho que ainda há muito por amadurecer na análise que o autor faz das tradições portuguesas (Cf. 1993 I: 661). Na Mitografia Portuguesa, os estudos de versões de lendas e contos não têm em atenção o que havia sido já publicado em Portugal sobre o assunto, nomeadamente por Teófilo Braga[footnoteRef:78]. [78:  A este respeito diz Adolfo Coelho que «traslada o autor uma interessante lenda de dois ferreiros, que atiravam o único martelo que possuíam um ao outro, de monte a monte. O sr. Teófilo Braga dera já uma versão minhota da lenda nas Epopeas mosarabes p. 102-103, a que o sr. Pedroso não alude, classificando a lenda entre as que “não têm fundamento histórico, mas se formam para explicar um certo e determinado físico”.» (1993, I: 661)] 


	Ainda que tenham sido assinaladas algumas falhas nas investigações de Consiglieri Pedroso no âmbito das tradições populares portugueses, é certo – e Adolfo Coelho assim o reconhece – que «não podemos todavia deixar de agradecer ao autor […] os excelentes materiais para o estudo das nossas tradições que ele nos oferece.» (1993, I: 660)



4.1. DA EDIÇÃO INGLESA DE PORTUGUESE FOLK-TALES – 1882



	Em 1882, foi publicado em Inglaterra o volume Portuguese Folk-Tales, uma recolha de contos populares portugueses da responsabilidade de Consiglieri Pedroso. Trata-se de uma importante edição, não apenas por publicar um selecção de contos portugueses ditos populares, mas sobretudo por possibilitar o seu conhecimento internacional[footnoteRef:79]. [79:  A propósito da edição inglesa escreveu Adolfo Coelho: «Os Portuguese Folk-Tales introduzem o nosso folclorista diante de um público vasto, a que nunca poderá aspirar o que escreve em português, condenado, se se dedica a trabalhos sérios, a não ser lido senão por um pequeníssimo número dos seus compatriotas e por alguns especialistas esrangeiros. Não conhecendo os originais, só posso apreciar a tradução de miss Monteiro, pelo que sei das outras versões; parece-me geralmente fiel. A secura que em geral nela se nota provém indubitavelmente dos originais. O A. poderia talvez ter escolhido melhor na sua vasta colecção inédita, e sobretudo dar aos estrangeiros uma amostra mais variada. Os seus XXX contos deviam representar tipos perfeitamente diversos, e não serem em parte apenas variantes uns dos outros. Dir-se-ia que o Sr. Pedroso tirara ao acaso um punhado do meio da sua colecção.» (1993, I: 663) Parece-nos que as últimas palavras de Adolfo Coelho em nada abonam a favor de Consiglieri Pedroso. Tendo razão no que disse, não podemos, porém, esquecer que o autor não dispunha, na altura, de orientações sólidas e científicas relativamente aos procedimentos a ter em conta na recolha de contos populares, daí ser perfeitamente admissível a ocorrência de falhas. Também Adolfo Coelho publicou a recolha de Contos Populares Portugueses, onde a maior parte, cerca de 80%, dos contos provém de Coimbra, não tendo verificado se se tratava de narrativas conhecidas em todo o território nacional para ganharem a designação abrangente de «contos portugueses».] 


	Foi exactamente para tornar conhecido «the rich Folk-Lore of Portugal» que a obra foi editada em língua inglesa.

	O volume informa que os contos «collected by Consiglieri Pedroso» foram «translated from the original ms. By Miss Henriqueta Monteiro, with an Introduction by W.R.S. Ralston, M.A.»; e foi «published for the Folk Lore Society by Elliot Stock, 62, Paternoster Row.»

A introdução de Ralston (1828-1889), bibliotecário, escritor e estudioso da literatura popular russa, tem quase uma dezena de páginas. Nela, Ralston garante a genuinidade dos contos recolhidos por Consiglieri Pedroso, dizendo:

«The thirty stories which Prof. Consiglieri Pedroso has selected from his collection of five hundred inedited Portuguese Folk-Tales have this great merit – they are evidently genuine. […] so is there no difficulty in recognising the justice of the claim made by these Portuguese stories to be considered as “popular” in the technical sense of th word.» (1882: i)

	Ralston assinala também a importância cultural e social da divulgação dos textos folclóricos; e substitui-se de algum modo ao responsável da recolha, que nada escreveu sobre os contos[footnoteRef:80]. [80:  Veja-se o que diz a introdução: «As he [Consiglieri Pedroso] has postponed for a time his comments on the stories he has published, it may be useful to say a few words here as a regards their principal themes.» (1882: i)] 


	Mas o volume tem uma curta introdução em que Consiglieri Pedroso alude aos seus trabalhos de recolha e estudos dos contos populares e da mitografia portuguesa, assim como alude à sua colecção de cinco centenas de contos e à sua selecção de “a few specimens which [he has] extracted from [his] vast inedited collection”. 

	No entanto, a selecção não revela nenhum critério definido; não sabemos por que razão foram seleccionados aqueles trinta contos, e não outros; nem nos são dadas informações sobre o local das recolhas, sobre a existência de versões ou variantes e sobre a relação possível com contos populares ingleses.

	A classificação geral dos contos publicados é a seguinte:



		Designação dos Tipos de Contos

		Número de Ocorrências



		1 – Contos de Animais (Animal Tales)

		0



		2 – Contos Maravilhosos (Tales of Magic)

		30



		3 – Contos Religiosos (Religious Tales)

		0



		4 – Contos Sentimentais (Realistic Tales – Novelle)

		0



		5 – Contos do Ogre Estúpido (Tales of the Stupid Ogre)

		0



		6 – Contos Jocosos (Anecdotes and Jokes)

		0



		7 – Contos Enumerativos (Formula Tales)

		0



		8 – Combinações Híbridas

		0



		9 – Sem classificação

		0











4.2. INVENTARIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DOS CONTOS NA EDIÇÃO INGLESA



Tabela 5 - Inventariação e Classificação do corpus publicado em Portuguese Folkt-Tales (1882), de Zófimo Consiglieri Pedroso



		N.º do Conto

		Título do Conto

		Versão Portuguesa de CP, 1910

		Outras Versões

(1879-1915)

		Classificação 



		

		

		

		

		Tipo de Conto

		Tipologia Internacional



		I

		The Vain Queen

		n.º I

		FAO, 1900, #145

FAO, 1905, #281

AC, 1879, #35

		Maravilhoso

		ATU 709



		II

		The Maid and the Negress

		n.º II

		----------

		Maravilhoso

		ATU 310; ATU 408



		III

		The Three Citrons of Love

		n.º III

		FAO, 1905, #233

FAO, 1905, #242

AC, 1879, #36

TB, 1883, #20

		Maravilhoso

		ATU 408



		IV

		The Daughter of the Witch

		n.º IV

		AC, 1879, #14

AC, 1879, #15

TB, 1883, #6

 TB, 1883, #17 

TB, 1883, #32

TB, 1883, #61

FAO, 1900, #2

FAO, 1900, #13

FAO, 1900, #48

FAO, 1905, #246

FAO, 1905, #318

FAO, 1905, #336

FAO, 1905, #342

ATP, 1902,173-4 

 [1992, #52] 

ATP, 1903, 75-7 

[1992, #43]

		Maravilhoso

		ATU 313C



		V

		May you vanish like the Wind

		n.º V

		----------

		Maravilhoso

		ATU 433



		VI

		Pedro and the Prince

		n.º VI

		FAO, 1900, #24

FAO, 1905, #224

FAO, 1905, #439

AC, 1879, #51

TB, 1883, #12

		Maravilhoso

		ATU 516



		VII

		The Rabbit

		n.º VII

		TB, 1883, #34

FAO, 1900, #45

FAO, 1900, #137

		Maravilhoso

		ATU 431B



		VIII

		T he Spell-bound Giant

		n.º VIII

		FAO, 1900, #131

		Maravilhoso

		ATU 325 A



		IX

		The Enchanted Maiden

		n.º IX

		FAO, 1900, #33

FAO, 1905, #250

TB, 1883, #21

TB, 1883, #22

		Maravilhoso

		ATU 403



		X

		The Maiden and The Beast

		n.º X

		FAO, 1900, #15

AC, 1879, #29

		Maravilhoso

		ATU 425C



		XI

		The Tower of Ill Luck

		n.º XI

		FAO, 1900, #42

FAO, 1900, #53

FAO, 1900, #57

FAO, 1905, #232

TB, 1883, #52

AC, 1879, #52

CP, 1910, #24

		Maravilhoso

		ATU 303



		XII

		The Step-Mother

		n.º XII

		FAO, 1900, #64

FAO, 1905, #358

AC, 1879, #27

TB, 1883, #31

		Maravilhoso

		ATU 432



		XIII

		Saint Peter’s Goddaughter

		n.º XIII

		FAO, 1900, #23

FAO, 1900, #100

FAO, 1900, #121

FAO, 1900, #128

FAO, 1905, #279

FAO, 1905, #387

AC, 1879, #19

TB, 1883, #72

		Maravilhoso

		ATU 514**



		XIV

		The two children and the Witch

		n.º XIV

		FAO, 1905, #297

AC, 1879, #28

TB, 1883, #52

		Maravilhoso

		ATU 327A



		XV

		The Maiden with the Rose on her Forehead

		n.º XV

		----------

		Maravilhoso

		ATU 438



		XVI

		The Princess who would not marry her Father

		n.º XVI

		FAO, 1900, #214

AC, 1879, #31

TB, 1883, #19

		Maravilhoso

		ATU 510B



		XVII

		The Baker’s Idle Son

		n.º XVII

		FAO, 1900, #60

AC, 1879, #30

TB, 1883, #26

		Maravilhoso

		ATU 675



		XVIII

		The Hearth-Cat

		n.º XVIII

		FAO, 1900, #11

FAO, 1905, #243

AC, 1879, #24

TB, 1883, #19

TB, 1883, #49

ATP, 1904, 62-3

[1992, #69]

		Maravilhoso

		ATU 480; ATU 510A



		XIX

		The Aunts

		n.º XIX

		TB, 1883, #7

		Maravilhoso

		ATU 501



		XX

		The Cabbage Stalk

		----------

		AC, 1879, #44

		Maravilhoso

		ATU 425 A



		XXI

		The Seven Iron Slippers

		n.º LI

		AC, 1879, #16

FAO, 1900, #173

FAO, 1900, #181

FAO, 1900, #198

FAO, 1905, #223

FAO, 1905, #244

FAO, 1905, #284

FAO, 1905, #289

FAO, 1905, #313

FAO, 1905, #372

FAO, 1905, #379

CP, 1906, #6

TB, 1883, #8

ATP, 1904, 11-3

[1992, #59]

ATP, 1904, 46-7

[1992, #67]

		Maravilhoso

		ATU 327B; ATU 328



		XXII

		The Maiden from Whose Head Pearls fell on combing herself

		n.º XXIII

		FAO, 1905, #233

FAO, 1905, #242

AC, 1879, #36

TB, 1883, #20

		Maravilhoso

		ATU 408



		XXIII

		The Three Princes and the Maiden

		----------

		FAO, 1900, #156

		Maravilhoso

		ATU 653 A



		XXIV

		The Maiden and the Fish

		----------

		FAO, 1900, #11

FAO, 1905, #243

AC, 1879, #24

TB, 1883, #19

TB, 1883, #49

ATP, 1904, 62-3

[1992, #69]

		Maravilhoso

		ATU 480; ATU 510 A



		XXV

		The Slices of Fish

		n.º XXIV

		FAO, 1900, #42

FAO, 1900, #53

FAO, 1900, #57

TB, 1883, #52

AC, 1879, #52

CP, 1910, #24

		Maravilhoso

		ATU 303



		XXVI

		The Prince who had the head of a Horse

		n.º XXV

		FAO, 1900, #8

FAO, 1900, #36

FAO, 1900, #75

FAO, 1900, #186

FAO, 1905, #231

FAO, 1905, #334

ATP, 1903, 175-6 [1992, #56]

AC, 1879, #25

TB, 1883, 30

		Maravilhoso

		ATU 425X



		XXVII

		The Spider

		n.º XVI

		FAO, 1900, #9

FAO, 1900, #62

FAO, 1900, #207

FAO, 1905, #251

TB, 1883, #29

		Maravilhoso

		ATU 402



		XXVIII

		The Little Tick

		n.º XXVII

		FAO, 1900, #9

FAO, 1900, #62

FAO, 1900, #207

FAO, 1905, #251

TB, 1883, #29

		Maravilhoso

		ATU 402



		XXIX

		The Three Little Blue Stones

		n.º XXVIII

		TB, 1883, #87

		Maravilhoso

		ATU 330



		XXX

		The Hind of the Golden Apple

		n.º XXIX

		FAO, 1900, #121

FAO, 1905, #230

FAO, 1905, #438

AC, 1879, # 17

TB, 1883, #72

		Maravilhoso

		ATU 560































4.3. DA EDIÇÃO PORTUGUESA DE CONTOS POPULARES PORTUGUÊSES – 1910



	Esta edição foi publicada em Lisboa, pela Livraria Ferreira Editora, sendo que a composição e impressão se fizeram na Tipografia do Annuario Commercial, na Praça dos Restauradores, 27. Na página que abre a recolha há uma epígrafe da autoria de Garrett, extraída de Dona Branca, III:

			……………….. oh! contos lindos

			Que ás longas noites de comprido hynverno

			Nossos avós felizes entretinheis

			Ao pé do amigo lar…………….

	Além de fazer o elogio do conto popular, esta epígrafe parece implicar uma homenagem a quem despertou a pátria portuguesa para o estudo e para a pesquisa da etnografia no 1.º quartel do século XIX.

	A recolha tem uma introdução do próprio Consiglieri Pedroso com o título “Significação e importância dos contos populares”, ocupando quase cinquenta páginas, e publica um conjunto de sessenta e dois contos, ou seja, pouco mais do que o dobro do que havia publicado vinte e oito anos antes em Londres.

Na introdução, o autor assevera: «todos os contos que figuram neste volume foram coligidos directamente da tradição oral, de modo que a sua genuinidade é de todo irrefutável. Para mais seguramente autenticar a sua proveniência e para tanto quanto possível dar carácter científico aos elementos indispensáveis para o estudo crítico de diversas variantes de um mesmo conto, conservámos cuidadosamente entre as nossas notas o nome e a profissão do narrador, a sua naturalidade e, todas as vezes que isso foi possível, se sabia ou não ler. Tomámos como exemplo as duas preciosas colecções de contos populares – a siciliana de G. Pitré (Fiable, novelle e raconti populari siciliani, 4 vols., Palermo 1875) e a russa de A. N. Afanastiev (Narodnuiya russkiya skazki, 4 vols., 2.ª edição, Moscovo 1873).» (1910: 7-8)

Dos contos publicados nesta edição, não são dadas informações específicas quanto aos locais onde foi recolhido cada conto, nem há notas relativas a versões ou variantes, ou qualquer reflexão comparativa com as recolhas portuguesas anteriores de Adolfo Coelho e de Teófilo Braga; há sim a indicação de que alguns contos tinham sido publicados «numa revista rigorosamente científica, Revista Lusitana, e como tal inacessível à grande maioria dos leitores. Os restantes foram publicados, uns em inglês na colecção de documentos etnográficos da Folk Lore Society, de Londres, sob o título de Portuguese Folk-Tales, e outros em Paris na Revue Hispanique. De modo que em Portugal são completamente desconhecidos.» (1910: 5)

A publicação dos contos valeria como um estímulo para o estudo da narrativa e da mitografia, a nova ciência que ele tanto proclamou.

Consiglieri Pedroso dá mostras de conhecer bem os contos populares estrangeiros, como os russos e os italianos. Ainda no seu texto introdutório, o recolector faz algumas comparações entre versões de um mesmo conto, aludindo a elementos que afastam ou aproximam as diferentes variantes noutras línguas. A respeito de uma das variantes portuguesa da «Gata Borralheira», intitulada «A Menina e o Peixe» - que ele não publica, na edição portuguesa de 1910, mas na inglesa de 1882, n.º XXIV – escreve o seguinte:

«Ora num conto russo de Afanasiev (Narodnuiya russkiya skazki, n.º 162, Zolotoii bachmatchok – “O sapatinho de oiro”) que pertence ao mesmo ciclo, um homem compra um peixe para cada uma das filhas. A mais velha come-o; mas a mais nova deita-o num poço (kolodetz). O peixe agradecido igualmente faz com que ela vá à festa, onde o príncipe a vê e casa com ela, depois do tradicional episódio da perda do sapato.

Nem a Cendrillon, de Perrault, nem a Aschenputtel, de Grimm, conhecem o episódio do peixe, que sob uma forma essencialmente idêntica nos aparece no conto russo e na variante portuguesa, indicando assim o alto valor tradicional desta última. […] De modo que somos forçados a admitir que o conto português conserva uma feição mais genuína que muitos outros pertencentes ao mesmo ciclo de variantes de onde o episódio acima indicado já desapareceu por via de dissolução ou eliminação inconsciente.» (1910: 30-31)

Para além da análise comparativa entre certas versões de contos populares, Consiglieri Pedroso também tenta classificar sumariamente os diferentes tipos de contos, mesmo que não tenha disposto e organizado o material recolhido segundo a classificação referida. Assim, nomeia e caracteriza os contos de fadas ou de encantos, as histórias morais, as fábulas e as lendas, que tenta definir resumidamente. Sobre as suas concepções nos deteremos mais adiante.

De notar que na edição de 1910, além de o número de contos maravilhosos ter aumentado significativamente, quando comparado com os restantes tipos de contos, não há registo nem de contos religiosos, nem de contos enumerativos. Na verdade, não podemos esquecer o interesse de Consiglieri Pedroso sobre «as narrativas em que o maravilhoso entra como um dos elementos mais importantes», como escreveu na introdução à sua recolha.

A classificação geral dos contos publicados é a seguinte:

		Designação dos Tipos de Contos

		Número de Ocorrências



		1 – Contos de Animais (Animal Tales)

		3



		2 – Contos Maravilhosos (Tales of Magic)

		48



		3 – Contos Religiosos (Religious Tales)

		0



		4 – Contos Sentimentais (Realistic Tales – Novelle)

		4



		5 – Contos do Ogre Estúpido (Tales of the Stupid Ogre)

		2



		6 – Contos Jocosos (Anecdotes and Jokes)

		4



		7 – Contos Enumerativos (Formula Tales)

		0



		8 – Combinações Híbridas

		1



		9 – Sem classificação

		0









4.4. INVENTARIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DOS CONTOS NA EDIÇÃO PORTUGUESA



Tabela 6 - Inventariação e Classificação do corpus publicado em Contos Populares Portugueses (1910), de Zófimo Consiglieri Pedroso



		N.º do Conto

		Título do Conto

		Versões

(1879-1915)

		Classificação 

		Registo no APFT (CEAO)



		

		

		

		Tipo de Conto

		Tipologia Internacional

		



		I

		A Rainha Orgulhosa

		FAO, 1900, #145

FAO, 1905, #281

AC, 1879, #35

		Maravilhoso

		ATU 709

		564



		II

		A menina e a preta

		----------

		Maravilhoso

		ATU 310; ATU 408

		565



		III

		As três cidras do amor

		FAO, 1905, #233

FAO, 1905, #242

AC, 1879, #36

TB, 1883, #20

		Maravilhoso

		ATU 408

		566



		IV

		A filha da Bruxa

		AC, 1879, #14

AC, 1879, #15

TB, 1883, #6

 TB, 1883, #17 TB, 1883, #32

TB, 1883, #61

FAO, 1900, #2

FAO, 1900, #13

FAO, 1900, #48

FAO, 1905, #246

FAO, 1905, #318

FAO, 1905, #336

FAO, 1905, #342

ATP, 1902,173-4 

 [1992, #52] 

ATP, 1903, 75-7 

[1992, #43]

		Maravilhoso

		ATU 313C

		567



		V

		Sumido sejas tu como o vento

		----------

		Maravilhoso

		ATU 433

		S/ ref.ª no CPFT



		VI

		Pedro e o príncipe

		FAO, 1900, #24

FAO, 1905, #224

FAO, 1905, #439

AC, 1879, #51

TB, 1883, #12

		Maravilhoso

		ATU 516

		567a



		VII

		O coelhinho

		TB, 1883, #34

FAO, 1900, #45

FAO, 1900, #137

		Maravilhoso

		ATU 431B

		568



		VIII

		O gigante encantado

		FAO, 1900, #131

		Maravilhoso

		ATU 325A

		569



		IX

		A menina fadada

		FAO, 1900, #33

FAO, 1905, #250

TB, 1883, #21

TB, 1883, #22

		Maravilhoso

		ATU 403

		570



		X

		A menina e o bicho

		FAO, 1900, #15

AC, 1879, #29

		Maravilhoso

		ATU 425C

		571



		XI

		A torre da má hora

		FAO, 1900, #42

FAO, 1900, #53

FAO, 1900, #57

FAO, 1905, #232

TB, 1883, #52

AC, 1879, #52

CP, 1910, #24

		Maravilhoso

		ATU 303

		572



		XII

		A madrasta

		FAO, 1900, #64

FAO, 1905, #358

AC, 1879, #27

TB, 1883, #31

		Maravilhoso

		ATU 432

		573



		XIII

		A afilhada de S. Pedro

		FAO, 1900, #23

FAO, 1900, #100

FAO, 1900, #121

FAO, 1900, #128

FAO, 1905, #279

FAO, 1905, #387

AC, 1879, #19

TB, 1883, #72

		Maravilhoso

		ATU 514**

		574



		XIV

		Os dois pequenos e a bruxa

		FAO, 1905, #297

AC, 1879, #28

TB, 1883, #52

		Maravilhoso

		ATU 327A

		575



		XV

		A menina com a rosa na testa

		----------

		Maravilhoso

		ATU 438

		576



		XVI

		A princeza que nao queria casar com o pae

		FAO, 1900, #214

AC, 1879, #31

TB, 1883, #19

		Maravilhoso

		ATU 510B

		577



		XVII

		O preguiçoso da forneira

		FAO, 1900, #60

AC, 1879, #30

TB, 1883, #26

		Maravilhoso

		ATU 675

		578



		XVIII

		A gata borralheira

		FAO, 1900, #11

FAO, 1905, #243

AC, 1879, #24

TB, 1883, #19

TB, 1883, #49

ATP, 1904, 62-3

[1992, #69]

		Maravilhoso

		ATU 480; ATU 510A

		579



		XIX

		As tias

		TB, 1883, #7

		Maravilhoso

		ATU 501

		580



		XX

		A pomba

		FAO, 1905, #233

FAO, 1905, #242

AC, 1879, #36

TB, 1883, #20

		Maravilhoso

		ATU 408

		581



		XXI

		O coelhinho branco

		TB, 1883, #34

FAO, 1900, #45

FAO, 1900, #137

		Maravilhoso

		ATU 431B

		582



		XXII

		A princeza encantada

		FAO, 1900, #33

FAO, 1905, #250

TB, 1883, #21

TB, 1883, #22

		Maravilhoso

		ATU 408

		584



		XXIII

		A menina das perolas e aljofres

		FAO, 1905, #233

FAO, 1905, #242

AC, 1879, #36

TB, 1883, #20

		Maravilhoso

		ATU 403

		583



		XXIV

		As postas do peixe

		FAO, 1900, #42

FAO, 1900, #53

FAO, 1900, #57

TB, 1883, #52

AC, 1879, #52

CP, 1910, #24

		Maravilhoso

		ATU 303

		585



		XXV

		O principe de cabeça de cavallo

		FAO, 1900, #8

FAO, 1900, #36

FAO, 1900, #75

FAO, 1900, #186

FAO, 1905, #231

FAO, 1905, #334

ATP, 1903, 175-6 [1992, #56]

AC, 1879, #25

TB, 1883, 30

		Maravilhoso

		ATU 425X

		586



		XXVI

		A aranha

		FAO, 1900, #9

FAO, 1900, #62

FAO, 1900, #207

FAO, 1905, #251

TB, 1883, #29

		Maravilhoso

		ATU 402

		587



		XXVII

		A carrapatinha

		FAO, 1900, #9

FAO, 1900, #62

FAO, 1900, #207

FAO, 1905, #251

TB, 1883, #29

		Maravilhoso

		ATU 402

		588



		XXVIII

		As tres pedrinhas azues

		TB, 1883, #87

		Maravilhoso

		ATU 330

		589



		XXIX

		A corça da maçã de oiro

		FAO, 1900, #121

FAO, 1905, #230

FAO, 1905, #438

AC, 1879, # 17

TB, 1883, #72

		Maravilhoso

		ATU 560

		590



		XXX

		O grillo e o leão

		---------

		Animais

		ATU 222

		591



		XXXI

		A raposa

		FAO, 1905, #320

		Animais

		ATU 155

		592



		XXXII

		O filho do pescador

		FAO, 1900, #152

FAO, 1900, #169

FAO, 1900, #203

FAO, 1905, #290

FAO, 1905, #424

AC, 1879; # 18

TB, 1883, #98

		Maravilhoso

		ATU 302; ATU 400

		593



		XXXIII

		A menina fina

		FAO, 1900, #85

ATP, 1903, 77-8

[1992, #44]

AC, 1879, #42

		Sentimental 

		ATU 883B

		594



		XXXIV

		A raposa e o gallo

		FAO, 1900, #6

AC, 1879, #7

TB, 1883, 3248

		Animais; 

Jocoso

		ATU 62; ATU 74C*; ATU 122D; ATU 1586A

		595



		XXXV

		O mocho e o lobo

		FAO, 1900, #120

		Animais

		ATU 6; ATU 56A

		596



		XXXVI

		O menino sem olhos

		FAO, 1900, #55

FAO, 1905, #259

AC, 1879, #20

		Maravilhoso

		ATU 613

		597



		XXXVII

		A menina e a vaquinha

		FAO, 1900, #214

AC, 1879, #31

TB, 1883, #19

		Maravilhoso

		ATU 480; ATU 510A

		598



		XXXVIII

		O sacristão que casou com uma velha

		FAO, 1900, #23

FAO, 1900, #100

FAO, 1900, #121

FAO, 1900, #128

FAO, 1905, #279

FAO, 1905, #387

AC, 1879, #19

TB, 1883, #72

		Maravilhoso

		ATU 514**

		599



		XXXIX

		O rio de sangue

		FAO, 1900, #50

		Maravilhoso

		ATU 471

		600



		XL

		Come bois

		----------

		Maravilhoso

		ATU 400*; ATU 513C

		601



		XLI

		O ladrão da mão cortada

		FAO, 1900, #43

FAO, 1904, #419

TB, 1883, #42

		Sentimental

		ATU 956B

		602



		XLII

		Os macacos

		FAO, 1900, #9

FAO, 1900, #62

FAO, 1900, #207

FAO, 1905, #251

TB, 1883, #29

		Maravilhoso

		ATU 402

		603



		XLIII

		O gigante

		FAO, 1900, #167

		Maravilhoso

		ATU 304

		604



		XLIV

		O feiticeiro

		AC, 1879, #15

TB, 1883, #6

TB, 1883, #9

TB, 1883, #10

TB, 1883, #17 TB, 1883, #32

FAO, 1900, #2

FAO, 1900, #13

FAO, 1900, #48

FAO, 1905, #246

FAO, 1905, #318

FAO, 1905, #336

ATP, 1902,173-4

[1992, #52]

		Maravilhoso

		ATU 325

		605



		XLV

		O rapaz e o gigante

		FAO, 1905, #396

		Ogre Estúpido

		ATU 1000; ATU 1049; ATU 1085

		606



		XLVI

		A morte que fez um homem rico

		AC, 1879, #23

FAO, 1900, #149

FAO, 1905, #321

		Ogre Estúpido

		ATU 332; ATU 1199

		607



		XLVII

		João Pelludo

		----------

		Maravilhoso

		ATU 650A

		S/ ref.ª no CPFT



		XLVIII

		O ferreiro da maldição

		TB, 1883, #87

		Maravilhoso

		ATU 330

		609



		XLIX

		O cordão de ouro

		FAO, 1900, #177

FAO, 1905, #268

		Maravilhoso

		ATU 516D 

		610



		L

		As luzes

		----------

		Jocoso

		ATU 1650

		S/ ref.ª no CPFT



		LI

		O rapaz das botas de sete léguas

		AC, 1879, #16

FAO, 1900, #173

FAO, 1900, #181

FAO, 1900, #198

FAO, 1905, #223

FAO, 1905, #244

FAO, 1905, #284

FAO, 1905, #289

FAO, 1905, #313

FAO, 1905, #372

FAO, 1905, #379

CP, 1906, #6

TB, 1883, #8

ATP, 1904, 11-3

[1992, #59]

ATP, 1904, 46-7

[1992, #67]

		Maravilhoso

		ATU 327B; ATU 328

		612



		LII

		A menina do chapelinho vermelho

		FAO, 1905, #233

FAO, 1905, #242

AC, 1879, #36

TB, 1883, #20

		Maravilhoso

		ATU 333; ATU 480

		614



		LIII

		As tres cidras do amor

		FAO, 1905, #233

FAO, 1905, #242

AC, 1879, #36

TB, 1883, #20

		Maravilhoso

		ATU 408

		614



		LIV

		História de João Grillo

		----------

		Jocoso

		ATU 921

		S/ ref.ª  no CPFT



		LV

		Mentira do tamanho de um padre-nosso

		FAO, 1905, #330

AC, 1879, #57

		Jocoso

		ATU 1920C

		616



		LVI

		Os ladrões

		FAO, 1900, #43

FAO, 1904, #419

TB, 1883, #42

		Sentimental

		ATU 956B

		617



		LVII

		As três meninas

		----------

		Jocoso

		ATU 870

		S/ ref.ª no CPFT



		LVIII

		O caixeirinho

		FAO, 1900, #93

FAO, 1900, #108

		Sentimental

		ATU 873

		619



		LIX

		A estalajadeira

		FAO, 1900, #55

FAO, 1900, #145

FAO, 1905, #259

FAO, 1905, #281

AC, 1879, # 20

		Maravilhoso

		ATU 709

		620



		LX

		O Galvão

		----------

		Maravilhoso

		ATU 426

		S/ ref.ª no CPFT



		LXI

		Os dois Pedrinhos

		FAO, 1900, #24

FAO, 1905, #224

FAO, 1905, #439

AC, 1879, #51

TB, 1883, #12

		Maravilhoso

		ATU 516

		622



		LXII

		O rei cego

		FAO, 1900, #166

FAO, 1905, #371

		Maravilhoso

		ATU 551

		623







5. JOSÉ LEITE DE VASCONCELOS - CONTOS POPULARES E LENDAS – 1964 [1963] E 1969 [1966]



José Leite de Vasconcelos nasceu em 1858, em Ucanha, concelho de Tarouca. Desde cedo se interessou pelo estudo da língua materna e de outras línguas: aprendeu o latim com um padre e o francês com um tio. Tendo ido viver para o Porto aos 16 anos, ingressou poucos anos depois na Escola Médico-Cirúrgica, onde se formou em 1886. Porém, só desempenhou a função de médico durante um ano, optando por ser conservador da Biblioteca Nacional.

	Em 1901, doutorou-se pela Universidade de Paris com a tese Esquisse d’une dialectologie portugaise. Dez anos mais tarde, assumiu a função de professor no Curso Superior de Letras, leccionando disciplinas da área da Filologia Românica. O estudo das disciplinas exactas que um curso de ciências médicas obviamente exigia ajudou-o a transformar-se num investigador rigoroso e num estudioso aplicado, mesmo quando derivou para outras áreas como a filologia, a etnografia e a arqueologia. Não é por acaso que a sua obra é consensualmente considerada fundamental pela sua extensão e pela sua qualidade científica.

	Publicou cerca de três centenas de obras e foi fundador de importantes revistas como o Arqueólogo Português, a Revista Lusitana, o Boletim de Etnografia e o Museu Etnológico. Como assinala Manuel Viegas Guerreiro, Leite de Vasconcelos «foi, em Portugal, o primeiro etnólogo a proclamar a grande importância do trabalho de campo, da recolha directa, e a executá-lo.» (1993: 94).

	Quando morreu em 1941, ainda não estava publicada a sua recolha de Contos Populares e Lendas, que só sairia em 1964 e 1969 – no frontispício há a data de 1963 no primeiro volume e de 1966 no segundo, datas que usámos na inventariação dos contos – editada pela Universidade de Coimbra na série Acta Universitatis Conimbrigensis e coordenada pelos seus discípulos Alda da Silva Soromenho e Paulo Caratão Soromenho.



5.1. A ORGANIZAÇÃO DA RECOLHA



Falar dos critérios de uma publicação póstuma pode implicar algum risco. Mas os dois coordenadores referidos, assim como Orlando Ribeiro, impulsionador da publicação da recolha, garantiram que a edição de Contos Populares e Lendas respeita as indicações e vontades do autor.

	Numa nota introdutória ao I volume, intitulada «Duas Palavras», Orlando Ribeiro assevera: «Estes materiais estavam informes. A ordenação dos textos (feita apenas em ciclos de assuntos dispostos por ordem alfabética) é meramente prática, porquanto se afigurou complicado e difícil dispô-los segundo a classificação internacional mais corrente. Mas os textos foram cuidadosamente colacionados com os respectivos originais, sobressaindo, tal como na restante literatura oral, os recolhidos directamente pelo Mestre» (1964: V). Procederemos à descrição da edição de Contos Populares e Lendas de Leite de Vasconcelos como se ele a tivesse publicado, mas tendo também em conta as anotações dos coordenadores.

	Trata-se de uma edição monumental, incomparavelmente mais extensa e importante do que as recolhas de que já falámos. Foi feita em duas fases (o primeiro volume foi publicado em 1964 [1963], contendo exclusivamente contos populares, e o segundo em 1969 [1966], englobando contos e lendas) e foi apresentada oficialmente por Paulo Caratão Soromenho e anunciada na 49.ª Sessão dos Colóquios Olisiponenses, em 16 de Julho de 1964, na sede do Grupo «Amigos de Lisboa». 

Esta apresentação vale como um documento de extremo valor para a compreensão de vários aspectos de Contos Populares e Lendas, «coligidos durante quase setenta anos, directamente ou com a colaboração de amigos, alunos e correspondentes amáveis, pelo Doutor Leite de Vasconcelos» (1964: 6). Para além de nos dar conhecimento das fontes e dos informantes e, ao de leve, das metodologias que Leite de Vasconcelos usou, o coordenador acrescenta que «todo esse riquíssimo material (cerca de 650 contos e algumas centenas de lendas, e mais de 700 verbetes que representam milhares de citações) ficou informe, pois nunca o Doutor Leite pôde entregar-se ao trabalho de distribuí-lo e coordená-lo.»

	Seguidamente, explicita a forma como as narrativas foram dispostas, tendo este processo constituído novidade no âmbito da «arrumação», como o próprio coordenador refere, dos contos e lendas. Enaltece o valor da obra no campo da Literatura Popular, em particular a novelística, por lhe ter permitido, a si e a Alda Soromenho, avançar com estudos ensaísticos sobre a matéria. Tratando-se de um colóquio lisboeta, Paulo Caratão Soromenho aproveita para apresentar os sete contos publicados no I volume com a proveniência de Lisboa. Finaliza a sua exposição reiterando o valor inquestionável da obra como sendo «uma das obras mais importantes que nos últimos cem anos se publicaram no âmbito da Etnografia Portuguesa.»

	Além desta apresentação merecem também atenção os paratextos dos volumes, sejam as notas e comentários de Leite de Vasconcelos, sejam as «Duas Palavras» de Orlando Ribeiro, testamenteiro do grande etnógrafo, seja a introdução da autoria de Paulo Caratão Soromenho, com vinte e nove páginas. A recolha propriamente dita é antecedida de uma epígrafe de Filinto Elísio e de uma advertência com a distinção entre títulos de José Leite de Vasconcelos e títulos do coordenador.

	O sistema de seriação dos contos obedece, como já se disse, a ciclos temáticos. Neste volume, os 340 contos populares surgem dispostos em cinco ciclos. O I Ciclo – Animais – conta com 104 contos; o II Ciclo – A Bela e o Monstro – com 24; o III Ciclo – Cristo e S. Pedro abarca 34 contos; o IV Ciclo – Enigmas tem 18, e o V Ciclo – Entes Sobrenaturais 156. As considerações respeitantes a cada ciclo são da responsabilidade do coordenador, embora certamente pensando em critérios do recolector.

	Ainda no volume I há um índice dos coleccionadores e narradores e um outro relativo aos locais da recolha. Uma «Addenda & Corrigenda» encerra o volume. Não devemos esquecer, bem pelo contrário, que esta é uma edição feita no século XX, mesmo tratando-se de um trabalho de investigação iniciado no último quartel do século XIX. Os coordenadores dispunham já de metodologias desconhecidas dos colectores anteriores. Não descurando o mérito editorial que teve a recolha de Leite de Vasconcelos, não a compararemos com as outras recolhas de que nos ocupámos nos pontos anteriores. Pretendemos sim compará-las pelo manancial de contos populares que todos permitiram que se preservassem.

	Com o mesmo rigor metodológico, sai a lume, em 1969 [1966], o tão esperado II volume do labor da recolha de Leite de Vasconcelos.

	O II volume de Contos Populares e Lendas divide-se em duas partes: uma consagrada a contos populares, como continuidade do volume I, e outra relativa a lendas, sobre as quais não nos deteremos.

	Relativamente aos contos, estes encontram-se agrupados em nove ciclos a juntar aos cinco em que se estrutura o I volume. Assim, há 49 contos incluídos no VI Ciclo – Entre Marido e Mulher; no VII Ciclo – Facécias – verificam-se 137 contos populares; outros 27 no VIII Ciclo – A Gata Borralheira; 11 no Ciclo IX – As Heranças; apenas 5 constituem o X Ciclo – Instrumentos Maravilhosos; o Ciclo XI – Nossa Senhora – conta com 18 narrativas; o XII – Pecados Mortais tem 40 contos; o XIII Ciclo – Pedro das Malas Artes – apresenta 24 contos populares e os restantes 3 formam o Ciclo XIV – O Sabor dos Sabores. Há, ainda, um apêndice composto por 7 contos.

	No fim da recolha há um agradecimento dos coordenadores, seguindo-se os índices, tal como se verifica no I volume: o índice dos coleccionadores e narradores; o índice dos locais de recolha dos contos; o índice das figuras e indicação da sua proveniência; uma adenda e o índice geral.





















5.2. INVENTARIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DOS CONTOS DO VOLUME I

Tabela 7 – Inventariação e Classificação do corpus publicado em Contos Populares e Lendas, Volume I, 1963, de José Leite de Vasconcelos.

		N.º do Conto

		Título do Conto

		Proveniência

		Versões (1879-1915)

		Classificação 

		Registo no APFT (CEAO)



		

		

		

		

		Tipo de Conto

		Tipologia Internacional

		



		1

		O Galo e a Raposa

		Minho

		FAO, 1900, #6;

AC, 1879, #7;

CP, 1910, #34;

TB, 1883, #248;

ATP, 2844

		Animais

		ATU 62

		1045



		2

		O Galo e a Raposa

		Minho

		FAO, 1900, #6;

FAO, 1900, #120;

AC, 1879, #7;

CP, 1910, #34; CP, 1910, #35; TB, 1883, #243;

TB, 1883, #248;

ATP, 2844

		Animais

		ATU 6; ATU 62; ATU 61

		1046



		3

		A Raposa

		Glória, c. de Estremoz

		----------

		Animais

		ATU 67**

		S/ ref.ª no CPFT



		4

		A Rapüôsa

		Santa Eulália

		FAO, 1900, #199; AC, 1879, #7; 

AC, 1879, #8; ATP, 2864

		Animais

		ATU 60

		1048



		5

		A Oigüenha e a Dorra[footnoteRef:81] [81:  Apesar de o recolector não ter indicado a fonte, sabemos pelos coordenadores que este conto lhe chegou de San Martín de Trevejo, um município de Espanha, na província de Cáceres, comunidade autónoma da Extremadura, pelo que não incluímos o conto no repertório português.] 


		?

		----------

		---------

		----------

		S/ Ref.ª no CPFT



		6

		A Raposa e a Cegonha

		Celorico da Beira

		FAO, 1900, #199;

FAO, 1905, #329; AC, 1879, #7; 

AC, 1879, #8; ATP, 2864

		Animais

		ATU 60; ATU 225

		1050



		7

		A Esperteza da Raposa

		?

		FAO, 1900, #199; AC, 1879, #7; 

AC, 1879, #8; ATP, 2864

		Animais

		ATU 1; ATU 34B; ATU 60

		1051



		8

		Uma Cegonha e uma Raposa

		?

		FAO, 1900, #199; AC, 1879, #7; 

AC, 1879, #8; ATP, 2864

		Animais

		ATU 1; ATU 60

		1052



		9

		A Cegonha e a Raposa

		Vila Boim, c. de Elvas

		FAO, 1900, #199; 

FAO, 1905, #329; AC, 1879, #7; 

AC, 1879, #8; ATP, 2864

		Animais

		ATU 60; ATU 225

		1053



		10

		A Raposa e o Grou

		Estremadura

		FAO, 1900, #199; AC, 1879, #7; 

AC, 1879, #8; ATP, 2864

		Animais

		ATU 60

		1054



		11

		A Zorra e o Grou

		Mexilhoeira Grande

		FAO, 1900, #199;

FAO, 1905, #312;

FAO, 1905, #329; 

AC, 1879; #7;

AC, 1879, #8; ATP, 2864

		Animais

		ATU 3; ATU 60; ATU 225

		1055



		12

		A Zorra e o Mocho

		?

		FAO, 1900, #120; CP, 1910, #35; TB, 1883, #243;

FAO, 1900, #6;

AC, 1879, #7;

CP, 1910, #34;

TB, 1883, #248;

ATP, 2844

		Animais

		ATU 6; ATU 62

		1056



		13

		O Pássaro Chica-Amorica

		Porto

		FAO, 1900, #120; CP, 1910, #35; TB, 1883, #243;

FAO, 1900, #6;

AC, 1879, #7;

CP, 1910, #34;

TB, 1883, #248;

ATP, 2844

		Animais

		ATU 6; ATU 56A; ATU 61

		1057



		14

		A Raposa e o Coelho[footnoteRef:82] [82:  San Martín de Trevejo é um município de Espanha, na província de Cáceres, comunidade autónoma da Extremadura, daí não termos considerado o conto no corpus português.] 


		San Martín de Trevejo

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		15

		A Raposa

		Cadaval

		FAO, 1905, #329; AC, 1879, #7; 

		Animais

		ATU 225

		1059



		16

		A Raposa e o Coelho

		Maia

		----------

		Animais

		ATU 36

		1060



		17

		A Dorra e o Lobo[footnoteRef:83] [83:  Vide Nota anterior.] 


		San Martín de Trevejo

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		18

		A Dorra i u Lobu[footnoteRef:84] [84:  Vide Nota anterior.] 


		San Martín de Trevejo

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		19

		A Raposa e o Lobo

		?

		TB, 1883, #245

		Animais

		ATU 247

		1063



		20

		A Raposa Fingida

		?

		----------

		Animais

		ATU 1

		1064



		21

		A Raposa Fingida

		?

		----------

		Animais

		ATU 33

		1065



		22

		A Raposa à Pesca

		Vila Boim, c. de Elvas

		----------

		Animais

		ATU 2B

		1066



		23-24

		A Lua no Rio

		?

		AC, 1879, #7

		Animais;

Jocoso 

		ATU 34B; ATU 1336

		1067



		25

		Ti Jeróminu[footnoteRef:85] [85:  Os coordenadores informam que este conto foi recolhido na região de Xalma, Espanha, pelo que não o teremos em conta no repertório português.] 


		?

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		26

		O Lobo e a Raposa

		Guarda

		FAO, 1905, #312; AC, 1879; #7; 

AC, 1879; #8; ATP, 2835

		Animais

		ATU 3; ATU 4

		1069



		27

		A Raposa e o Lobo

		Norte

		FAO, 1905, #263; TB, 1883, #246

		Animais

		ATU 15

		1070



		28

		A Raposa Mariana

		Matela, Vimioso

		FAO, 1905, #263; TB, 1883, #246

		Animais

		ATU 15

		1071



		29

		Um Lobo e Uma Raposa Matreira

		Porto

		FAO, 1905, #263; TB, 1883, #246

		Animais

		ATU 15

		1072



		30

		O Lobo e a Raposa

		Varge, Aveleda, c. de Bragança

		FAO, 1905, #263; TB, 1883, #246

		Animais

		ATU 15

		1073



		31

		O Lobo Castigado

		?

		FAO, 1905, #263; TB, 1883, #246

		Animais

		ATU 15

		1074



		32

		O Lobo Logrado

		Riodades, c. S. João da Pesqueira

		----------

		Animais

		ATU 122A; ATU 122F; ATU 122K*

		1075



		33

		O Lobo Logrado

		?

		----------

		Animais

		ATU 122F

		1076



		34

		O Lobo Logrado[footnoteRef:86] [86:  Os coordenadores anotam o conto com origem na província espanhola de Samora, daí não o incluirmos no nosso corpus de análise.] 


		?

		---------

		--------

		---------

		S/ ref.ª no CPFT



		35

		O Lobo e a Vaca

		Tolosa, c. de Nisa

		----------

		Animais

		ATU 122F

		1078



		36

		O Lobo e a Ovelha

		Vila Cova, c. de Paredes

		Conto único

		Animais

		ATU 122R

		1079



		37

		Má Sorte de um Lobo

		?

		----------

		Animais

		ATU 47B; ATU 122ª

		1080



		38

		O Lobo e a Formiga

		?

		FAO, 1905, #389;

AC, 1879, #3

		Enumerativo

		ATU 2015

		1081



		39

		O Lobo e o Peixe

		?

		----------

		Animais

		ATU 157C*

		1082



		40

		A Velha e o Cabaço

		Minho, Lanhoso

		FAO, 1905, #295;

AC, 1879, #6;

ATP, 485

		Animais

		ATU *122F

		1083



		41

		A Velha do Cabaço

		Porto

		FAO, 1905, #295;

AC, 1879, #6;

ATP, 485

		Animais

		ATU *122F

		1084



		42

		A Velha e o  Cabaço

		Porto

		FAO, 1905, #295;

AC, 1879, #6;

ATP, 485

		Animais

		ATU *122F

		1085



		43

		A Velha e o Cabação

		Beira Alta

		FAO, 1905, #295;

AC, 1879, #6;

ATP, 485

		Animais

		ATU *122F

		1086



		44

		O Cortiço

		Cadaval, Mondim

		FAO, 1905, #295;

AC, 1879, #6;

ATP, 485

		Animais

		ATU *122F

		1087



		45

		O Chapelinho Encarnado

		Porto, Moncorvo

		CP, 1910, #52

		Maravilhoso

		ATU 333

		1088



		46

		Velha que ia na Calabaça e encontrou um Lobo

		?

		FAO, 1905, #295;

AC, 1879, #6;

ATP, 485

		Animais

		ATU *122F

		1089



		47

		O Lobo e a mãe do menino

		?

		----------

		Animais

		ATU 75*

		1090



		48

		O Lobo e o Burro

		Espinhoso, Vinhais

		----------

		Jocoso

		ATU 1319; ATU 1529B*

		1091



		49

		Um Lobo Divertido[footnoteRef:87] [87:  Conto guineense. Não é considerado na nossa análise.] 


		Geba (Guiné)

		----------

		----------

		-----------

		S/ Ref.ª no CPFT



		50

		Nonovio

		Mondim da Beira

		----------

		Jocoso

		ATU 1479*-*A

		1093



		51

		Nonovio

		Vila Real

		----------

		Jocoso

		ATU 1479*-*A

		1094



		52

		Nonovio

		Minho

		----------

		Jocoso

		ATU 1479*-*A

		1095



		53

		A Cabra e o Lobo[footnoteRef:88] [88:  Conto recolhido em Xalma, Espanha, não devendo, por isso, ser analisado no nosso corpus.] 


		?

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		54

		Pega

		Mexilhoeira Grande, c. de Portimão

		AC, 1879, #13

		Enumerativo

		ATU 2034

		S/ ref.ª no CPFT



		55

		O Macaco e a Macaca

		Coimbrões, c. de Vila Nova de Gaia

		TB, 1883, #125;

ATP, 2834

		Animais

		ATU 130

		1098



		56

		O Gato que ia a Roma

		Celorico da Beira

		AC, 1879, #12; TB, 1883, #125;

ATP, 2823, 2824

		Animais

		ATU 106; ATU 130

		1099



		57

		O Gato que ia a Roma

		?

		TB, 1883, #125;

ATP, 2834

		Animais

		ATU 130

		1100



		58

		Os Ladrões e os Animais

		?

		TB, 1883, #125;

ATP, 2834

		Animais

		ATU 130

		1101



		59

		Os Ladrões e os Animais

		Porto

		TB, 1883, #125;

ATP, 2834

		Animais

		ATU 130

		1102



		60

		A Doninha e o João Ratinho

		Porto

		AC, 1879, #1

		Enumerativo

		ATU 2023

		1103



		61

		A Carochinha[footnoteRef:89] [89:  Não há transcrição de nenhum conto, apenas uma nota do recolector, remetendo para o conto publicado por Adolfo Coelho, #1, em 1879.] 


		Mondim

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		62

		A Formiga e o João Ratão

		?

		AC, 1879, #1

		Enumerativo

		ATU 2023

		1105



		63

		A Furniga e u Ratunitu[footnoteRef:90] [90:  Não há transcrição de nenhum conto. Consta, em seu lugar, uma consideração acerca da classificação dos contos populares.] 


		?

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		64

		Ua da Galita[footnoteRef:91] [91:  San Martín de Trevejo é um município da Espanha, na província de Cáceres, comunidade autónoma da Extremadura, daí este conto não ser considerado um conto popular português.] 


		São Martín de Trevejo

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		65

		O Ouriço-Caixeiro

		Lisboa

		FAO, 1905, #320; ATP, 412; 

CP, 1910, #31

		Animais

		ATU 155

		1108



		66

		U Ómi i u Bastardu

		?

		FAO, 1900, #80; FAO, 1905, #352

		Animais

		ATU 155

		1109



		67

		Por bem fazer mal haver

		Vialr de Barro; e Baião e Celorico

		FAO, 1900, #80; FAO, 1905, #352

		Animais

		ATU 155

		1110



		68-69

		O Sardão Amigo dos Homens[footnoteRef:92] [92:  Resumo de um conto. O coordenador escreve a seguinte nota: «o A. inclui bastantes narrativas populares, que explicam a origem de factos naturais; na boca do povo elas tomam o aspecto de contos etiológicos, mas como o Doutor Leite as apresenta normalmente em resumo, e não na linguagem vernácula, não se fez delas transcrição: apenas de uma ou de outra para exemplo e informação.» (1963: 80)] 


		Beira Alta, Douro

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		70

		A Poupa, o Cuco e o Mocho

		Gondifelos

		AC, 1879, #12; TB, 1883, #125;

ATP, 2823, 2824

		Animais

		ATU 106

		1111



		71

		A Voz do Corvo[footnoteRef:93] [93:  Conto muito breve que entendemos não classificar.] 


		Paços de Ferreira

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		72

		O Mocho e o Trigueiro 

		Tolosa, c. de Nisa

		AC, 1879, #12; TB, 1883, #125;

ATP, 2823, 2824

		Animais

		ATU 106*A

		1112



		73

		O Pito-Suro

		___________

		FAO, 1900, #17;

ATP, 417; 2829

		Maravilhoso

		ATU 715

		1113



		74

		O Pito-Nu

		Ao pé da Guarda

		Conto único

		Animais

		ATU 244

		2731



		75

		O Pintainho e o Rei

		Douro

		FAO, 1900, #17;

ATP, 417; 2829

		Maravilhoso

		ATU 715

		1114



		76

		O Pintainho

		Beja

		----------

		Enumerativo

		ATU 2019*

		1115



		77

		A Galinha

		Beja

		TB, 1883, #95;

AC, 1879, #7; 

AC, 1879, #9

		Animais

		ATU 20C; ATU 159ª

		1116



		78

		Se Caísse o Céu…

		Baixo Minho, Póvoa de Lanhoso, variante em Alijó

		----------

		Jocoso

		ATU 1718*

		1117



		79

		O Macaco

		?

		FAO, 1900, #27;

ATP, 410;

AC, 1879, #10

		Enumerativo

		ATU 2034C

		1118



		80

		Um Macaco e um Papagaio

		Porto

		Conto único

		Animais

		ATU 135*

		1119



		81

		O Papagaio

		?

		FAO, 1905, #386;

FAO, 1900, #105

		Maravilhoso

Jocoso

		ATU 434; ATU 1352A

		1120



		82-83

		O Coelho que quer um Rabo

		Cinfães; Mondim da Beira

		AC, 1879, #13

		Enumerativo

		ATU 2034

		1121



		84

		O Coelho

		?

		----------

		Animais

		ATU 70

		1122



		85

		O Burro

		Tolosa, c. de Nisa

		FAO, 1900, #80; FAO, 1905, #352

		Animais

		ATU 130*E

		1123



		86-87

		O Pisco

		Torres Novas. Alcaneda. Sangalhos. Bairrada

		----------

		Jocoso

		ATU 1718*

		1124



		88

		O Sapo

		Peral, c. do Cadaval

		FAO, 1905, #329

		Animais

		ATU 288B*

		1125



		89

		O Sapo

		Mesão Frio

		FAO, 1905, #329

		Animais

		ATU 277*B

		1126



		90

		O Sapo

		Moura da Serra. Oliveira do Hospital

		AC, 1879, #12; TB, 1883, #125;

ATP, 2823, 2824

		Animais

		ATU 106

		1127



		91

		O Sapo

		Moura da Serra. Oliveira do Hospital

		AC, 1879, #12; TB, 1883, #125;

ATP, 2823, 2824

		Animais

		ATU 106

		1128



		92

		O Sapo

		?

		FAO, 1905, #329

		Animais

		ATU 288B*

		1129



		93

		A Coderniz e o Sapo

		Paços de Ferreira

		AC, 1879, #12; TB, 1883, #125;

ATP, 2823, 2824

		Animais

		ATU 106

		1130



		94

		O Sapo e a Cotovia

		Mangualde

		FAO, 1905, #329

		Animais

		ATU 277*B; ATU 288A*

		1131



		95

		O Cavalo Apaixonado

		Paços de Ferreira

		----------

		Jocoso

		ATU 1349*

		S/ ref.ª no CPFT



		96

		O Burro

		Tolosa, c. de Nisa

		FAO, 1900, #80; FAO, 1905, #352

		Animais

		ATU 130*E

		1133



		97

		O Rouxinol[footnoteRef:94] [94:  Breve estória que entendemos não classificar. ] 


		Lisboa

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		98

		O Homem Engolido pela Baleia

		Concelho de Paredes

		----------

		Jocoso

		ATU 1889G

		S/ ref.ª no CPFT



		99

		Os Quatro Bichos

		Alfândega da Fé, Trás-os-Montes

		FAO, 1900, #42;

FAO, 1900, #57;

FAO, 1900, #181; FAO, 1900, #198; FAO, 1905, #223;

FAO, 1905, #244; FAO, 1905, #284; FAO, 1905, #289; FAO, 1905, #313; FAO, 1905, #372; FAO, 1905, #379; AC, 1879, #16;

AC, 1879, #52; CP, 1910, #32; 

TB, 1883, #8;

TB, 1883, #48; ATP, 2833

		Maravilhoso 

		ATU 302, ATU 303

		1136



		100

		A Gata

		Beja

		----------

		Jocoso

		(F) ATU 1651*

		S/ ref.ª no CPFT



		101

		A Cobra e o Leite[footnoteRef:95] [95:  Trata-se da explicação de uma superstição. O recolector refere-se a AC, 1879, #20, onde se faz alusão à mesma superstição.] 


		Beira Alta, etc

		----------

		---------

		---------

		S/ ref.ª no CPFT



		102

		Nascimento de Eva

		Beira Alta, Trás-os-Montes, Guimarães

		----------

		Religioso

		ATU 798

		1138



		103

		A Criação da Mulher

		Porto

		----------

		Religioso

		ATU 798

		2733



		104

		O Batoque

		Beira Alta

		----------

		Jocoso

		ATU 1387

		1139



		105

		O Príncipe Sapo

		?

		FAO, 1900, #8; FAO, 1900, #175;

AC, 1879, #25; AC, 1879, #34

		Maravilhoso

		ATU 425D; ATU 433B

		1140



		106

		Lagarto e Leão

		?

		FAO, 1900, #8; FAO, 1900, #175; AC, 1879, #34

		Maravilhoso

		ATU 425D

		1141



		107

		O Lagarto

		Palmela

		FAO, 1900, #72;

FAO, 1905, #221;

FAO, 1905, #418;

ATP, 457;

AC, 1879, #44;

CP, 1882, #20

		Maravilhoso

		ATU 425A

		1142



		108

		O Príncipe-Urso Doce de Laranja

		Setúbal

		FAO, 1900, #72;

FAO, 1905, #221;

FAO, 1905, #418;

ATP, 457;

AC, 1879, #44;

CP, 1882, #20

		Maravilhoso 

		ATU 425A

		1143



		109

		O Príncipe-Urso Doce de Laranja

		?

		FAO, 1900, #72;

FAO, 1905, #221;

FAO, 1905, #418;

ATP, 457;

AC, 1879, #44;

CP, 1882, #20

		Maravilhoso

		ATU 425A

		1144



		110

		Belhita

		Barrancos

		FAO, 1900, #15; AC, 1879, #29; CP, 1910, #10

		Maravilhoso

		ATU 425C

		1145



		111

		A Bela e a Cobra

		?

		FAO, 1900, #15; AC, 1879, #29; CP, 1910, #10

		Maravilhoso 

		ATU 425C

		1146



		112

		A Noiva da Serpente[footnoteRef:96] [96:  Não é um conto popular da tradição oral portuguesa. Trata-se de um conto mandinga, traduzido para português por Marques de Barros, e publicado na Tribuna, em 19/03/1899. Vide conto #49.] 


		?

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		113

		A Princesa e a Rã[footnoteRef:97] [97:  Segundo nota dos coordenadores, esta narrativa foi publicada por Bernardo Lucas na Folha de Braga, 01/03/1885, com o título «Um Conto de Grimm».] 


		?

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		114

		El-Rei Menino

		Mexilhoeira Grande

		FAO, 1900, #72;

FAO, 1905, #221;

FAO, 1905, #418;

ATP, 457;

AC, 1879, #44;

CP, 1882, #20

		Maravilhoso

		ATU 425A

		1148



		115

		História Debaixo da Terra

		Felgueiras da Serra, c. de Resende

		FAO, 1900, #41; FAO, 1900, #98; TB, 1883, #14

		Maravilhoso

		ATU 425K

		1149



		116

		O Jardineiro e seus Três Filhos

		?

		----------

		Maravilhoso

		ATU 301A

		S/ ref.ª no CPFT



		117

		O Príncipe Bezerro

		Magualde

		FAO, 1900, #72;

FAO, 1905, #221;

FAO, 1905, #418;

ATP, 457;

AC, 1879, #44;

CP, 1882, #20

		Maravilhoso

		ATU 425A

		1151



		118

		O Coelhinho Branco

		Lisboa

		FAO, 1900, #45; FAO, 1900, #137; ATP, 429; 

CP, 1910, #7;

CP, 1910, #21;

TB, 1883, #34;

ATP, 2836

		Maravilhoso

		ATU 431B*

		1152



		119

		O Coelhinho

		Barrancos

		FAO, 1900, #45; FAO, 1900, #137; ATP, 429; 

CP, 1910, #7;

CP, 1910, #21;

TB, 1883, #34;

ATP, 2836

		Maravilhoso

		ATU 431B*

		1153



		120

		Príncipe do Reino Azul

		?

		FAO, 1900, #45; FAO, 1900, #137; ATP, 429; 

CP, 1910, #7;

CP, 1910, #21;

TB, 1883, #34;

ATP, 2836

		Maravilhoso

		ATU 431B*

		1154



		121

		O Monstro

		Setúbal

		FAO, 1900, #8; FAO, 1900, #175; AC, 1879, #34

		Maravilhoso 

		ATU 425D

		1155



		122

		A Princesa dos Cuidados e o Príncipe Cavalinho Branco

		Vila Nova de Baronia, Alentejo

		FAO, 1905, #386;

FAO, 1900, #105

		Maravilhoso 

		ATU 434

		1156



		123

		A Macaca

		?

		FAO, 1900, #9; FAO, 1900, #62; FAO, 1900, #207; FAO, 1905, #251;

ATP, 439;

CP, 1910, #26;

CP, 1910, #27; CP, 1910, #42; TB, 1883, #29

		Maravilhoso

		ATU 402

		1157



		124

		A Gatinha Branca

		?

		----------

		Maravilhoso

		ATU 402

		S/ ref.ª no CPFT



		125

		Um Rei 

		Cabeceiras de Basto

		FAO, 1900, #9; FAO, 1900, #62; FAO, 1900, #207; FAO, 1905, #251;

ATP, 439;

CP, 1910, #26;

CP, 1910, #27; CP, 1910, #42; TB, 1883, #29

		Maravilhoso 

		ATU 402

		1159



		126

		O Príncipe Encantado

		Vila Nova de Baronia, Alentejo

		ATP, 476

		Sentimental

		ATU 894

		1160



		127

		O Encanto do Mar

		?

		FAO, 1900, #72;

FAO, 1905, #221;

FAO, 1905, #418;

ATP, 457;

AC, 1879, #44;

CP, 1882, #20

		Maravilhoso

		ATU 425A

		1161



		128

		O Rei Minas das Pernas Amarelas

		?

		FAO, 1900, #72;

FAO, 1905, #221;

FAO, 1905, #418;

ATP, 457;

AC, 1879, #44;

CP, 1882, #20

		Maravilhoso

		ATU 425A

		1162



		129

		A Princesa Encantada em Cobra

		Penedo Gordo, distrito de Beja

		----------

		Maravilhoso

		(F) ATU 409**[footnoteRef:98] [98:  Classificação proposta por nós, sendo inexistente nas tipologias internacionais AT e ATU.] 


		S/ ref.ª no CPFT



		130

		S. Pedro e a Ferradura

		Porto

		----------

		Religioso

		ATU 774C

		1164



		131

		S. Pedro e a Ferradura

		?

		----------

		Religioso

		ATU 774C

		1165



		132

		S. Pedro e a Ferradura

		?

		----------

		Religioso

		ATU 774C

		1166



		133

		A Filha do Cego

		Elvas

		TB, 1883, #100

		Jocoso

		ATU 1423

		1167



		134

		Os Meninos Orfãos

		Santa Cruz do Douro

		----------

		Religioso

		ATU 759**

		1168



		135

		Uns Pagam pelos Outros

		Amarante

		----------

		Religioso

		ATU 774K

		1169



		136

		S. Pedro e as Raparigas na Fonte

		Santa Cruz do Douro

		FAO, 1905, #282

		Religioso

		ATU 759; ATU 822

		1170



		137

		S. Pedro e as Mulheres na Fonte

		Baião

		----------

		Religioso

		ATU 822

		1171



		138

		O Tesouro

		Vila Nova de Baronia, Alentejo

		FAO, 1905, #395;

TB, 1883, #143

		Religioso 

		ATU 763

		1172



		139

		Trabalho ao Domingo

		Santa Cruz do Douro 

		FAO, 1900, #115

		Religioso

		ATU 788

		1173



		140

		O Homem na Lua

		Freixo de Espada a Cinta, Carrazeda de Ansiães, Mafra

		----------

		Religioso

		ATU 751E*

		1174



		141

		Amanhã Deus dará

		S. Tomé de Covelas

		----------

		Religioso

		ATU 759**

		1175



		142

		À Conta de Deus

		?

		----------

		Religioso

		ATU 759**

		1176



		143

		O Hospedeiro de S. Pedro

		Baião

		----------

		Religioso

		ATU 791

		1177



		144

		O Hospedeiro de S. Pedro

		Cambres, c. de Lamego

		----------

		Religioso

		ATU 791

		1178



		145

		O Lavrador Agoniado

		Santa Cruz do Douro

		Conto único

		Religioso

		ATU 773**

		1179



		146

		Recompensa Divina

		Cambres, c. de Lamego

		----------

		Religioso

		ATU 750*

		1180



		147

		P obre Generosa

		Tabuaço

		----------

		Religioso

		ATU 751A*

		1181



		148

		A Pobre

		Barcelos

		----------

		Religioso

		ATU 751G*

		1182



		149

		João dos Marrões

		?

		----------

		Religioso

		ATU 785

		1183



		150

		A Gaita Maravilhosa

		Cabeceiras de Basto, Minho

		FAO, 1905, #331

		Maravilhoso

		ATU 592

		1184



		151-152

		A Gaita Maravilhosa

		Cabeceiras de Basto e S. Pedro do Sul

		AC, 1879, #45;

FAO, 1905, #331;

ATP, 455;

AC, 1879, #39



		Maravilhoso;

Sentimental

		ATU 570; ATU 592; ATU 857

		1185

1186



		153

		Troca de Cabeças

		Monção

		----------

		Ogre Estúpido

		ATU 1169

		2735



		154

		Má Hospedeira

		Cinfães

		FAO, 1900, #116

		Religioso

		ATU 750C

		1187



		155

		O Filho de Deus e o Filho do Diabo

		Duas Igrejas, c. de Miranda

		FAO, 1905, #266;

FAO, 1905, #340

		Religioso

		ATU 756D*

		1188



		156

		Os Porquinhos do Senhor

		Terras de Basto

		FAO, 1900, #18; FAO, 1900, #89

		Religioso

		ATU 774Y

		1189



		157

		Por que há Pretos e Brancos[footnoteRef:99] [99:  Conto recolhido em África, não podendo ser analisado como pertencendo ao repertório português. Foi publicado por Ana de Castro Osório, no Diário de Coimbra, a 1 de Outubro de 1933. Trata-se de um conto de carácter etiológico, mas também com um tom jocoso.] 


		África

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		158

		O Senhor e o Mestre dos Mestres

		?

		----------

		Religioso

		ATU 753

		1190



		159

		A Velha na Forja

		?

		----------

		Religioso

		ATU 753

		1191



		160

		A Velha que Concebeu

		Santa Cruz do Douro 

		----------

		Jocoso

		(F) ATU 1353*[footnoteRef:100] [100:  Classificação proposta por nós, sendo inexistente nas tipologias internacionais AT e ATU.] 


		S/ ref.ª no CPFT



		161

		Jesus Mendigo

		?

		----------

		Religioso

		ATU 750*

		1193



		162

		A Zaragoza o al Charco[footnoteRef:101] [101:  Trata-se de uma tradução para português de uma narrativa em dialecto andaluz.] 


		?

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		163

		O Monte de Trigo

		Monte de Trigo, Santarém

		FAO, 1900, #172

		Religioso

		ATU 830B

		1194



		164

		S. Pedro e os Figos

		Lagoa, Algarve

		----------

		Religioso

		ATU 774G

		1195



		165

		 Frei João Sem-Cuidados

		Porto

		FAO, 1900, #16; TB, 1883, #71; 

TB, 1883, 160

		Sentimental

		ATU 922

		1196



		166

		 Pe. José Sem-Cuidados 

		Porto

		FAO, 1900, #16; TB, 1883, #71; 

TB, 1883, 160

		Sentimental

		ATU 922

		1197



		167

		 A Princesa e o Pobre Aldeão

		Adeganha, Trás-os-Montes, Moncorvo

		CP, 1910, #40; FAO, 1905, #317

		Maravilhoso

		ATU 513A

		1198



		168

		Pele de Piolho

		Fornos de Maceira, Beira Alta

		FAO, 1905, #299; ATP, 455;

AC, 1879, #39

AC, 1879, #48;

TB, 1883, #18

		Maravilhoso;

Sentimental

		ATU 705A*; ATU 857

		1199



		169

		As Adivinhas da Rainha

		Porto

		FAO, 1900, #46; FAO, 1900, #47; AC, 1879; #38; TB, 1883, #56

		Sentimental

		ATU 851

		1200



		170

		A Princesa que Adivinha

		Amarante

		FAO, 1900, #46; FAO, 1900, #47;

AC, 1879, #37;

AC, 1879; #38; TB, 1883, #56

		Maravilhoso;

Sentimental

		ATU 326; ATU 851

		S/ ref.ª no CPFT



		171

		A Princesa que Adivinha

		Lousada

		FAO, 1900, #46; FAO, 1900, #47;

AC, 1879, #37;

AC, 1879; #38; TB, 1883, #56

		Maravilhoso;

Sentimental

		ATU 326; ATU 851

		1202



		172

		A Princesa que se Escondia[footnoteRef:102] [102:  É um excerto de um conto, talvez a parte final. Segundo os coordenadores da edição, este conto incompleto deve ser o da princesa que declarou casar-se apenas com o príncipe que a descobrisse, quando ela se escondesse.] 


		Felgueiras, Moncorvo

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		173

		Dote de Casamento

		S. Cipriano, c. de Resende

		FAO, 1905, #240; TB, 1883, #53

		Sentimental

		ATU 851A

		1204



		174

		O Rei e o Conde

		Vila Nova de Gaia

		AC, 1879, #10; TB, 1883, #195

		Sentimental

		ATU 921F*

		1205



		175

		O Carvoeiro

		?

		FAO, 1900, #31; ATP, 430;

TB, 1883, #101

		Sentimental; Jocoso

		ATU 921A; ATU 922B; ATU 1375

		1206



		176

		O Almofariz

		Outeiro de Espinho, c. de Mangualde

		TB, 1883, #57

		Sentimental

		ATU 875

		1207



		177

		A Filha do Lavrador

		Alentejo

		TB, 1883, #57

		Sentimental

		ATU 875

		1208



		178

		Édipo

		Marco de Canaveses

		AC, 1879, #32

		Sentimental

		ATU 931

		1209



		179

		João Grilo

		?

		FAO, 1900, #121; CP, 1910, #54;

TB, 1883, #72

		Jocoso

		ATU 1641

		1210



		180

		João Grilo

		Vila Real

		FAO, 1900, #121; CP, 1910, #54;

TB, 1883, #72

		Jocoso

		ATU 1641

		1211



		181

		João Ratão

		?

		FAO, 1900, #121; CP, 1910, #54;

TB, 1883, #72

		Jocoso

		ATU 1641

		S/ ref.ª no CPFT



		182

		Morrendo e Aprendendo

		Mexilhoeira Grande

		----------

		Sentimental

		ATU 921J

		1213



		183

		Salamão Ferreiro

		Mexilhoeira Grande

		----------

		Ogre Estúpido

		ATU 1163

		1214



		184-186

		Deus e o Diabo

		Guarda, Guimarães

		FAO, 1905, #338

		Religioso

		ATU 773

		1215



		187

		A Cadeira Divina

		c. de Famalicão

		----------

		Religioso

		ATU 756A

		S/ ref.ª no CPFT



		188

		Esmolas para Deus e para o Diabo

		?

		FAO, 1905, #253; ATP, 440; 

AC, 1879, #47

		Religioso

		ATU 778*; ATU 821B

		1217



		189

		Deus é bom, mas o Diabo também não é mau

		Lisboa

		FAO, 1905, #253; ATP, 440; 

AC, 1879, #47

		Religioso

		ATU 778*; ATU 821B

		1218



		190

		A Filha de um Rei Nascida por Parto do Diabo

		?

		FAO, 1900, #159;

FAO, 1905, #234;

FAO, 1905, #270;

FAO, 1905, #311;

ATP, 453

		Maravilhoso

		ATU 307

		1219



		191

		Brancaflor

		Matela, Trás-os-Montes 

		FAO, 1900, #2;

FAO, 1900, #13;

FAO, 1900, #48;

FAO, 1905, #246;

FAO, 1905, #318;

FAO, 1905, #336

ATP, 460;

AC, 1879, #14;

CP, 1910, #4;

TB, 1883, #6;

TB, 1883, #17;

TB, 1883, #32

		Maravilhoso

		ATU 313C

		1220



		192

		S. Pedro

		Beja

		FAO, 1900, #23;

FAO, 1900, #100;

FAO, 1900, #128;

FAO, 1905, #279;

AC, 1879, #19;

CP, 1910, #13;

CP, 1910, #38

		Maravilhoso

		ATU 514**

		1221



		193

		S. José

		?

		FAO, 1900, #23;

FAO, 1900, #100;

FAO, 1900, #128;

FAO, 1905, #279;

AC, 1879, #19;

CP, 1910, #13;

CP, 1910, #38

		Maravilhoso

		ATU 514**

		1222



		194

		O Afilhado de Santo António

		Cabeceiras de Basto

		FAO, 1900, #53;

FAO, 1900, #57;

FAO, 1905, #232;

FAO, 1905, #297;

AC, 1879, #28;

AC, 1879, #44;

AC, 1879, #52;

TB, 1883, #52;

CP, 1910, #14.

		Maravilhoso

		ATU 300; ATU 327A

		1223



		195

		Senhora Loba

		?

		FAO, 1905, #297;

AC, 1879, #28;

TB, 1883, #52;

CP, 1910, #14.

		Maravilhoso

		ATU 327A

		1224



		196

		196. Afilhada de Santo António

		?

		FAO, 1900, #23;

FAO, 1900, #100;

FAO, 1900, #128;

FAO, 1905, #279;

AC, 1879, #19;

CP, 1910, #13;

CP, 1910, #38

		Maravilhoso

		ATU 514**

		1225



		197

		O Miricos

		Porto

		FAO, 1900, #23;

FAO, 1900, #100;

FAO, 1900, #128;

FAO, 1905, #279;

AC, 1879, #19;

CP, 1910, #13;

CP, 1910, #38

		Maravilhoso

		ATU 514**

		1226



		198

		O João Louvado

		?

		AC, 1879, #23;

CP, 1910, #46

		Maravilhoso

		ATU 332

		1227



		199

		O Charlatão

		?

		AC, 1879, #23;

CP, 1910, #46

		Maravilhoso

		ATU 332

		1228



		200

		Mau Criado

		?

		FAO, 1900, #162; FAO, 1905, #227

		Maravilhoso

		ATU 508

		1229



		201

		Manuel Tolo

		Setúbal

		----------

		Religioso

		ATU 759B; ATU 767

		1230



		202

		Leão de Oiro

		?

		FAO, 1905, #322;

FAO, 1905, #429

		Maravilhoso

		ATU 510B

		1231



		203

		A Turca

		Peral

		FAO, 1905, #297;

AC, 1879, #28;

TB, 1883, #52;

CP, 1910, #14.

		Maravilhoso

		ATU 327A

		1232



		204

		O Diabo-Gato

		Peral

		----------

		Ogre Estúpido

		ATU 1168

		S/ ref.ª no CPFT



		205

		A Princesa Doente

		Vilar Seco de Nelas

		----------

		Maravilhoso

		(F) ATU 653A*[footnoteRef:103] [103:  Classificação proposta por nós, sendo inexistente nas tipologias internacionais AT e ATU.] 


		S/ ref.ª no CPFT



		206

		O Medronheiro[footnoteRef:104] [104:  Conto muito breve e de carácter etiológico.] 


		Baião

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		207-208

		No Princípio do Mundo

		Vimieiro ubi? Tarouquela

		----------

		Religioso

		ATU 751E*

		1236



		209

		O Fim do Mundo

		Minho

		----------

		Religioso

		(F) ATU 778*A[footnoteRef:105] [105:  Classificação proposta por nós, sendo inexistente nas tipologias internacionais AT e ATU.] 


		S/ ref.ª no CPFT



		210

		A Padeirinha queria ser Rainha

		Setúbal

		FAO, 1900, #153;

FAO, 1905, #273;

ATP, 468

		Sentimental

		ATU 870A

		1238



		211

		Na Corte Celestial

		?

		----------

		Jocoso

		ATU 1833*K

		1239



		212

		Pela Alma mais Aflita

		Porto, Gaião, Famalicão

		----------

		Jocoso

		ATU 1744

		S/ ref.ª no CPFT



		213

		Nasceram Flores na Mesa

		?

		----------

		Religioso

		ATU 756

		1241



		214

		A Menina e a Moura

		Barrancos

		Versão em dialecto barranquenho

		Maravilhoso

		ATU 403; ATU 408

		S/ ref.ª no CPFT



		215

		A Rapariga Vestida de Homem

		Leça do Balio

		FAO, 1900, #23;

FAO, 1900, #100;

FAO, 1900, #128;

FAO, 1905, #279;

AC, 1879, #19;

CP, 1910, #13;

CP, 1910, #38

		Maravilhoso

		ATU 514**

		1243



		216

		O Senhor do Galo

		Barcelinhos

		FAO, 1905, #265

		Religioso

		ATU 767A

		1244



		217

		Brancaflor

		S. Marinho da Moura, Resende

		FAO, 1900, #2;

FAO, 1900, #13;

FAO, 1900, #48;

FAO, 1905, #246;

FAO, 1905, #318;

FAO, 1905, #336

ATP, 460;

AC, 1879, #14;

CP, 1910, #4;

TB, 1883, #6;

TB, 1883, #17;

TB, 1883, #32

		Maravilhoso

		ATU 313C

		1245



		218

		Brancaflor

		Foz Côa

		FAO, 1905, #360

		Maravilhoso

		ATU 313A

		1246



		219

		O Príncipe Mágico

		Palmela

		FAO, 1900, #2;

FAO, 1900, #13;

FAO, 1900, #48;

FAO, 1905, #246;

FAO, 1905, #318;

FAO, 1905, #336

ATP, 460;

AC, 1879, #14;

CP, 1910, #4;

TB, 1883, #6;

TB, 1883, #17;

TB, 1883, #32

		Maravilhoso

		ATU 313C

		1247



		220

		O Chapeleiro e o Diabo

		Carregosa

		AC, 1879, #48;

TB, 1883, #74

		Religioso

		ATU 817*

		1248



		221

		Os Dois Sacos

		Mexilhoeira Grande

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		222

		O Moinho do Inferno

		Avis, Horta da Cerca ?

		AC, 1879, #48;

TB, 1883, #74

		Religioso

		ATU 817*

		1250



		223

		A Abóbora e o Nabo enganaram o Diabo

		Mexilhoeira Grande, c. de Portimão

		----------

		Ogre Estúdio

		ATU 1178

		1251



		224

		O Carneiro

		Baião

		----------

		Religioso

		ATU *762

		1252



		225

		A Cozinheira e o Diabo

		S. Cipriano, c. de Resende

		----------

		Religioso

		ATU 810A*; ATU 813

		1253



		226

		O Diabo e o Ladrão

		Famalicão, Basto, Minho

		Conto único

		Religioso

		ATU 817**

		1254



		227

		O Cordão de Oiro

		Mexilhoeira Grande

		FAO, 1905, #435

		Religioso

		ATU 821A*

		1255



		228

		O Anel Perdido

		Baião

		FAO, 1905, #435

		Religioso;

Sentimental

		ATU 821A*; ATU 891C*

		1256



		229

		Casada com o Diabo

		Mexilhoeira Grande

		AC, 1879, #48

		Religioso

		ATU 811*E

		1257



		230

		As Bruxas

		?

		----------

		Maravilhoso

		ATU 746B

		1258



		231

		Duas Pessoas Casadas

		S. Tomé de Covelas

		FAO, 1905, #435

		Religioso

		ATU 821A*

		1259



		232

		A Dança das Feiticeiras

		Torre de Moncorvo

		FAO, 1900, #55;

FAO, 1905, #259; AC, 1879, #20; CP, 1910, #36

		Maravilhoso

		ATU 613

		1260



		233

		A Feiticeira e o Compadre

		?

		----------

		Maravilhoso

		ATU 746C

		1261



		234

		Quem muito fala – pouco acerta

		?

		TB, 1883, #82

		Maravilhoso

		ATU 503

		1262



		235

		As Feiticeiras da Ponte de Palheiros

		Beira Alta

		FAO, 1900, #55;

FAO, 1905, #259; AC, 1879, #20; CP, 1910, #36

		Maravilhoso

		ATU 613

		1263



		236

		Os Dois Almocreves

		Matela, Trás-os-Montes

		FAO, 1900, #55;

FAO, 1905, #259; AC, 1879, #20; CP, 1910, #36

		Maravilhoso

		ATU 613

		1264



		237

		Jãs[footnoteRef:106] [106:  Breve conto de carácter etiológico.] 


		Lagoa, Algarve

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		238

		O Homem e as Bruxas[footnoteRef:107] [107:  Breve conto de carácter etiológico.] 


		Chaves, Rio Tinto, Godim, Minho

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		239-240

		Feiticeiras[footnoteRef:108] [108:  São dois relatos de casos ocorridos na localidade apontada pelo recolector. São contos breves.] 


		Vila Cor de Lemos

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		241

		O Carreteiro e as Bruxas[footnoteRef:109] [109:  Breve conto de carácter etiológico.] 


		Ponte da Barca

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		242

		O Trasgo[footnoteRef:110] [110:  Conto recolhido em África. Surge em crioulo guineense, seguido de uma explicação e da tradução. Segundo anotação dos coordenadores, este conto foi extraído de um Caderno de Contos da Guiné, de Emílio Vítor Lecerff, datado de 01/07/1888, pelo Cónego Barros, que o traduziu e comentou, e o dedicou a Adolfo Coelho.] 


		Tilbó, África centro-ocidental

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		243

		O Trasgo Loiceiro[footnoteRef:111] [111:  Trata-se de um diálogo com duas falas. ] 


		?

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		244

		Por baixo dos Silvais

		Freixo de Espada à Cinta

		----------

		Maravilhoso

		ATU 746B

		1267



		245-246

		O Companheiro das Bruxas

		Guimarães e Douro

		----------

		Maravilhoso

		ATU 746A; ATU 746B

		1268



		247-250

		Bruxas

		Monção, Melgaço, Granja das Biocas, Santarém, Porto

		----------

		Maravilhoso

		ATU 746B; ATU 746C

		1270



		251

		O Medo

		Ucanha

		AC, 1879, #37

		Maravilhoso

		ATU 326

		1271



		252

		O Corvo

		Peral, c. do Cadaval

		FAO, 1900, #39;

FAO, 1900, #184;

FAO, 1905, #305;

ATP, 450

		Jocoso

		ATU 1272

		1272



		253

		Um Miêdo[footnoteRef:112] [112:  É um conto sobre o Medo em dialecto mirandês, nas palavras do recolector.] 


		Duas Igrejas, c. de Miranda

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		254

		Aparição[footnoteRef:113] [113:  É uma história de um caso de família, sem semelhança possível com qualquer tipo de conto popular, apesar de o recolector, em anotação, sugerir relação com o conto n.º 14 da recolha dos Grimm.] 


		Mexilhoeira Grande, c. de Portimão

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		255

		As Almas do Outro Mundo[footnoteRef:114] [114:  É uma narração de um caso de horrores numa casa assombrada publicada sob a forma de folhetim, segundo informação dos coordenadores, da autoria de José Maria da Costa, em Alentejo e Algarve, jornal de Faro, de 12 de Maio de 1901.] 


		?

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		256

		O Fradinho da Mão Furada

		Guimarães

		AC, 1879, #37

		Maravilhoso

		ATU 326

		1275



		257

		O Náufrago[footnoteRef:115] [115:  É apresentado o resumo de um conto encontrado em 1881 por W. Golénischeff, num papiro do Museu do Eremitério Imperial de S. Petersburgo.] 


		?

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		258

		A Mãe do Diabo

		Cortes, Covilhã

		----------

		Sentimental

		(F) ATU 856*[footnoteRef:116] [116:  Classificação proposta por nós, sendo inexistente nas tipologias internacionais AT e ATU.] 


		S/ ref.ª no CPFT



		259

		Loba-Mulher[footnoteRef:117] [117:  Tradução do conto «The Wolf Woman», in Stories and Sayings of Southern Europe: Old Stories and Sayings from Many Lands, compiled by Isa Fyvie Mayo, Booklet Nº. III, C. W. Daniel, Londres, segundo informação dos coordenadores da edição.] 


		Serra da Estrela

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		260

		O Lobisomem

		Cumeeira, d. de Vila Real

		FAO, 1900, #173;

AC, 1879, #21;

TB, 1883, #51;

CP, 1910, #51;

ATP, 475.

		Maravilhoso

		ATU 327B

		1278



		261

		Sansão[footnoteRef:118] [118:  Breve conto sem enquadramento na classificação internacional.] 


		Mexilhoeira Grande

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		262

		Mau Olhado[footnoteRef:119] [119:  Apresenta-se uma referência a «Jettatura», como conto trágico de Théophile Gautier.] 


		?

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		263

		A Rapariga sem Família

		Foz Côa

		----------

		Maravilhoso

		(F) ATU 327B*[footnoteRef:120] [120:  Classificação proposta por nós, sendo inexistente nas tipologias internacionais AT e ATU.] 


		S/ ref.ª no CPFT



		264

		O Agulheiro[footnoteRef:121] [121:  Não há nenhum conto, apenas nota do recolector a dizer que ouviu um conto de um agulheiro que se muda em nevoeiro.] 


		Beira Baixa

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		265

		O Mandachuva[footnoteRef:122] [122:  Conto da autoria de Friedrich Sommer, traduzido do alemão, e publicado n’A Capital, S. Paulo, de 23/09/1927, segundo nota dos coordenadores.] 


		?

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		266

		O Lobisomem[footnoteRef:123] [123:  Conto em forma literária, da autoria de Nuno Rangel. A esse conto segue-se um estudo do Padre Ernesto Ferreira, publicado no semanário católico de Ponta Delgada, San Miguel, de 02/10/1909.] 


		Vila Franca do Campo

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		267

		Os Dois Pequenos e a Velha

		Porto

		FAO, 1905, #297;

AC, 1879, #28;

TB, 1883, #52;

CP, 1910, #14.

		Maravilhoso

		ATU 327A

		1282



		268

		O Príncipe que foi ter a Casa do Lobisomem

		Moimenta da Beira

		FAO, 1905, #360

		Maravilhoso

		ATU 313A

		1283



		269

		Os Dois Meninos e a Velha

		Óbidos

		FAO, 1905, #297;

AC, 1879, #28;

TB, 1883, #52;

CP, 1910, #14.

		Maravilhoso

		ATU 327A

		1284



		270

		Os Filhos do Carvoeiro

		Guimarães

		FAO, 1900, #173;

FAO, 1905, #297;

AC, 1879, #21;

AC, 1879, #28;

TB, 1883, #51;

TB, 1883, #52;

CP, 1910, #14;

CP, 1910, #51;

ATP, 475.

		Maravilhoso

		ATU 327A; ATU 327B



		1285



		271

		A Mulher do Lobisomem[footnoteRef:124] [124:  Breve conto sem enquadramento na classificação internacional.] 


		Coimbra

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		272

		A Mulher do Lobisomem[footnoteRef:125] [125:  Breve conto sem enquadramento na classificação internacional.] 


		Barcelos

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		273

		Os Meninos e Duas Lobisomens

		Guimarães

		----------

		Maravilhoso

		ATU 327B

		S/ ref.ª no CPFT



		274

		Periquito e Periquita

		Lisboa

		ATP, 462

		Maravilhoso

		ATU 720

		1289



		275

		Periquito e Periquita

		Barrancos

		ATP, 462

		Maravilhoso

		ATU 720

		1290



		276

		Os Olharapos

		Souto, Minho

		----------

		Ogre Estúpido

		ATU 1137

		1291



		277

		Os Sete Rapazes

		?

		FAO, 1905, #297;

AC, 1879, #28;

TB, 1883, #52;

CP, 1910, #14.

		Maravilhoso

		ATU 327A

		1292



		278

		O Esperto

		Trás-os-Montes

		FAO, 1900, #173;

AC, 1879, #21;

TB, 1883, #51;

CP, 1910, #51;

ATP, 475.

		Maravilhoso

		ATU 327B; ATU 328

		1293



		279

		A Torre da Babilónia

		Porto

		FAO, 1900, #53; FAO, 1900, #57; FAO, 1905, #232;

AC, 1879, #44;

AC, 1879, #52;

TB, 1883, #52

		Maravilhoso

		ATU 300

		1294



		280

		Um Pescador

		?

		FAO, 1900, #42;

FAO, 1900, #53 FAO, 1900, #57; FAO, 1905, #232;

AC, 1879, #44;

AC, 1879, #52;

TB, 1883, #48

TB, 1883, #52

		Maravilhoso

		ATU 300; ATU 303

		1295



		281

		 À Torre da Babilónia, quem lá vai nunca mais torna

		Porto

		FAO, 1900, #42;

FAO, 1900, #53 FAO, 1900, #57; FAO, 1905, #232;

AC, 1879, #44;

AC, 1879, #52;

TB, 1883, #48

TB, 1883, #52

		Maravilhoso

		ATU 300; ATU 303

		S/ ref.ª no CPFT



		282

		A Irmã Invejosa

		Porto

		FAO, 1905, #235;

TB, 1883, #38;

TB, 1883, #39

		Maravilhoso

		ATU 707

		1297



		283

		El-Rei escuta…

		Porto

		FAO, 1905, #235;

TB, 1883, #38;

TB, 1883, #39

		Maravilhoso

		ATU 707

		1298



		284

		Os Meninos da Estrela de Oiro na Testa

		?

		FAO, 1905, #235;

TB, 1883, #38;

TB, 1883, #39

		Maravilhoso

		ATU 707

		1299



		285

		A Mulher que teve Três Filhos, cada um com sua estrela na Cabeça

		Rio de Moinhos

		FAO, 1905, #235;

TB, 1883, #38;

TB, 1883, #39

		Maravilhoso

		ATU 707

		1300



		286

		A Torre de Babilónia

		?

		Conto Incompleto

		Maravilhoso

		ATU 300

		S/ ref.ª no CPFT



		287

		O Careca

		Castelo Branco

		FAO, 1905, #341;

TB, 1883, #11

		Maravilhoso

		ATU 314

		1302



		288

		A Menina Encantada

		Mexilhoeira Grande

		----------

		Religioso

		(F) ATU 780B*[footnoteRef:126] [126:  Classificação proposta por nós, sendo inexistente nas tipologias internacionais AT e ATU.] 


		S/ ref.ª no CPFT



		289

		Encantos[footnoteRef:127] [127:  É uma narração sobre encantos. Poderá não ter origem no território português, uma vez que o próprio recolector anotou ter ouvido a um galego o que transcreveu.] 


		Melgaço, Mexilhoeira

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		290

		Um Sonho[footnoteRef:128] [128:  Trata-se da descrição de um sonho.] 


		Mexilhoeira Grande

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		291

		O Moço e o Encanto[footnoteRef:129] [129:  Conto incompleto, sendo por isso impossível classificá-lo com algum rigor.] 


		Maia

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		292

		Eu caio…[footnoteRef:130] [130:  San Martín de Trevejo é um município de Espanha, na província de Cáceres, comunidade autónoma da Extremadura, daí não incluirmos o conto no nosso corpus de análise.] 


		San Martín de Trevejo

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		293

		O Militar

		Cambres, c. de Lamego

		AC, 1879, #37;

AC, 1879, #48;

TB, 1883, #87

		Maravilhoso

		ATU 326; ATU 330

		1308



		294

		Caio?... Caio?...

		Santarém

		AC, 1879, #37

		Maravilhoso

		ATU 326

		1309



		295

		O Soldado e a Princesa

		Alfândega da Fé, Adeganha

		FAO, 1900, #54;

FAO, 1905, #225;

FAO, 1905, #285;

FAO, 1905, #486;

ATP, 411, 466

		Maravilhoso

		ATU 531

		1310



		296

		 Os Três Desejos

		Cuba

		FAO, 1905, #238

		Religioso

		ATU 750A

		1311



		297

		A Mulher e a Fada

		Porto

		FAO, 1905, #238

		Religioso

		ATU 750A

		1312



		298

		Os Velhos à Lareira

		Ucanha

		FAO, 1905, #238

		Religioso

		ATU 750A

		1313



		299

		O Ovo na Palha

		Leiria

		FAO, 1900, #141;

AC, 1879; #43

		Sentimental

		ATU 900

		1314



		300

		O Bago de Romã

		Setúbal

		FAO, 1900, #141;

AC, 1879; #43

		Sentimental

		ATU 900

		1315



		301

		O Pescador

		Coimbra

		----------

		Maravilhoso

		ATU 555

		1316



		302

		 A Menina Deitada ao Mar

		Setúbal

		FAO, 1900, #125;

ATP, 480;

AC, 1879, #58;

TB, 1883, #15

		Sentimental

		ATU 930A

		1317



		303

		Um Mercador e um Sapateiro

		Fornos de Algodres

		----------

		Sentimental

		ATU 930

		1318



		304

		Rei e Rainha Teimosos

		Beja

		FAO, 1900, #144;

FAO, 1900, #165

		Maravilhoso

		ATU 714

		1319



		305

		A Rainha das Pedras

		Viseu 

		FAO, 1900, #161;

FAO, 1900, #178

		Maravilhoso

		ATU 465

		1320



		306

		A Pedra Linda

		Beja

		FAO, 1900, #161;

FAO, 1900, #178

		Maravilhoso

		ATU 465

		1321



		307

		As Três Nozes

		Penafiel

		FAO, 1905, #222;

FAO, 1905, #285;

CP, 1910, #2;

CP, 1910, #3;

CP, 1910, #20;

CP, 1910, #22;

CP, 1910, #53;

TB, 1883, #45;

TB, 1883, #46;

AC, 1879, #22;

ATP, 2842

		Maravilhoso

		ATU 408

		1322



		308

		As Três Cidras do Amor

		Porto

		FAO, 1905, #222;

FAO, 1905, #285;

CP, 1910, #2;

CP, 1910, #3;

CP, 1910, #20;

CP, 1910, #22;

CP, 1910, #53;

TB, 1883, #45;

TB, 1883, #46;

AC, 1879, #22;

ATP, 2842

		Maravilhoso

		ATU 408

		1323



		309

		As Três Cidras

		Óbidos

		FAO, 1905, #222;

FAO, 1905, #285;

CP, 1910, #2;

CP, 1910, #3;

CP, 1910, #20;

CP, 1910, #22;

CP, 1910, #53;

TB, 1883, #45;

TB, 1883, #46;

AC, 1879, #22;

ATP, 2842

		Maravilhoso

		ATU 408

		1324



		310

		As Três Cidras do Amor

		Portalegre

		FAO, 1905, #222;

FAO, 1905, #285;

CP, 1910, #2;

CP, 1910, #3;

CP, 1910, #20;

CP, 1910, #22;

CP, 1910, #53;

TB, 1883, #45;

TB, 1883, #46;

AC, 1879, #22;

ATP, 2842

		Maravilhoso

		ATU 408

		1325



		311

		Os Figos

		Beja

		FAO, 1900, #49;

FAO, 1905, #304;

CP, 1910, #50

		Maravilhoso

		ATU 566

		1326



		312

		As Maçãs de Oiro

		Lisboa

		----------

		Maravilhoso

		ATU 550

		1327



		313

		A Princesa que se perdeu na Floresta

		?

		FAO, 1900, #105;

FAO, 1905, #386

		Maravilhoso

		ATU 434

		1328



		314

		A Princesa que se perdeu na Floresta

		?

		FAO, 1900, #105;

FAO, 1905, #386

		Maravilhoso

		ATU 434

		1329



		315

		A Bela Felicidade

		Beira Alta

		Conto único

		Maravilhoso

		ATU 470B

		1330



		316

		O Mercador

		?

		FAO, 1900, #167

		Maravilhoso

		ATU 304

		1331



		317

		O Homem da Moca

		?

		FAO, 1900, #63; AC, 1879, #22; TB, 1883, #47

		Maravilhoso

		ATU 301B

		1332



		318

		João da Burra

		?

		FAO, 1900, #63; AC, 1879, #22; TB, 1883, #47

		Maravilhoso

		ATU 301B

		1333



		319

		Os Três Pretos do Canudo

		?

		FAO, 1905, #230; FAO, 1905, #438;

AC, 1879, #17;

CP, 1910, #29

		Maravilhoso

		ATU 560

		1334



		320

		A Princesa que rompia Sete Sapatos numa Noite

		Marco de Canaveses

		FAO, 1900, #35; FAO, 1905, #311

		Maravilhoso

		ATU 306

		1335



		321

		A Princesa de Áustria e o Zé Pequeno

		Trás-os-Montes

		FAO, 1900, #35;

FAO, 1900, #159;

FAO, 1905, #234;

FAO, 1905, #270; FAO, 1905, #311;

ATP, 453

		Maravilhoso

		ATU 306; ATU 307

		1336



		322

		Os Sapatinhos de Ferro[footnoteRef:131] [131:  Segundo anotação dos coordenadores, não há uma transcrição total da narrativa, uma vez que o texto publicado foi transcrito de uma folha rasgada e se encontrava junto dos manuscritos do autor com a indicação de ter sido oferecido por Consiglieri Pedroso.] 


		?

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		323

		O Homem de Pedra

		Palmela

		FAO, 1900, #24; FAO, 1905, #224; FAO, 1905, #439; AC, 1879, #51; CP, 1910, #6;

CP, 1910, #61;

TB, 1883, #12

		Maravilhoso

		ATU 516

		1338



		324

		O Homem de Pedra

		Setúbal

		FAO, 1900, #24; FAO, 1905, #224; FAO, 1905, #439; AC, 1879, #51; CP, 1910, #6;

CP, 1910, #61;

TB, 1883, #12

		Maravilhoso

		ATU 516

		1339



		325

		Dois Príncipes

		Palmela

		FAO, 1900, #24; FAO, 1905, #224; FAO, 1905, #439; AC, 1879, #51; CP, 1910, #6;

CP, 1910, #61;

TB, 1883, #12

		Maravilhoso

		ATU 516

		1340



		326

		Príncipe Luís

		Setúbal

		FAO, 1900, #93; FAO, 1900, #108; CP, 1910, #58

		Sentimental

		ATU 873

		1341



		327

		Mal de Amores

		Barrancos

		FAO, 1900, #59;

ATP, 465

		Sentimental

		ATU 873*

		1342



		328

		O Grão de Milho

		Elvas

		FAO, 1900, #94;

ATP, 248;

AC, 1879, #33;

TB, 1883, #94

		Maravilhoso

		ATU 700

		1343



		329

		Mãe Invejosa

		Felgueiras de Resende

		FAO, 1900, #145;

FAO, 1905, #281;

AC, 1879, #35;

CP, 1910, #2;

CP, 1910, #49

		Maravilhoso

		ATU 709

		1344



		330

		Noivo Disfarçado em Mendigo

		Barrancos

		----------

		Sentimental

		ATU 885*B

		1345



		331

		A Riqueza e a Fortuna

		?

		TB, 1883, #66

		Sentimental

		ATU 945A*

		1346



		332

		Os Três Rios[footnoteRef:132] [132:  Essa nota estende-se aos contos n.º 333, 334, 335, 336. Relativamente a estas narrativas, de carácter etiológico, pois versam a origem do nome e designações de rios portugueses, para os quais não há lugar na classificação internacional ATU, José Leite de Vasconcelos anotou o seguinte: «Esta lenda do sono dos rios foi pela primeira vez publicada por mim nas Tradições das Águas, 7. Conta-se uma lenda igual na Rússia a respeito do Volga, do Vazura, do Sozh, do Dniepre, etc.» (Cf. Apell, 1920, Contos Populares Russos). Como se pode verificar, o próprio autor categoriza estes textos como sendo lendas, razão pela qual não nos detemos na classificação dos mesmos.] 


		Mondim da Beira, Porto

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		333

		Os Três Rios

		Torre de D. Chama

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		334

		Rio Zêzere

		Ferreira do Zêzere

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		335

		O Mondego, o Zêzere e o Alva

		Serra da Estrela

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		336

		Tejo, Douro e Guadiana

		?

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		337

		Longo, Largo e Lince

		Cuba

		----------

		Maravilhoso

		ATU 400

		S/ ref.ª no CPFT



		338

		Madre Leocádia

		Porto

		----------

		---------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		339

		Salomão e o Rapaz

		Barrancos

		----------

		Sentimental

		ATU 921J

		1352



		340

		O Pastor e a Princesa

		Famalicão da Serra

		FAO, 1900, #46; FAO, 1900, #47; AC, 1879; #38; TB, 1883, #56

		Sentimental

		ATU 851

		1353







5.3. INVENTARIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DOS CONTOS DO VOLUME II

Tabela 8 – Inventariação e Classificação do corpus publicado em Contos Populares e Lendas, Volume II, 1966, de José Leite de Vasconcelos.

		N.º do Conto

		Título do Conto

		Proveniência

		Versões (1879-1915)

		Classificação 

		Registo no APFT (CEAO)



		

		

		

		

		Tipo de Conto

		Tipologia Internacional

		



		341

		Maria Sabida

		Setúbal

		FAO, 1900, #85; ATP, 452

		Sentimental

		ATU 883A

		1354



		342

		Maria Sabedica

		-----------

		FAO, 1900, #85; ATP, 452

		Sentimental

		ATU 883A

		1355



		343

		O Carvoeiro

		Setúbal

		FAO, 1905, #271

		Sentimental

		ATU 883A

		1356



		344

		A Rainha Santa de Arouca

		Felgueiras de Resende

		----------

		Maravilhoso

		ATU 712

		1357



		345

		A Infeliz Desgraçada

		?

		----------

		Maravilhoso

		ATU 533A

		873 



		346

		A Princesa Fea[footnoteRef:133] [133:  San Martín de Trevejo é um município de Espanha, na província de Cáceres, comunidade autónoma da Extremadura, daí não integrarmos o conto no nosso corpus de análise.] 


		San Martín de Trevejo

		----------

		---------

		---------

		S/ ref.ª no CPFT



		347

		O Juiz de Fora

		Coimbra

		FAO, 1905, #293;

FAO, 1905, #325

		Sentimental

		ATU 882

		1359



		348

		Criado de Confiança

		Fornos de Algobre

		FAO, 1900, #101;

TB, 1883, #59; ATP, 452

		Sentimental

		ATU 891B

		1360



		349

		O Príncipe e a Jardineira

		Monchique

		FAO, 1900, #101;

TB, 1883, #59; ATP, 452

		Sentimental

		ATU 891B

		1361



		350

		A Mulher e os Três Frades

		Porto

		AC, 1879, #67

		Jocoso

		ATU 1730

		1362



		351

		Maria Pomplosa

		Mexilhoeira

		AC, 1879, #67

		Jocoso

		ATU 1730

		1363



		352

		Ua Mulhel que Tres Omis a Queriã

		Valverde del Fresno

		AC, 1879, #67

		Jocoso

		ATU 1730

		1364



		353

		Os Três Frades

		Nisa

		AC, 1879, #67

		Jocoso

		ATU 1730

		1365



		354

		A Mulher que Andava Metida co Frade

		Santa Cruz do Douro

		----------

		Jocoso

		ATU 1419C

		1366



		355

		O Almocreve e o Frade

		Celorico da Beira

		----------

		Jocoso

		ATU 1409*D

		1367



		356

		O Frade

		Mondim

		----------

		Jocoso

		ATU 1409*D

		1368



		357

		O Frade 

		------------

		----------

		Jocoso

		ATU 1409*D

		1369



		358

		O Almocreve e o Compadre

		Foz Côa

		----------

		Jocoso

		ATU 1359B

		1370



		359

		A Respeito das Mulheres: Cum’elas São

		Peral, c. do Cadaval

		FAO, 1900, #113;

TB, 1883, #93;

ATP, 2847

		Jocoso

		ATU 1741

		1371



		360

		O Frade e o Sapateiro

		Peral, c. do Cadaval

		----------

		Jocoso

		ATU 1358C

		1372



		361

		A Carapuça

		Foz Côa

		----------

		Jocoso

		ATU 1409*D

		1373



		362

		O Galego e a Mulher

		Zeive, Bragança

		Conto único

		Jocoso

		ATU 1357*; ATU 1358C

		1374



		363

		O Frade

		Mexilhoeira, Algarve

		FAO, 1900, #148

		Jocoso

		ATU 1360C

		1375



		364

		Mulher Doente

		Porto

		FAO, 1900, #148

		Jocoso

		ATU 1360C

		1376



		365

		Frei João

		Maceiradão

		----------

		Jocoso

		ATU 1419H

		1377



		366

		Bico, Menina!

		Porto

		FAO, 1905, #328

		Jocoso

		ATU 1730A*

		1378



		367

		O Frade e a Tripeça

		Baião

		----------

		Jocoso

		ATU 1380

		1379



		368

		O Frade ou a Mulher Ervilhada

		Nisa

		----------

		Jocoso

		ATU 1423*A

		1380



		369

		Comer Favas e Ver Frades

		Mondim

		----------

		Jocoso

		ATU 1423*A

		1381



		370

		A Vaquinha do Abade da Mealhada

		Rua, Moimeuta

		----------

		Jocoso

		ATU 1735A

		1382



		371

		O Preto

		S. João da Pesqueira

		Conto único

		Jocoso

		ATU 1355

		1383



		372

		A Mulher que Gosta de Vinho

		Bragada, Bragança

		FAO, 1900, #149;

FAO, 1905, #321;

AC, 1879; #23;

AC, 1879, #41

		Jocoso

		ATU 1384

		1384



		373

		Entre Marido e Mulher

		Alto-Minho

		AC, 1879, #68

		Jocoso

		ATU 1701

		1385



		374

		Mulher Preguiçosa

		Foz Côa

		ATP, 487

		Jocoso

		ATU 1370C*

		1386



		375

		Fiança de um Ano

		Foz Côa

		ATP, 487

		Jocoso

		ATU 1370C*

		1387



		376

		O Ladrão e a Rapariga

		------------

		FAO, 1900, #43; FAO, 1905, #419; ATP, 454; 

CP, 1910, #41;

CP, 1910, #46;

TB, 1883, #42

		Sentimental

		ATU 956B

		1388



		377

		Mulheres

		Cabeceiras de Basto

		TB, 1883, #68;

ATP, 2838

		Jocoso

		ATU 1370B*

		1389



		378

		Mulheres

		Cabeceiras de Basto

		FAO, 1900, #71;

ATP, 456

		Jocoso

		ATU 1405

		1390



		379

		Mulheres

		Cabeceiras de Basto

		TB, 1883, #68;

ATP, 2838

		Jocoso

		ATU 1370B*

		1391



		380

		Pai Descuidado

		Vilar de Bamô

		TB, 1883, #156

		Jocoso

		ATU 1345*; ATU 1430

		1392



		381

		A Viúva que Quer Casar

		-------------

		ATP, 484

		Jocoso

		ATU 1511*

		1393



		382

		A Albariquiotinha

		S. Tomé de Covelas

		----------

		Jocoso

		ATU 1731

		1394



		383

		Bater na Mulher, com ou sem Razão

		Trás-os-Montes

		----------

		Jocoso

		ATU 1381A

		1395



		384

		A Divina Providência

		--------------

		FAO, 1900, #126

		Sentimental

		ATU 890*B

		1396



		385

		A Galega e o Estudante

		--------------

		----------

		Jocoso

		ATU 1731

		1397



		386

		Os Fidalgos de D. José e de D. João

		Lisboa

		FAO, 1900, #74;

TB, 1883, #76

		Sentimental

		ATU 882*C

		1398



		387

		A Voz dos Sinos

		Guimarães

		ATP, 484

		Jocoso

		ATU 1511*

		1399



		388

		Logo São Nove Meses

		--------------

		----------

		Jocoso

		ATU 1362A*

		1400



		389

		Adágio

		Gondifelos

		----------

		Jocoso

		ATU 1362A*

		1401



		390

		O José da Vestia

		--------------

		Conto único (1358B)

FAO, 1900, #31;

ATP, 430;

TB, 1883, #101

		Jocoso

		ATU 1358B; ATU 1375

		1402



		391

		O Preguiçoso[footnoteRef:134]  [134:  Conto oferecido ao autor por Ana de Castro Osório com proveniência assinalada fora do território nacional, não podendo ser considerado um conto pertencente ao repertório português.] 


		S. Paulo, Brasil

		----------

		---------

		--------

		S/ ref.ª no CPFT



		392

		Os Estudantes

		Amarante

		AC, 1879, #69

		Jocoso

		ATU 1920A

		1404



		393

		O Casamento

		Cabeceiras de Basto, Lousada

		FAO, 1905, #355

		Jocoso

		ATU 1685*B

		1405



		394

		Um Memé

		Olivença

		----------

		Jocoso

		(F) ATU 1407B*[footnoteRef:135] [135:  Classificação proposta por nós, sendo inexistente nas tipologias internacionais AT e ATU.] 


		S/ ref.ª no CPFT



		395

		O Criado do Padre

		?

		AC, 1879, #54

		Jocoso

		ATU 1831

		1407



		396

		Linguagem Tonta

		Gondifelos

		ATP, 416

		Jocoso

		ATU 1562A

		1408



		397

		Língua de Trapos

		Pera, Cadaval

		ATP, 416

		Jocoso

		ATU 1562A

		1409



		398

		Fazer «Ladrar» o Pai

		Chaves

		----------

		Jocoso

		ATU 1717*C

		1410



		399

		Nomes Estranhos

		Porto

		----------

		Jocoso

		ATU 1461

		1411



		400

		Nomes Esquisitos

		?

		-----------

		Jocoso

		ATU 1461

		1412



		401

		 Trava-Línguas[footnoteRef:136] [136:  Breve conto jocoso sem enquadramento na classificação internacional.] 


		?

		----------

		---------

		---------

		S/ ref.ª no CPFT



		402

		O Preto

		Guimarães

		FAO, 1900, #106; ATP, 438; 

TB, 1883, #83

		Jocoso

		ATU 1373A

		1414



		403

		O Preto Molha Pão no Azeite

		Porto

		AC, 1879, #72

		Jocoso

		ATU 1829

		1415



		404

		A Preta Queria Casar com um Branco

		Cadaval

		FAO, 1900, #150

		Jocoso

		ATU 1479*

		1416



		405

		A Preta e o Preto

		Estremadura

		FAO, 1905, #291

		Jocoso

		ATU 1476A

		1417



		406

		Amanhã Jejuará Preto

		Estremadura

		----------

		Jocoso

		ATU 1807

		1418



		407

		Candeeiro de Mil Luzes

		Porto

		----------

		Sentimental

		ATU 859C

		1419



		408

		Candeeiro de Cem Luzes

		Porto

		----------

		Sentimental

		ATU 859C

		1420



		409

		Os Desnarigados

		?

		FAO, 1905, #396;

CP, 1910, #45

		Ogre Estúpido

		ATU 1000; ATU 1011; ATU 1029

		1421



		410

		O Juiz de Barrelas[footnoteRef:137] [137:  Segundo nota à narrativa, a responsabilidade da inclusão da história do juiz de Barrelas nos Contos cabe ao coordenador, pois o autor considera-a uma lenda.] 


		?

		----------

		--------

		---------

		S/ ref.ª no CPFT



		411

		Sentença do Juiz de Barrelas

		?

		----------

		Sentimental

		ATU 926*C-*A

		1422



		412

		A Noiva de Arraiolos (ou de Panóias)[footnoteRef:138] [138:  O recolector refere breves estórias relativas a uma tradição popular da noiva de Arraiolos.] 


		Paul

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		413

		Botar Prosa ao Lobo

		Anreade

		FAO, 1905, #260; AC, 1879, #53

		Jocoso

		ATU 1626*A

		1424



		414

		 Os Três Estudantes

		Porto

		----------

		Jocoso

		ATU 1775

		2749



		415

		 Latim

		Zeive

		FAO, 1905, #387; AC, 1879, #19

		Jocoso

		ATU 1628*

		1425



		416

		 Estudantina

		?

		----------

		Jocoso

		ATU 1578A*

		1426



		417

		 O Rapaz na Eizêmina[footnoteRef:139] [139:  Enumeração de acções desconexas a fazer lembrar um trava-língua. ] 


		Vila Chã do Monte

		----------

		----------

		----------

		S7 ref.ª no CPFT



		418

		 O Coelho

		Basto

		FAO, 1905, #264

		Jocoso

		ATU 1825*D

		1428



		419

		Pregador Improvisado

		Magualde

		----------

		Jocoso

		ATU 1825B

		1429



		420

		O Missote

		Basto

		----------

		Jocoso

		ATU 1848A

		1430



		421

		Um Cesto por Dia

		Bodelhão

		----------

		Jocoso

		ATU 1848A

		1431



		422

		O Frade e as Gigas

		--------------

		----------

		Jocoso

		ATU 1848A

		1432



		423

		Já se Morreu u Gálu, Dõ Gaspal!

		Elhas

		----------

		Jocoso

		ATU 1698G

		1433



		424

		Caldo de Pedra

		Passim

		TB, 1883, #91

		Jocoso

		ATU 1548

		1434



		425

		Mofina Mendes

		Beira

		TB, 1883, #156

		Jocoso

		ATU 1430

		1435



		426

		A Carpideira

		Coimbra

		FAO, 1900, #205; ATP, 420; 

TB, 1883, #70

		Jocoso

		ATU 1350*A

		1436



		427

		As Carpideiras

		Terra de Feira

		FAO, 1900, #205; ATP, 420; 

TB, 1883, #70

		Jocoso

		ATU 1350*A

		1437



		428

		Fazer Mau Preço à Fruta

		Beja

		TB, 1883, #156

		Jocoso

		ATU 1430

		1438



		429

		 Os de Misarela

		Misarela

		----------

		Jocoso

		ATU 1238

		1439



		430

		 Os de Misarela

		?

		----------

		Jocoso

		ATU 1238

		1440



		431

		 Uf da Mifarela[footnoteRef:140] [140:  San Martín de Trevejo é um município de Espanha, na província de Cáceres, comunidade autónoma da Extremadura, daí não considerarmos o conto na nossa análise.] 


		Sna Martín de Trevejo

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		432

		Os de Porches

		?

		----------

		Jocoso

		ATU 1238

		1442



		433

		 Os de Penajóia

		?

		----------

		Jocoso

		ATU 1238

		1443



		434

		 Os de Penajóia

		?

		----------

		Jocoso

		ATU 1238

		1443



		435

		 Os de Souto

		?

		----------

		Jocoso

		ATU 1238

		1444



		436

		Os das Feteiras

		?

		----------

		Jocoso

		ATU 1238

		1445



		437

		Os de Soeima

		?

		----------

		Jocoso

		ATU 1238

		1446



		438

		Os de Salhariz

		?

		----------

		Jocoso

		ATU 1238

		1447



		439

		De Viseu o Cão – Sim, o Homem – Não[footnoteRef:141] [141:  É um breve conto jocoso para o qual não encontrámos classificação nas tipologias internacionais.
] 


		Celorico da Beira

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		440

		Os da Cortiçada

		Ponte de Sor

		----------

		Jocoso

		ATU 1250A

		1449



		441

		Os de Vilar Seco

		?

		----------

		Jocoso

		ATU 1250A

		1450



		442

		O Senhor Manuel Valente

		Beira Alta

		FAO, 1905, #321; AC, 1879, #41

		Jocoso

		ATU 1250; ATU 1288; ATU 1865

		1451



		443

		O Senhor Manuel Balente

		?

		FAO, 1905, #321; AC, 1879, #41

		Jocoso

		ATU 1250; ATU 1288; ATU 1865

		1452



		444

		Os da Broa de Unto

		Paços de Ferreira

		----------

		Jocoso

		ATU 1336

		1453



		445

		Os da Lousã

		Anadia

		----------

		Jocoso

		ATU 1238

		1454



		446

		A Vaca Corvina

		Flores, Açores

		----------

		Jocoso

		ATU 1210; ATU 1250A

		1455



		447

		A Vaca Corvina

		Flores, Açores

		----------

		Jocoso

		ATU 1210; ATU 1250A

		1455



		448

		Os Presuntos da Mofreita[footnoteRef:142] [142:  Trata-se de um conjunto de tradições populares realtivas aos presuntos de Mofreita que o autor conservou num manuscrito, com estrutura de carta familiar dirigida a um amigo.] 


		?

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		449

		A Erva da Igreja da Mofreita

		?

		----------

		Jocoso

		ATU 1210

		1456



		450

		Os Sapatos de Mofreita[footnoteRef:143] [143:  Breve conto jocoso.] 


		?

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		451

		A Seitoira da Mofreita

		?

		FAO, 1905, #321

		Jocoso

		ATU 1203A

		2752



		452

		Os de Campeã[footnoteRef:144] [144:  O autor transcreve uma cantiga que «mostra que os Serranos, conquanto o sejam, abrigam ternos sentimentos, e sabem exprimi-los liricamente».] 


		Marão

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		453

		Que Família![footnoteRef:145] [145:  Jogo de palavras sobre o nome de certas localidades.] 


		Beja

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		454

		Uma Nau Empalmada por uma Catraia[footnoteRef:146] [146:  Trata-se de um trecho de António Feliciano de Castilho que os coordenadores entenderem por bem publicar por o terem encontrado nos manuscritos do autor. É um apontamento etiológico.] 


		?

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		455

		Os de Ovar[footnoteRef:147] [147:  É transcrita uma anedota.] 


		Albergaria-a-velha

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		456

		Os de Mortágua[footnoteRef:148] [148:  Dito em jeito de anedota.] 


		?

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		457

		Ir para Aveiro sem Sapatos[footnoteRef:149] [149:  O autor transcreve uma lenda.] 


		?

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		458

		Os de Carnaxide[footnoteRef:150]  [150:  Nota extensiva, também, ao texto seguinte. São ditos populares de carácter etiológico.] 


		?

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		459

		Os de Carnaxide 

		?

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		460

		Os de Elvas

		Ponte de Sor

		----------

		Jocoso

		ATU 1326

		1457



		461

		Os de Lagos[footnoteRef:151] [151:  Narrativa etiológica relativa ao calendário.] 


		?

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		462

		Os de Olhão

		?

		FAO, 1905, #359

		Jocoso

		ATU 1430*B

		2771



		463

		Os de Minde[footnoteRef:152] [152:  Anotado pelo autor como «costume».] 


		Óbidos

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		464

		Quem Paga as Favas?

		Pragança

		FAO, 1900, #30

		Jocoso

		ATU 1826A*

		1458



		465

		Um de Coura[footnoteRef:153] [153:  Nota referente, também, aos textos n.º 466, 467 e 471. São anedotas.] 


		?

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		466

		Os de Pampilho

		?

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		467

		Os de Fajão

		?

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		468

		Gente de Fajão

		?

		FAO, 1905, #321; AC, 1879, #41

		Jocoso

		ATU 1250; ATU 1288; ATU 1586A

		1460



		469

		Gente de Vila Verde da Franca

		?

		FAO, 1905, #321

		Jocoso

		ATU 1203A; ATU 1210; ATU 1240; ATU 1250A; ATU 1681*E

		2775



		470

		O Maio Longo

		Beja

		FAO, 1900, #149;

FAO, 1905, #321;

AC, 1879, #41;

AC, 1879, #23

		Jocoso

		ATU 1382*; ATU 1384; ATU 1540A*

		1461



		471

		Entre Compadres

		Olho-Marinho

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		472

		O Safio

		Beja

		FAO, 1905, #427

		Jocoso

		ATU 1365H*

		1463



		473

		O João Ganchinho

		Beja

		----------

		Jocoso

		ATU 1365

		1464



		474

		Os Dois Compadres e o Cuco

		Mangualde

		FAO, 1900, #204; FAO, 1905, #323;

TB, 1883, #111

		Sentimental

		ATU 926D

		1465



		475

		O Santico de Palaçoilo

		?

		AC, 1879, #14

		Jocoso

		ATU 1681*D

		1466



		476

		 O Santo de Palaçoulo

		Palaçoulo

		AC, 1879, #14

		Jocoso

		ATU 1681*D

		2776



		477

		Dois Dagais

		?

		----------

		Jocoso

		ATU 1477

		1467



		478

		A Velha dos Figos

		Cadaval

		----------

		Jocoso

		ATU 1479*-*A

		1468



		479

		A Guardadora de Figos

		Tolosa

		----------

		Jocoso

		ATU 1479*-*A

		1469



		480

		A Velha e os Pregos

		Avelanoso, c. de Vimioso

		Conto único

		Jocoso

		ATU 1478

		1470



		481

		A Velha no Telhado

		Avelanoso, c. de Vimioso

		FAO, 1900, #150

		Jocoso

		ATU 1479*

		1471



		482

		A Velha e o Choupo

		Avelanoso, c. de Vimioso

		Conto único

		Jocoso

		ATU 1478

		1472



		483

		A Agulha e o Camapnário

		Oliveira do Hospital

		----------

		Jocoso

		ATU 1479*-*A

		1473



		484

		A Velha Quer Casar

		Tolosa

		ATP, 484

		Jocoso

		ATU 1511*

		1474



		485

		A Velha Esfolada

		Portimão, Algarve

		FAO, 1900, #150;

FAO, 1905, #241;

FAO, 1905, #248;

AC, 1879, #65;

TB, 1883, #25

		Sentimental

		ATU 877

		1475



		486

		A Velha Surda Queria Casar-se

		Rapa, Celorico da Beira

		Conto único

		Jocoso

		ATU 1485*; ATU 1698

		1476



		487

		O Juramento da Velha

		Carviçais

		----------

		Jocoso

		ATU 1698

		1477



		488

		A Noiva do Manuel Felício

		?

		----------

		Jocoso

		ATU 1698

		1478



		489

		Pulga, Piolho e Percevejo[footnoteRef:154] [154:  Não apresenta estrutura de um conto popular. Vide ATP, n.º 112, Tabela 11.] 


		Elvas

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		490

		A Pulga[footnoteRef:155] [155:  Não apresenta estrutura de um conto popular. Além disso, foi contado ao coordenador Paulo Caratão Soromenho, não se sabendo se constava do corpus reunido por Leite de Vasconcelos.] 


		?

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		491

		A Velha Catrina

		Peral

		AC, 1879, #7;

AC, 1879, #9

		Animais

		ATU 152A*; ATU 159A

		1480



		492

		A Manta

		Porto

		AC, 1879, #1

		Sentimental

		ATU 980A

		1481



		493

		Quem Perdeu?

		Mangualde

		----------

		Jocoso

		ATU 1807A*

		1482



		494

		OS Fradinhos Pregadores

		Minho

		----------

		Jocoso

		ATU 1262*

		1483



		495

		Os Três Alfaiates

		?

		----------

		Jocoso

		(F) ATU 1574*[footnoteRef:156] [156:  Classificação proposta por nós, sendo inexistente nas tipologias internacionais AT e ATU.] 


		S/ ref.ª no CPFT



		496

		A Figueira da Velha

		Beira Alta

		ATP, 445

		Jocoso

		ATU 1740B

		1485



		497

		Os Rapazes e os Figos

		Mondim da Beira

		FAO, 1900, #150;

ATP, 445

		Jocoso

		ATU 1479*; ATU 1740B

		1486



		498

		Um Comilão

		Zeive

		TB, 1883, #48

		Jocoso

		ATU 1572C*

		1487



		499

		O Finório

		Mondim 

		ATP, 413

		Jocoso

		ATU 1562C*

		2777



		500

		Noiva Ofendida

		Frazão. Paços de Ferreira

		----------

		Jocoso

		ATU 1698G

		1488



		501

		O Caçador Mentiroso

		Frazão. Paços de Ferreira

		----------

		Jocoso

		ATU 1920D

		1489



		502

		A Razão do Noivo

		Frazão. Paços de Ferreira

		FAO, 1905, #355

		Jocoso

		ATU 1685*B

		1490



		503

		Dias de Maio[footnoteRef:157] [157:  Breve conto sem enquadramento na classificação internacional. Foi oferecido ao recolector por António Tomás Pires.] 


		Elvas

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no  CPFT



		504

		O Vento

		?

		----------

		Animais

		ATU 298*B

		1491



		505

		O Mocho Boieiro

		S. Geraldo, Montemor-o-Novo

		----------

		Animais

		ATU 106*A

		1492



		506

		O Mocho e o Criado

		S. Geraldo, Montemor-o-Novo

		----------

		Animais

		ATU 106*A

		1493



		507

		O Gato do Frade

		Peral, c. do Cadaval

		TB, 1883, #125;

ATP, 283

		Animais

		ATU 125; ATU 130

		1494



		508

		No Mar se Formou[footnoteRef:158] [158: Segundo anotação de Leite de Vasconcelos (1966: 182), «o povo chama-lhe uma contaça. Diz-se um pouco por graça, não como expressão técnica.» Não o tivemos em conta no nosso corpus de análise.] 


		Baião

		

		

		

		



		509

		O Criado Pedro

		Fornos do Dão, Mangualde

		----------

		Jocoso

		ATU 1313; ATU 1541*B; ATU 1693

		1495



		510

		O Criado Pedro

		?

		----------

		Jocoso

		ATU 1313; ATU 1541*B; ATU 1693

		1496



		511

		Os Criados Gonçalos

		Frazão. Paços de Ferreira

		----------

		Jocoso

		ATU 1541*B

		1497



		512

		Ela e Ele[footnoteRef:159] [159:  Diálogo entre uma «ela» e um «ele». Não o consideramos um conto.] 


		S. Torcato de Guimarães

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		513

		O Falso Morto

		Frazão. Paços de Ferreira

		ATP, 481

		Jocoso

		ATU 1313A

		1498



		514

		Os Surdos

		?

		----------

		Jocoso

		ATU 1698G

		1499



		515

		O Trabalhador Mouco

		Celorico da Beira

		----------

		Jocoso

		ATU 1698J

		1500



		516

		O Lavrador e o Criado

		Frazão. Paços de Ferreira

		FAO, 1900, #121;

CP, 1910, #54;

TB, 1883, #72

		Jocoso

		ATU 1641

		1501



		517

		Cheira a Toucinho ou a Pau de Azinho?

		Alentejo

		----------

		Jocoso

		ATU 1577**

		1502



		518

		O Cego e o Moço

		Porto

		----------

		Jocoso

		ATU 1577**

		S/ ref.ª no CPFT



		519

		O Velho, o Rapaz e o Burro

		?

		FAO, 1900, #75;

AC, 1879, #25

		Jocoso

		ATU 1218

		1504



		520

		João Fernandes

		Estremadura

		Conto único

		Jocoso

		ATU 1437

		1505



		521

		O Guarda Tonto[footnoteRef:160] [160:  O recolector resume um conto que ouviu. Não há a transcrição do conto na sua totalidade.] 


		Mondim das Meias

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		522

		Noites de Lamego

		?

		----------

		Jocoso

		ATU 1337C

		1507



		523

		Dois Rapazes

		Mangualde

		Conto único

		Enumerativo

		ATU 2040

		1508



		524

		Os Dois Galegos

		Elvas

		----------

		Jocoso

		ATU 1865

		S/ ref.ª no CPFT



		525

		Os Três Irmãos

		Norte

		----------

		Jocoso

		ATU 1697

		1509



		526

		Falar à Polítiga

		?

		----------

		Jocoso

		ATU 1697

		1510



		527

		Os Três Galegos

		Beja

		----------

		Jocoso

		ATU 1697

		1511



		528

		Os Três Filhos do Moleiro

		?

		----------

		Jocoso

		ATU 1548*

		S/ ref.ª no CPFT



		529

		Pele de Burro[footnoteRef:161] [161:  Tradução do conto popular francês «Peau d’Âne», de Charles Perrault.] 


		?

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		530

		Gata Borralheira

		?

		FAO, 1900, #214;

CP, 1910, #18;

CP, 1910, #37;

TB, 1883, #19

		Maravilhoso

		ATU 510A

		S/ ref.ª no CPFT



		531

		Pele de Burro

		?

		FAO, 1900, #14;

FAO, 1905, #226;

FAO, 1905, #292;

AC, 1879, #31;

CP, 1910, #26;

TB, 1883, #37

		Maravilhoso

		ATU 510B

		1513



		532

		As Fadas

		Mexilhoeira Grande

		TB, 1883, #4;

TB, 1883, #59;

FAO, 1900, #101;

ATP, 472

		Maravilhoso

Sentimental

		ATU 410; ATU 891B

		1514



		533

		A Enteada

		Mexilhoeira Grande

		CP, 1910, #19;

TB, 1883, #7

		Maravilhoso

		ATU 501

		1515



		534

		A Enjeitada 

		Anadia

		FAO, 1905, #243;

CP, 1910, #18;

TB, 1883, #19;

AC, 1879, #24

		Maravilhoso

		ATU 480A

		1516



		535

		 A Vaquinha 

		Rio de Moinhos

		FAO, 1905, #243;

CP, 1910, #18;

TB, 1883, #19;

AC, 1879, #24

		Maravilhoso

		ATU 480A

		1517



		536

		 A Gata Borralheira

		Meãs, distrito de Coimbra

		FAO, 1900, #214;

CP, 1910, #18;

CP, 1910, #37;

TB, 1883, #19

		Maravilhoso

		ATU 510A

		1518



		537

		 A Gata Borralheira[footnoteRef:162] [162:  Breve excerto de um conto, não sendo possível classificá-lo. Surge com a seguinte nota do recolector: «Nescio unde. Começa como o conto da Gata Borralheira: ciúme da madrasta; menina guardadora de porcos; era fadada das jãs, mas uma jã a tinha mais soberba que as outras; medo que aparecia; menino que dormia muito; encantamento.] 


		?

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no  CPFT



		538

		 A Estrela de Ouro

		Mexilhoeira Grande, conc. Portimão

		FAO, 1905, #233;

FAO, 1905, #242;

AC, 1879, #36;

CP, 1910, #37;

CP, 1910, #52;

TB, 1883, #20

		Maravilhoso

		ATU 480

		1520



		539

		 Linda-a-Linda

		Fornos de Algodres

		FAO, 1900, #145;

FAO, 1905, #281;

AC, 1879, #35;

CP, 1910, #2;

CP, 1910, #49;

		Maravilhoso

		ATU 709

		1521



		540

		 A Filha e a Enteada

		Vila Nova de Gaia

		FAO, 1905, #440

		Sentimental

		ATU 915

		1522



		541

		 Filha e Enteada

		Ucanha, Tarouca

		ATP, 409

		Maravilhoso

		ATU 480B

		1523



		542

		 A Enteada

		Mondim das Meias

		----------

		Maravilhoso

		ATU 480B

		S/ ref.ª no CPFT



		543

		 Filha e Madrasta 

		?

		FAO, 1905, #243;

CP, 1910, #18;

TB, 1883, #19;

AC, 1879, #24

		Maravilhoso

		ATU 480A

		2784



		544

		 A Maçã de Ouro

		Porto

		FAO, 1905, #243;

CP, 1910, #18;

TB, 1883, #19;

AC, 1879, #24

		Maravilhoso

		ATU 480A

		1524



		545

		O Sapateiro Viúvo

		Vila Nova de Gaia

		FAO, 1905, #243;

CP, 1910, #18;

TB, 1883, #19;

AC, 1879, #24

		Maravilhoso

		ATU 480A; ATU 510A

		1525



		546

		Tio Novelo

		?

		----------

		Maravilhoso

		ATU 480*E

		1526



		547

		As Treze Fadas

		Trás-os-Montes

		TB, 1883, #4

		Maravilhoso

		ATU 410

		1527



		548

		O Príncipe Encantado no Palácio de Ferro, no Reino da Escuridão

		Fornos de Algodres

		----------

		Maravilhoso

		(F) ATU 368C*[footnoteRef:163] [163:  Classificação proposta por nós, sendo inexistente nas tipologias internacionais AT e ATU.] 


		S/ ref.ª no CPFT



		549

		A Princesa Mimada

		Viana do Alentejo

		FAO, 1900, #103;

CP, 1910, #38;

TB, 1883, #35

		Maravilhoso

		ATU 710A

		1529



		550

		Os Órfãos

		Setúbal

		FAO, 1900, #33;

FAO, 1905, #250;

CP, 1910, #9; 

CP, 1910, #23;

TB, 1883, #21;

TB, 1883, #22

		Maravilhoso

		ATU 403

		1530



		551

		A Menina que Deita Pedras Preciosas dos Cabelos

		Lisboa

		FAO, 1900, #33;

FAO, 1905, #250;

CP, 1910, #9; 

CP, 1910, #23;

TB, 1883, #21;

TB, 1883, #22

		Maravilhoso

		ATU 403

		1531



		552

		O Boi de Ouro

		S. João da Pesqueira

		FAO, 1905, #322;

FAO, 1905, #429

		Maravilhoso

		ATU 510B*

		1532



		553

		A Rainha Invejosa

		?

		FAO, 1900, #3;

FAO, 1900, #143;

TB, 1883, #40

		Sentimental

		ATU 898

		1533



		554

		O Porqueiro

		Palmela

		FAO, 1905, #335;

FAO, 1900, #96;

FAO, 1905, #301;

ATP, 427;

AC, 1879, #59

		Maravilhoso

		ATU 725

		1534



		555

		U Biyu i ua Biyua

		?

		FAO, 1905, #243;

CP, 1910, #18;

TB, 1883, #19;

AC, 1879, #24

		Maravilhoso

		ATU 480A

		1535



		556

		A Madrasta Abandonada[footnoteRef:164] [164:  O conto apresenta-se transcrito numa língua indígena (crioulo de Bissau – língua Pepel). Há uma nota e uma tradução da narrativa que cremos ser da autoria de Leite de Vasconcelos, porém não temos indicação segura dessa nossa suposição. Por não ser um conto português, não intentamos classificá-lo. É uma versão em crioulo pelo Ver. Henriques Lopes Cardoso.] 


		Bissau

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no  CPFT



		557

		O Príncipe Real

		Guimarães

		FAO, 1900, #181; FAO, 1900, #198; FAO, 1905, #223;

FAO, 1905, #244; FAO, 1905, #284; FAO, 1905, #289; FAO, 1905, #313; FAO, 1905, #372; FAO, 1905, #379; AC, 1879, #16;

CP, 1910, #32; 

TB, 1883, #8;

ATP, 2833

		Maravilhoso

		ATU 302; ATU 552

		1536



		558

		Palmeirim de Oliva

		Mexilhoeira Grande

		FAO, 1900, #36; FAO, 1900, #186; FAO, 1905, #231;

FAO, 1905, #334;

ATP, 464;

AC, 1879, #25;

CP, 1910, #25;

TB, 1883, #30

		Maravilhoso

Sentimental

		ATU 425X;

ATU 885**

		1528



		559

		Parábola dos Sete Vimes

		?

		----------

		Religioso

		ATU 756*J

		1557



		560

		Filho és, Pai serás

		?

		----------

		Sentimental

		ATU 980A

		1539



		561

		O Sítio do Bom-Jazer

		Concelho de Carregal do Sal

		----------

		Sentimental

		ATU 980A

		1540



		562

		Os Pais Abandonados

		Paços de Ferreira

		----------

		Sentimental

		ATU 980A

		1541



		563

		O Velho do Sistelo

		?

		----------

		Sentimental

		ATU 980A

		1542



		564

		A Manta Herdade

		Porto

		----------

		Jocoso

		ATU 1289

		1543



		565

		O Rei Turco

		Lisboa

		FAO, 1900, #173;

AC, 1879, #21;

TB, 1883, #51;

CP, 1910, #51;

ATP, 475.

		Maravilhoso

		ATU 327B; ATU 328

		1544



		566

		Pato, Cabidela e Tudo!

		Mangualde

		TB, 1883, #99

		Jocoso

		ATU 1407A

		1545



		567

		Pato, Cabidela e Tudo!

		?

		----------

		Jocoso

		ATU 1305

		S/ ref.ª no CPFT



		568

		O Príncipe com Orelhas de Burro[footnoteRef:165] [165:  Não é um conto, trata-se de um pequeno ensaio sobre o conto «O Príncipe com Orelhas de Burro», as versões que tem e a riqueza de certos elementos simbólicos.] 


		?

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no  CPFT



		569

		O Rei Bamba

		Rapa

		AC, 1879, #50

		Religioso

		ATU 782

		1547



		570

		A Flauta Maravilhosa

		Rebordainhos

		FAO, 1900, #211;

TB, 1883, #55

		Religioso

		ATU 780

		1548



		571

		Las Trés Maçanicas d’Ouro

		?

		FAO, 1900, #211;

TB, 1883, #55

		Religioso

		ATU 780

		1549



		572

		A Flaita Maravilhosa

		?

		FAO, 1900, #211;

TB, 1883, #55

		Religioso

		ATU 780

		1550



		573

		O Irmão da Carapuça

		Ucanha

		FAO, 1900, #32;

FAO, 1905, #331

		Maravilhoso

		ATU 569; ATU 592

		1551



		574

		A Virgem e os Semeadores

		Mondim

		FAO, 1900, #172

		Religioso

		ATU 830B

		1552



		575

		A Ovelha Amaldiçoada

		?

		FAO, 1900, #95;

FAO, 1900, #122;

FAO, 1900, #134;

FAO, 1905, #262

		Religioso 

		ATU 750E

		1553



		576

		Maldição dos Tremoços

		Gondifelos

		FAO, 1900, #95;

FAO, 1900, #122;

FAO, 1900, #134;

FAO, 1905, #262

		Religioso 

		ATU 750E

		1554



		577

		Maldição das Pinhas

		Gondifelos, Óbidos e Mangualde

		FAO, 1900, #95;

FAO, 1900, #122;

FAO, 1900, #134;

FAO, 1905, #262

		Religioso 

		ATU 750E

		1555



		578

		Sementeira de Pedras

		Gondifelos, Óbidos e Mangualde

		FAO, 1900, #172

		Religioso

		ATU 830B

		2787



		579

		A Virgem e a Canastra[footnoteRef:166] [166:  Não é um conto. São apresentadas cinco falas de diálogo, cuja estrutura semântica é questionável do ponto de vista lógico.] 


		Famalicão

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		580

		O Caroço dos Dáteles[footnoteRef:167] [167:  Trata-se de uma lenda.] 


		?

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		581

		A Pegadinha do Menino[footnoteRef:168] [168:  É um dito popular a que os coordenadores fazem acompanhar um conjunto de referências e verbetes.] 


		?

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		582

		Penedo das Patinhas da Senhora[footnoteRef:169] [169:  Dito ou, segundo as palavras do recolector, «informação».] 


		Fromil

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		583

		Penedo da Santa[footnoteRef:170] [170:  Dito e explicação etiológica com incursão do recolector na enunciação/transcrição: «O povo chama-lhe Penedo da Santa. (…) Estive lá em 10-IX-901.» (1966: 343)] 


		?

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		584

		Nossa Senhora e S. Pedro

		?

		ATP, 2898

		Religioso

		ATU 753*

		1559



		585

		 Nossa Senhora

		?

		FAO, 1900, #50;

FAO, 1900, #136;

CP, 1910, #39

		Maravilhoso;

Religioso

		ATU 471; ATU 752*D

		2792



		586

		 Maldição da Mula

		Minho

		ATP, 2559

		Religioso

		ATU 750I

		2793



		587

		 Maldição da Mula

		Elvas

		ATP, 2559

		Religioso

		ATU 750I

		S/ ref.ª no CPFT



		588

		 Maldição da Mula

		Óbidos e Mangualde

		ATP, 2559

		Religioso

		ATU 750I

		S/ ref.ª no CPFT



		589

		 Nossa Senhora e a Figueira

		?

		FAO, 1900, #95;

FAO, 1900, #122;

FAO, 1900, #134;

FAO, 1905, #262

		Religioso 

		ATU 750E

		1561



		590

		 A Oliveira Benta[footnoteRef:171] [171:  Dito popular.] 


		Mexilhoeira Grande

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		591

		 Maldição do Pedreiro

		Tolosa

		FAO, 1900, #95;

FAO, 1900, #122;

FAO, 1900, #134;

FAO, 1905, #262

		Religioso 

		ATU 750E

		1562



		592

		 O Rio Minho

		Melgaço

		FAO, 1900, #95;

FAO, 1900, #122;

FAO, 1900, #134;

FAO, 1905, #262

		Religioso 

		ATU 750E

		1564



		593

		Nossa Senhora e as Aves[footnoteRef:172] [172:  Conjunto de expressões, ditos e verbetes de carácter etnográfico. Não formam um conto popular.] 


		Óbidos, Moncorvo, Tolosa, Évora

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		594

		O Nascimento de Jesus[footnoteRef:173] [173:  Narrativa religiosa, de carácter bíblico, sem enquadramento na classificação internacional.] 


		?

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		595

		Origem das Maias[footnoteRef:174] [174:  Conto de carácter etiológico.] 


		?

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		596

		Visão

		Mexilhoeira Grande

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		597

		O Ladrão e o Galego

		?

		Conto único

		Sentimental

		ATU 961

		1566



		598

		 O Carvoeiro e o Moleiro

		?

		FAO, 1900, #129;

ATP, 480

		Sentimental

		ATU 954

		1567



		599

		 Os Sete Ladrões

		Porto

		FAO, 1900, #129;

ATP, 480

		Sentimental

		ATU 954

		1568



		600

		 O penedo, o Vinho e a Senhora

		Cabeceiras de Basto

		FAO, 1900, #129;

ATP, 480

		Sentimental

		ATU 954

		1569



		601

		 O Hospedeiro Desonesto[footnoteRef:175] [175:  Conto proveniente do exterior do território português, não podendo ser incluído no repertório nacional.] 


		S. Paulo – Brasil

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		602

		 Os Ovos e os Ladrões

		?

		----------

		Jocoso

		ATU 1365D*

		1571



		603

		 O Peixe de Ouro

		?

		FAO, 1900, #93;

FAO, 1900, #108;

CP, 1910, #58

		Sentimental

		ATU 873

		1572



		604

		O Escravo[footnoteRef:176] [176:  É um conto traduzido por Paulo Caratão Soromenho do folheto Stories and Sayings pf Southern Europe.] 


		?

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		605

		 A Ladra das Agulhas

		?

		FAO, 1900, #133

		Religioso

		ATU 838

		1573



		606

		 Os Três Conselhos

		Elvas

		FAO, 1905, #261;

TB, 1883, #100;

TB, 1883, #156

		Sentimental

		ATU 910B

		1574



		607

		 A Filha do Mercador

		Estremoz

		----------

		Sentimental

		ATU 881A

		1575



		608

		 O Devedor que se Finge Morto

		Celorico da Beira

		TB, 1883, #86

		Jocoso

		ATU 1654

		1576



		609

		 O Sapateiro e o Seu Compadre

		Porto

		TB, 1883, #86

		Jocoso

		ATU 1654

		1577



		610

		O Sapateiro e o Defunto

		Beira

		TB, 1883, #86

		Jocoso

		ATU 1654

		1578



		611

		 A Esperteza de um Sacristão

		Leiria

		TB, 1883, #86

		Jocoso

		ATU 1654

		1579



		612

		 O Sabastiom-Ladrom

		S. Mamede de Infesta

		----------

		Maravilhoso

		ATU 312

		1580



		613

		 A Mulher do Ladrão

		Outeiro de Espinho

		FAO, 1900, #43;

FAO, 1905, #419;

ATP, 454;

CP, 1910, #41;

CP, 1910, #46;

TB, 1883, #42

		Sentimental

		ATU 956B

		1581



		614

		 O Rei que Matava as Mulheres

		Cabeceiras de Basto

		----------

		Maravilhoso

		ATU 312

		1582



		615

		 A Mão do Finado

		Felgueiras de Resende

		FAO, 1900, #43;

FAO, 1905, #419;

ATP, 454;

CP, 1910, #41;

CP, 1910, #46;

TB, 1883, #42

		Sentimental

		ATU 956B

		1583



		616

		 A Mão de Finado

		?

		FAO, 1900, #43;

FAO, 1905, #419;

ATP, 454;

CP, 1910, #41;

CP, 1910, #46;

TB, 1883, #42

		Sentimental

		ATU 956B

		1584



		617

		O Pobre

		Zeive

		----------

		Jocoso

		ATU 1538

		1585



		618

		 Carabineros[footnoteRef:177] [177:  Texto transcrito quase foneticamente, tornando-se imperceptível. ] 


		?

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		619

		 As Continhas de Ouro

		Porto

		ATP, 437;

TB, 1883, #3

		Maravilhoso

		ATU 311B*

		1587



		620

		 Esperteza de uma Velha

		Setúbal

		FAO, 1905, #416;

ATP, 14

		Sentimental

		ATU 956D

		1588



		621

		 A Velha e o Ladrão

		Alentejo

		FAO, 1905, #416;

ATP, 14

		Sentimental

		ATU 956D

		1589



		622

		 A Mulher e o Ladrão

		Penude, Lamego

		FAO, 1905, #416;

ATP, 14

		Sentimental

		ATU 956D

		1590



		623

		 A Filha do Mercador

		Baião

		FAO, 1905, #416;

ATP, 14

		Sentimental

		ATU 956D

		1591



		624

		 O Filho que Andava de Noite

		Baião

		----------

		Jocoso

		(F) ATU 1889[footnoteRef:178] [178:  Classificação proposta por nós, sendo inexistente nas tipologias internacionais AT e ATU.] 


		S/ ref.ª no CPFT



		625

		 A Avó que Matou a Neta

		Porto

		ATP, 407;

AC, 1879, #40;

TB, 1883, #27

		Religioso

		ATU 750B

		1593



		626

		 Avó Assassina

		Mangualde

		ATP, 407;

AC, 1879, #40;

TB, 1883, #27

		Religioso

		ATU 750B

		1594



		627

		 Numa Estalagem

		?

		----------

		Jocoso

		(F) ATU 1470[footnoteRef:179] [179:  Classificação proposta por nós, sendo inexistente nas tipologias internacionais AT e ATU.] 


		S/ ref.ª no CPFT



		628

		 O Rapaz que Arrancou o Nariz à Mãe

		Porto

		FAO, 1900, #133

		Religioso

		ATU 838

		1596



		629

		 O Homem que Ia para a Forca

		Cabeceiras de Basto

		FAO, 1900, #133

		Religioso

		ATU 838

		1597



		630

		 O Ladrão e a Mãe

		Mexilhoeira Grande

		FAO, 1900, #133

		Religioso

		ATU 838

		1598



		631

		 O Roubo do Eirairo

		Murado

		FAO, 1900, #51

		Sentimental

		ATU 950

		1599



		632

		 O Soldado da Vaca[footnoteRef:180] [180:  O conto está incompleto, apresenta apenas o início. Segundo anotação dos coordenadores, «o manuscrito é impossível de se transcrever. Parece que foi oferecido ao A. por D. Ana de Castro Osório, e enviado por uma senhora que assina: Tia Adelaide.»] 


		De Adeganha, Trás-os-Montes

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		633

		O Sino Bento[footnoteRef:181] [181:  Apresenta-se uma carta transcrita, onde aparecem miscigenados dois textos: um pode ser visto como lenda e o outro como conto. Porém, é impossível discerni-los e classificar o conto.] 


		?

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		634

		 As Duas Irmãs[footnoteRef:182] [182:  Apresenta-se uma carta, onde aparecem miscigenados dois textos: um pode ser visto como lenda e o outro como conto. Porém, é impossível discerni-los e classificar o conto.] 


		?

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		635

		 Castigo de Deus[footnoteRef:183] [183:  Trata-se de um verbete do recolector.] 


		?

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		636

		 O Filho Bastardo[footnoteRef:184] [184:  Trata-se de um verbete do recolector.] 


		Minho

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		637

		 A Mulher e o Macaco[footnoteRef:185]  [185:  Transcrição de uma carta, há referências a uma lenda medieval.] 


		?

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		638

		 A Venda dos Frangos

		Cabeceiras de Basto

		FAO, 1905, #354;

FAO, 1905, #397;

AC, 1879, #21

		Jocoso

		ATU 1585; ATU 1681*C

		1601



		639

		 O João Tolo

		Porto

		ATP, 451;

TB, 1883, 75;

AC, 1879, 14

		Jocoso

		ATU 1696

		1602



		640

		 O Pedro Malas-Artes e o Olharapo

		Anreade

		FAO, 1900, #132

		Maravilhoso

		ATU 650D

		1603



		641

		 O Homem Parvo

		Elvas

		----------

		Jocoso

		ATU 1681B; ATU 1696

		1604



		642

		 Chá de Violas

		?

		Conto único

		Jocoso

		ATU 1693

		1605



		643

		O Homem Bruto

		Sul

		FAO, 1905, #355;

ATP, 451;

AC, 1879, #53

		Jocoso

		ATU 1685; ATU 1691B; ATU 1696

		1606



		644

		A Filha do Rei

		Peral, c. do Cadaval

		----------

		Jocoso

		ATU 1686

		1607



		645

		O Tolo Pedro

		?

		Conto único

		Jocoso

		ATU 1693

		1608



		646

		O Pedro

		?

		----------

		Jocoso

		ATU 1696; ATU 1696*C

		1609



		647

		 O Moncoso

		Trás-os-Montes

		FAO, 1905, #355;

ATP, 451;

AC, 1879, #53

		Jocoso

		ATU 1685

		1610



		648

		Pedro das Malas-Artes

		Celorico da Beira

		AC, 1879, #14

		Jocoso

		ATU 1218; ATU 1681B; ATU 1696

		1611



		649

		O Doente Tolo

		Beja

		Conto único

		Jocoso

		ATU 1349N*

		1612



		650

		O Tolo e as Moscas[footnoteRef:186] [186:  Não é transcrito nenhum conto, o recolector apenas faz referência a um conjunto de situações jocosas e relembra ter ouvido em pequeno um conto com as mesmas circunstâncias.] 


		Cabeceiras de Basto

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		651

		O Pedro Malas-Artes

		Cabeceiras de Basto e Guimarães

		----------

		Jocoso

		ATU 1653

		1614



		652

		Um Omi Boibu[footnoteRef:187] [187:  Transcrição quase fonética de uma narrativa espanhola. Não é conto popular português e a sua inteligibilidade é duvidosa.] 


		Valverde del Fresno

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		653

		Ua Dagala

		?

		FAO, 1905, #321;

AC, 1879, #41;

AC, 1879, #23

		Jocoso

		ATU 1450

		1615



		654

		As Sete Parvoíces

		?

		FAO, 1900, #149;

FAO, 1905, #321;

AC, 1879, #41;

AC, 1879, #23

		Jocoso

		ATU 1245; ATU 1384; ATU 1450

		1616



		655

		 O Viajante

		Porto

		FAO, 1905, #321;

AC, 1879, #41

		Jocoso

		ATU 1288; ATU 1295A*; ATU 1384; ATU 1450

		1617



		656

		 A Velha Quer Sol em Casa

		?

		FAO, 1900, #149;

FAO, 1905, #321;

AC, 1879, #41;

AC, 1879, #23

		Jocoso

		ATU 1245

		1618



		657

		 As Sete Tolices

		Mexilhoeira Grande

		FAO, 1900, #149;

FAO, 1905, #321;

AC, 1879, #41;

AC, 1879, #23

		Jocoso

		ATU 1245; ATU 1288: ATU 1295A*; ATU 1384; ATU 1450; ATU 1540A*

		1619



		658

		 AS Sete Parvoíces[footnoteRef:188] [188:  É feita referência a um conto pelo recolector.] 


		Beira Alta

		----------

		---------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		659

		 João Pateta

		?

		AC, 1879, #14

		Jocoso

		ATU 1408; ATU 1681*C; ATU 1696

		1620



		660

		 Médico à Força

		?

		----------

		Jocoso

		ATU 1641B

		1621



		661

		 O Rapaz que Foi à Missa

		Moncorvo

		FAO, 1905, #361;

FAO, 1905, #404;

ATP, 451

		Jocoso

		ATU 1831A*

		1622



		662

		 Algarismas

		Alcoutim

		----------

		Enumerativo

		(F) ATU 2200[footnoteRef:189] [189:  Classificação proposta por nós, sendo inexistente nas tipologias internacionais AT e ATU.] 


		S/ ref.ª no CPFT



		663

		 Bicho Corição

		Requião, conc. Famalicão

		FAO, 1900, #182;

ATP, 471;

TB, 1883, #50

		Sentimental

		ATU 923

		1624



		664

		 A Corticeira

		Cabeceiras de Basto

		FAO, 1900, #182;

ATP, 471;

TB, 1883, #50

		Sentimental

		ATU 923

		1625



		665

		 O Sabor dos Sabores

		Porto

		FAO, 1900, #182;

ATP, 471;

TB, 1883, #50

		Sentimental

		ATU 923

		1626



		666

		 O Gosto dos Gostos

		Mangualde

		FAO, 1900, #182;

ATP, 471;

TB, 1883, #50

		Sentimental

		ATU 923

		1627



		667

		A Raposa no Faval[footnoteRef:190] [190:  Breve estória que o coordenador diz pertencer ao ciclo dos animais, mais especificamente aos contos da raposa. Não encontrámos enquadramento na classificação internacional.] 


		Cerveira

		----------

		---------

		---------

		S/ ref.ª no CPFT



		668

		O Cabouqueiro

		Peral, c. do Cadaval

		----------

		Religioso

		ATU 751C*

		1629



		669

		O Terceiro Conto das Mil e Uma Noites[footnoteRef:191] [191:  Não é um conto popular português. São apresentados comentários e uma tradução de Paulo Caratão Soromenho; artigo publicado em O Ateneu, boletim do Ateneu Comercial de Lisboa, Janeiro de 1964.] 


		?

		----------

		---------

		---------

		S/ ref.ª no CPFT



		670

		A Portela dos Meninos[footnoteRef:192] [192:  Assemelha-se mais com uma lenda do que a um conto popular.] 


		Mexilhoeira Grande

		----------

		---------

		---------

		S/ ref.ª no CPFT



		671

		 O Castigo de Eva[footnoteRef:193] [193:  Dito popular jocoso.] 


		Elvas

		----------

		---------

		---------

		S/ ref.ª no CPFT



		672

		 O Rio Lima[footnoteRef:194] [194:  Trata-se de uma lenda acerca da formação de rios.] 


		Soajo

		----------

		---------

		---------

		S/ ref.ª no CPFT



		673

		 Como Fizeres, Assim Acharás[footnoteRef:195] [195:  É um dito, uma crença popular. ] 


		Viseu

		----------

		---------

		---------

		S/ ref.ª no CPFT



		674

		 O Pedreiro

		Minho

		FAO, 1900, #95;

FAO, 1900, #122;

FAO, 1900, #134;

FAO, 1905, #262

		Religioso

		ATU 750E

		1633









5.4. DAS FONTES DOS CONTOS PUBLICADOS



	Pelas notas de José Leite de Vasconcelos, que dão conta da seriedade e do rigor do seu trabalho, ficámos a saber que Ana de Castro Osório foi a maior colaboradora do recolector, tendo contribuído com 99 contos. O autor registou sempre que lhe foi possível a prestimosa colaboração da escritora sua amiga, por cujo trabalho ele tinha o máximo respeito.

	Além dos contos indicados como oferecidos por Ana de Castro Osório, 19 são apresentados na versão redigida por alguns dos alunos do recolector, 4 recolhidos por António Tomás Pires, 2 por Martins Sarmento, um por Consiglieri Pedroso e um outro por António Santy. Tendo em conta essas referências, dos 674 contos classificados como contos populares, há 126 que não foram recolhidos por Leite de Vasconcelos. Quanto aos restantes e apenas atendendo às notas da sua autoria, confirma-se o trabalho de campo do recolector, o qual recolheu as narrativas efectiva e directamente dos falantes.

	Um outro aspecto importante que ressalta das suas anotações prende-se com o facto de muitas vezes ser registada a data em que o conto foi recolhido. Surge, por vezes, com referência ao dia, mês e ano, mas, na maior parte dos casos, quando ocorre tal registo há, apenas, o ano. Assim sendo, sabe-se que o ano de início da recolha ocorreu, sensivelmente, por volta de 1878, precisamente um ano antes de Adolfo Coelho ter publicado a sua recolha, tendo-se prolongado até aos anos 30 do século XX. Foram cerca de 50 a 60 anos dedicados à recolha de contos populares portugueses. Sabemos que não foi um trabalho sistemático, pois se o fosse certamente não teria levado tanto tempo; Leite de Vasconcelos tinha interesse noutros estudos.

	O quadro que a seguir se desenha apresenta o número de contos por cada uma das regiões portuguesas, continentais e insulares, havendo, também, segundo anotações do colector, narrativas provenientes de Espanha (Extremadura e Galiza), do Brasil e do continente africano.

		Entre o Douro e Minho

		169



		Beira Alta

		82



		Alentejo

		62



		Trás-os-Montes e Alto Douro

		54



		Lisboa e Setúbal

		43



		Algarve

		31



		Estremadura e Ribatejo

		17



		Beira Litoral

		16



		Beira Baixa

		5



		Açores

		3



		Extremadura

		9



		África

		3



		Brasil

		2



		Galiza

		1



		

		





1- Contos do Alentejo

3-4-9-22-35-72-76-77-85-96-100-110-119-122-126-129-133-138-177-192-214-222-275-296-304-306-310-311-327-328-330-337-339-353-368-394-428-440-453-460-470-472-473-479-484-489-503-505-506-517-524-527-549-587-591-593-606-607-621-641-649-671.

2 – Contos do Algarve

11-54-114-164-182-183-221-223-227-229-237-254-261-288-289-290-349-351-363-485-532-533-538-558-590-596-630-643-657-662-670.

3 – Contos da Beira Alta

6-26-32-43-50-56-67-68-74-82-83-94-101-102-104-115-117-147-152-168-173-176-184-207-208-217-225-235-251-259-263-268-298-303-305-315-329-332-335-340-344-348-355-358-361-365-370-371-374-375-380-413-417-419-425-439-442-474-486-493-496-497-509-515-523-539-541-548-552-561-566-569-573-577-578-588-608-610-615-626-648-666.

4 – Contos dos Açores

266-446-447

5 – Contos da Extremadura (Espanha)

14-17-18-64-292-646-352-431-652

6 – Contos da Galiza

423

7 – Contos da Beira Baixa

258-264-287-412-421

8 – Contos da Beira Litoral

87-90-91-220-271-301-347-426-445-455-483-534-536-577-578-588

9 – Contos de Entre Douro e Minho

1-2-13-16-27-29-36-40-41-42-45-52-55-59-60-67-69-70-71-75-78-93-95-98-102-103-125-130-134-135-136-137-139-141-143-145-148-150-151-152-153-154-156-160-165-166-169-170-171-172-174-178-184-185-186-187-194-197-206-212-215-216-224-226-228-231-238-241-245-246-247-248-250-256-267-270-272-273-276-279-281-282-283-285-289-291-297-307-308-320-332-338-350-354-364-366-367-373-377-378-379-382-387-389-392-393-396-399-402-403-407-408-414-418-420-427-429-444-492-494-500-501-502-508-511-512-513-516-518-521-525-535-540-542-544-545-557-562-564-576-577-578-579-586-599-600-609-612-613-614-619-623-624-625-628-629-631-636-638-639-650-651-655-663-664-665-667-672-674

10 – Contos da Estremadura e do Ribatejo 

10-86-163-249-269-276-294-299-309-334-405-406-463-471-520-593-611

11 – Contos da Região de Lisboa e Setúbal

15-30-44-65-88-97-107-108-118-121-140-189-201-203-204-210-219-274-300-302-312-323-324-325-326-341-343-359-360-383-397-404-464-478-491-507-550-551-554-565-620-644-668

12 – Contos de Trás-os-Montes e Alto Douro

28-30-44-45-48-51-61-67-78-89-99-102-140-144-146-155-167-172-180-191-232-236-244-253-260-278-293-295-321-333-356-362-369-372-383-398-415-452-476-480-481-482-487-498-547-570-574-582-593-617-622-632-647-661

13 – Contos de África

49-157-242-556

14 – Contos do Brasil

391-601



	Os dados estatísticos apresentados permitem-nos verificar que há contos populares de todas as regiões de Portugal, com excepção da Região insular da Madeira. Ressalta a região de Entre o Douro e Minho com mais de centena e meia de contos, seguindo-se a Beira Alta, região onde nasceu José Leite de Vasconcelos, Trás-os-Montes e Alto Douro e Alentejo. 

	Curiosamente, tendo em conta as outras recolhas que descrevemos e analisámos, vê-se que a maior incidência dos contos atende aos espaços de origem ou de fixação dos seus colectores. Teófilo Braga era açoriano, como tal na recolha da sua responsabilidade verifica-se, comparativamente às demais recolhas, um maior número de contos populares com origem nos Açores. Adolfo Coelho era coimbrão, pelo que mais de 50% dos contos que publicou registam a sua origem em Coimbra. Do mesmo modo, Leite de Vasconcelos, beirão de nascimento que viveu parte da vida no Porto, enriqueceu a sua recolha com um grande número de contos das regiões assinaladas.

	O seguinte quadro elenca o número de contos populares por cada ciclo, onde se vê a abundância de contos populares de animais, sobre entes sobrenaturais e de facécias.



		I Ciclo – Animais

		104



		II Ciclo - A Bela e o Monstro

		24



		III Ciclo - Cristo e S. Pedro

		34



		IV Ciclo – Enigmas

		18



		V Ciclo - Entes Sobrenaturais

		156



		VI Ciclo - Entre Marido e Mulher

		49



		VII Ciclo – Facécias

		137



		VIII Ciclo - A Gata Borralheira

		27



		IX Ciclo – Heranças

		11



		X Ciclo - Instrumentos Maravilhosos

		5



		XI Ciclo - Nossa Senhora

		18



		XII Ciclo - Pecados Mortais

		40



		XIII Ciclo - Pedro das Malas Artes

		24



		XIV Ciclo - O Sabor dos sabores

		3



		Apêndice

		7

























6. RECOLHAS DE CONTOS ORAIS REGIONAIS



	Adolfo Coelho, Teófilo Braga, Consiglieri Pedroso e mais tarde Leite de Vasconcelos conceberam as suas recolhas a nível nacional, embora consciente ou inconscientemente tenham privilegiado alguma região. Autores houve que se dedicaram a recolher contos populares regionais, como Francisco Xavier de Ataíde Oliveira e António Tomás Pires. A recolha referente a uma região talvez possa evidenciar mais a coesão ou as diferenças de variantes.

	Na obra de Ana Maria Costa Lopes O Conto Regional na Imprensa Periódica de 1875 a 1930, que tem dois volumes, o primeiro com Estudos e Bibliografias e o segundo com uma Antologia, há uma breve referência ao conto popular regional, não constando, porém, nenhum na antologia. A autora centra-se, sobretudo, nos contos literários que foram publicados por diversos contistas e que se reportam a regiões específicas do país.

	Todavia, no estudo que faz das publicações periódicas, caracteriza sumariamente as revistas onde foram editados muitos dos contos populares regionais, em particular os alentejanos, por António Tomás Pires. A revista mensal de etnografia portuguesa de Serpa, A Tradição, com circulação entre 1889 e 1904, «é efectivamente um repositório de tradições, festas religiosas, contos, lendas, canções, provérbios, superstições, tipos de linguagem, de trajos, de habitações, de mobiliário das diversas regiões.» (Lopes, 1990: 79)

Mas Ana Costa Lopes lembra que antes de A Tradição «já tinham saído artigos deste género em publicações como a Revista de Ethnologia e Glottologia, Lisboa, 1880, a Revista do Minho, 1885, a Revista Lusitana, 1887-1889, o Correio Elvense, 1889, entre outras.» (1990: 80) E refere os nomes daqueles que dinamizaram os periódicos apontados: «Teófilo Braga, Alberto Pimentel, A. Tomás Pires, Sousa Viterbo, Adolfo Coelho, Trindade Coelho, Carolina Michaëlis, José da Silva Picão, Ataíde de Oliveira.» (1990: 80). Não faz sequer alusão a José Leite de Vaconcelos, o fundador, como se sabe da Revista Lusitana, à qual se refere de relance.

Não convirá esquecer que há contos regionais e locais publicados em obras de vário tipo, seja revistas, etnografias, seja mesmo pequenas recolhas. Lembremos os «Contos Populares Alentejanos» recolhidos por António Alexandrino e publicados em mais do que um número de A Tradição (Cf. Cronologia da Publicação de Contos Populares Portugueses – de 1870 a 2007); os «Contos Populares de Évora» que Bernardino Barbosa publicou na Revista Lusitana de 1912 a 1920.

Nas últimas duas décadas outras publicações de contos populares regionais e locais merecem a nossa referência: em 1996, Duarte Moura publicou Contos, Mitos e Lendas da Beira; em 1997, Fontinha os Contos Populares Portugueses Ouvidos e Contados no Concelho de Palmela; em 2003, Ângela Furtado-Brum deu a conhecer Contos Tradicionais Açorianos. Além as obras referidas, recordemos o trabalho de recolha de contos transmontantos de Alexandre Parafita, publicados em mais do que uma antologia.

















6.1. FRANCISCO XAVIER DE ATAÍDE OLIVEIRA - CONTOS TRADICIONAIS DO ALGARVE



	Francisco Xavier de Ataíde Oliveira nasceu em Algoz, em 1843. Tendo terminado os estudos preparatórios no Liceu de Faro, ingressou no Seminário de São José. Recebeu as ordens menores aos 21 anos, e dois anos depois a ordem de subdiácono, passando no ano seguinte a diácono. Após ter sido ordenado sacerdote, decidiu matricular-se no Curso de Direito, em Coimbra, onde viria a frequentar, simultaneamente, a Faculdade de Teologia.

	Terminados ambos os cursos, regressou ao Algarve, tendo-se fixado em Loulé. Aí exerceu o Direito como advogado, mas cedo se desiludiu com a prática forense. Solicitou, mais do que uma vez, autorização para retomar a vida sacerdotal, mas não foi atendido.

Retomou o exercício da advocacia e, motivado pelo convívio com Teófilo Braga e Estácio da Veiga, deu início ao trabalho da recolha de contos na região algarvia. Praticou a recolha de campo e sempre nutriu um carinho muito especial pelas pessoas com quem ia tratando, enaltecendo-lhes a vida simples do campo.

Foi nomeado, em 1885, Conservador do Registo Predial de Loulé. Quatro anos depois, fundou o jornal O Algarvio, o primeiro periódico 	que se publicou em Loulé. Dedicando-se ao estudo das tradições verbais algarvias publicou, com o nome Francisco Xavier de Athayde Oliveira – que no frontispício do segundo volume aparecia F. Xavier d’Athayde Oliveira –, em 1900, em Tavira, pela Tipografia Burocrática, o primeiro volume dos Contos Tradicionais do Algarve a que só em 1905 se seguiria o segundo volume, editado no Porto, pela Tipografia Universal.

Em ambos os volumes, as indicações que constam da primeira página são o título, o nome do autor e a informação das suas habilitações, «Bacharel formado em Theologia e Direito pela Universidade de Coimbra, Conservador Privativo do Registo Predial da Comarca de Loulé e sócio correspondente do “Instituto” de Coimbra».

	O autor deixa «Duas palavras», no início do 2.º volume, para explicar a razão de um intervalo de cinco anos entre a publicação da totalidade da recolha: «Outros trabalhos literarios não nos permitiram a publicação d’este segundo volume logo em seguida ao primeiro. Terminára este no conto 219, por isso abre este segundo volume com o conto 220.» (1905: 5)

	Como Teófilo Braga, também Ataíde Oliveira prefere o sintagma «contos tradicionais» a «contos populares». M. L. Machado de Sousa sugere que tal preferência se prende com a abrangência que este tipo de narrativas pode ter: «tal como já Teófilo Braga alargou o conceito “popular” aos contos que, de origem erudita, se integravam na tradição, haverá que considerar que se popularizaram outros que realmente pertencem a uma cultura diferente […]. Será então mais correcto, para abranger todas as categorias, falar de “contos tradicionais”, como fez Ataíde Oliveira. Repensada esta problemática, teríamos contos que, embora muito antigos, seriam de data recente entre nós.» (2007: 12)

	Trata-se de um corpus deveras extenso, totalizando 440 contos: 219 no primeiro volume e 221 no segundo. Considerando o período de 1879-1915, Contos Tradicionais do Algarve é a publicação com a maior recolha de contos.

	Em ambos os volumes, os títulos reunidos podem ser qualificados como «contos», «lendas», «casos», «fábulas», «patranhas», «facécias» e «contos de Entrudo». Contudo, tais designações que evocam Teófilo «são empregadas com certa arbitrariedade, nem sempre correspondendo ao mesmo tipo de conteúdo» (Sousa, 2007: 8-9).

	Para além dos contos, o primeiro volume conta com uma breve introdução de Francisco de Ataíde Oliveira, precedida da dedicatória «Ao meu sobrinho Álvaro Athayde».

	Na introdução, o autor faz referência ao seu último livro, As Mouras Encantadas e Encantamentos no Algarve, e apresenta a sua recolha como a reprodução de «uns contos profusamente espalhados por todo o Algarve, de remotíssima data, muitos dos quais […] filiados nas primeiras civilizações do mundo.» (2002, I: 19) Evocando Teófilo Braga, o recolector algarvio alude às civilizações primitivas e às relações que se estabeleceram entre diversos costumes e tradições para concluir, citando Teófilo, que «… o confronto com tradições similares de outros povos levava a crítica a considerar esses produtos (os contos), aparentemente caprichosos, como documentos étnicos e psicológicos, de alta importância, provenientes de um fundo primitivo, comum...» (2002, I: 21)

	Preocupado com a antiguidade dos contos, Ataíde Oliveira remonta às narrativas biblícas e a autores greco-latinos como forma de comprovar a persistência de temas e assuntos na tradição oral. E daí conclui o autor «que assim como Moisés colheu da tradição a história de José, e os velhos escritores da tradição colheram os casos que mencionam, assim é a mesma tradição que nos continua a fornecer esses casos mencionados nos contos. A tradição é a mesma, mais ou menos antiga.» (2002, I: 23)

	Finalmente, apresenta brevemente as metodologias que teve por base na recolha. Embora tenha solicitado a colaboração dos seus amigos da província algarvia, como nos parece ter sido sugerido por Teófilo Braga numa carta a que Ataíde Oliveira se refere, o autor acabou por por entrar pessoalmente nas investigações dos contos da vila de Loulé. Diz que as «velhinhas» foram as suas «únicas colaboradoras». E do que recolheu separou os contos dos romances, esses últimos refere que tenciona publicar sob o título de Poesia Tradicional do Algarve, e temeu não conseguir reunir material suficiente para um volume, quando na verdade acabou por publicar dois. A respeito dos contos algarvios, refere o autor em jeito de conclusão: «Eu considero os contos tradicionais da nossa província como cadáveres de pessoas amigas; e assim como é um crime conservar um cadáver por muito tempo insepulto, e de pouca consideração à nossa pátria querida, deixar que essas relíquias se desbaratem, e jamais agora que uma corrente de egoísmo tudo avassala sem prejuízo de todas as crenças e todas as tradições, que tendem a desaparecer.» (2002, I: 26)











6.1.1. INVENTARIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DOS CONTOS DO VOLUME I



Tabela 9 - Inventariação e Classificação do corpus publicado em Contos Tradicionais do Algarve, volume I, 1900, de Francisco de Ataíde Oliveira.



		N.º do Conto

		Título do Conto

		Versões

(1879-1915)

		Classificação 

		Registo no APFT (CEAO)



		

		

		

		Tipo de Conto

		Tipologia Internacional

		



		1

		As três nuvens

		----------

		Maravilhoso

		ATU 530

		1



		2

		O rei, flor de boninas

		ATP, 1903, 173-4 [1992, # 52]; AC, 1879, # 14; AC, 1879; #15; CP, 1910, # 4; TB, 1883, # 6; TB, 1883, # 17; TB, 1883, #32

		

Maravilhoso 

		

ATU 313C

		

2



		3

		A filha do sol

		TB, 1883, #40

		Sentimental

		ATU 898

		3



		4

		Origem do nome Loulé[footnoteRef:196] [196:  Conto Etiológico sem enquadramento na classificação e tipologia internacionais.] 


		-----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		5

		João Ganchinho

		----------

		Jocoso

		ATU 1365

		4



		6

		A zorra e o galo

		AC, 1879, #7; CP, 1910, #34; TB, 1883; #248

		Animais

		ATU 62

		5



		7

		O rei sábio e cego

		AC, 1879, # 60; TB, 1883, # 44

		Maravilhoso

		ATU 590 

		6



		8

		O príncipe-pomba

		AC, 1879, # 25; AC, 1879, # 34

		Maravilhoso

		ATU 425D; ATU 433B

		7



		9

		A macaca

		ATP, 1903, 61-2 [1992, # ]; CP, 1910, # 26; CP, 1910, # 27; CP, 1910, # 42; TB, 1883, # 29

		Maravilhoso

		ATU 402

		8



		10

		Senhora da Piedade

		----------

		Religioso

		ATU 756G*

		S/ ref.ª no CPFT



		11

		A cacheira

		ATP, 1904, 62-3 [1992, # 69]; AC, 1879, # 24

		Maravilhoso

		ATU 563

		9



		12

		A mulher teimosa

		----------

		Jocoso

		ATU 1365A

		10



		13

		Branca flor

		ATP, 1903, 173-4 [1992, # 52]; AC, 1879, # 14; AC, 1879; #15; CP, 1910, # 4; TB, 1883, # 6; TB, 1883, # 17; TB, 1883, #32

		

Maravilhoso 

		

ATU 313C

		

11



		14

		A boneca de pau

		AC, 1879, # 31; CP, 1910, # 16; TB, 1883, # 37

		Maravilhoso

		ATU 510B

		12



		15

		O monstro

		AC, 1879, # 29; CP, 1910; # 10

		Maravilhoso

		ATU 425C

		13



		16

		Fr. Manuel sem cuidados

		TB, 1883, #71; TB, 1883, #160

		Sentimental

		ATU 922

		14



		17

		O pinto calçudo

		ATP, 1902, 158 [1992, # 52]; AC, 1879, # 11

		Maravilhoso

		ATU 715

		15



		18

		O javali

		----------

		Religioso

		ATU 774Y

		16



		19

		A flor da vida

		----------

		Maravilhoso

		ATU 612

		17



		20

		A menina sem mãos

		----------

		Maravilhoso

		ATU 706

		18



		21

		A rata pelada

		----------

		Maravilhoso

		ATU 425

		S/ ref.ª no CPFT



		22

		O gigante fantasma

		----------

		Maravilhoso

		ATU 301

		20



		23

		Hilverde 

		AC, 1879, # 19; CP, 1910, # 13; CP, 1910, # 38

		Maravilhoso

		ATU 514**

		21



		24

		Pedro e Pedrito

		AC, 1879, # 51; CP, 1910, # 6; CP, 1910, # 61; TB, 1883, # 12

		Maravilhoso

		ATU 516

		22



		25

		A razão por que os cães se cheiram

		---------- (único registo)

		Animais

		ATU 200A

		23



		26

		O cão e a parede

		----------

		Animais

		ATU 200B*

		S/ ref.ª no CPFT



		27

		O macaco e a viola

		AC, 1879, #10

		Enumerativo

		ATU 2034C

		25



		28

		Dois compadres

		AC, 1879, #62

		Jocoso 

		ATU 1556*A; ATU 1792

		S/ ref.ª no CPFT



		29

		Um porco roubado

		----------

		Jocoso

		ATU 1805*

		27



		30

		S. Barnabé

		----------

		Jocoso

		ATU 1826A*

		28



		31

		O rei dos bajoujos

		ATP, 1903, 43 [1992; #22]; TB, APFT 756

		Sentimental; Jocoso

		ATU 921A; ATU 922B; ATU 1375

		29



		32

		Os berliques-berloques

		----------

		Maravilhoso

		ATU 569

		30



		33

		O sonho de um rei

		CP, 1910, # 9; CP, 1910, # 23; TB, 1883, # 21; TB, 1883, # 22

		Maravilhoso

		ATU 403

		31



		34

		Clara mais do que o sol

		CP, 1910, #57; TB, 1883, #23; TB, 1883, #24

		Sentimental  

		ATU 891

		32



		35

		O príncipe mouro e a princesa cristã

		CP, 1882, # 21

		Maravilhoso

		ATU 306

		33



		36

		O bicho das covas

		ATP, 1903, 175-6; AC, 1879, # 25; CP, 1910, # 25; TB, 1883, # 30

		Maravilhoso

		ATU 425X

		34



		37

		A livreira

		----------

		Sentimental

		ATU 885A

		35



		38

		Os estudantes

		----------

		Jocoso 

		ATU 1525L; ATU 1526A; ATU 1529; ATU 1555B

		

36



		39

		Um campónio

		ATP, 1903, 74-5 [1992, #42]

		Jocoso

		ATU 1535; ATU 1539

		37



		40

		A rainha infiel

		ATP, 1887, 61-2 [1992, # 1]

		Sentimental

		ATU 871A

		38



		41

		A sardinheta

		TB, 1883, # 14

		Maravilhoso

		ATU 425K

		39



		42

		A torre da má hora

		AC, 1879, # 52; CP, 1882, # 11; CP, 1882, # 25; CP, 1906, # 11; 

TB, 1883, # 48

		Maravilhoso

		ATU 303

		40



		43

		Santo António de ouro

		ATP, 1903, 140-1 [1992, #46]; CP, 1910, #18; CP, 1910, #40; TB, 1883, #42

		Sentimental

		ATU 956B

		41



		44

		A cativa da Berbéria

		----------

		Maravilhoso

		ATU 505

		42



		45

		D. Guiomar ou a princesa alamares

		ATP, 1903, 42-3 [1992, # 21]; CP, 1910, # 7; CP, 1910, # 21; TB, 1883, # 34

		Maravilhoso;  Sentimental

		ATU 431B*; ATU 938**

		43



		46

		Maria extravandia

		AC, 1879, # 38; TB, 1883, # 56; TB, 1883, #79

		Sentimental; Jocoso

		ATU 851; ATU 1640

		45



		47

		João reguingote

		AC, 1879, # 38; TB, 1883, # 56

		Sentimental

		ATU 851

		46



		48

		João pastor

		ATP, 1903, 173-4 [1992, # 52]; AC, 1879, # 14; AC, 1879; #15; CP, 1910, # 4; TB, 1883, # 6; TB, 1883, # 17; TB, 1883, #32

		

Maravilhoso 

		

ATU 313C

		

47



		49

		O palácio das águas tristes

		CP, 1910, # 50

		Maravilhoso

		ATU 566; ATU 567

		48



		50

		O Papa

		CP, 1910, # 39

		Maravilhoso 

		ATU 471

		49



		51

		S. Pedro

		----------

		Sentimental; Jocoso

		ATU 940; ATU 1525H; ATU 1525J

		50



		52

		O príncipe-ladrão

		----------

		Sentimental

		ATU 970*A

		51



		53

		A princesa da serra

		AC, 1879, # 49; AC, 1879, #52; TB, 1883, 52

		Maravilhoso

		ATU 300

		52



		54

		O João das ovelhas

		ATP, 1890, 2 [1992, #3]; ATP, 1904, 9-11 [1992, # 58]

		Maravilhoso

		ATU 531

		53



		55

		Quinta de Quarteira

		AC, 1879, # 20; CP, 1910, # 36

		Maravilhoso 

		ATU 613

		54



		56

		Os dois soldados

		CP, 1910, #57; TB, 1883, #23; TB, 1883, #24

		Sentimental

		ATU 891

		55



		57

		O negociante

		AC, 1879, # 49; AC, 1879, #52; TB, 1883, # 52; CP, 1882, # 11; CP, 1882, # 25; CP, 1906, # 11; 

TB, 1883, # 48

		Maravilhoso 

		ATU 300; ATU 302

		56



		58

		A bicha de sete cabeças

		TB, 1883, #1

		Maravilhoso 

		ATU 310B

		57



		59

		A cara de burro

		ATP, 190, 176 [1992, #57]

		Sentimental

		ATU 873*

		58



		60

		A filha do governador

		AC, 1879, # 30; CP, 1910, #17; TB, 1883, #26

		Maravilhoso

		ATU 675

		59



		61

		Pedro preguiça

		CP, 1910, #5; TB, 1883, #35

		Sentimental

		ATU 938A

		60



		62

		O príncipe encantado

		ATP, 1903, 61-2 [1992, # ]; CP, 1910, # 26; CP, 1910, # 27; CP, 1910, # 42; TB, 1883, # 29

		Maravilhoso

		ATU 402

		61



		63

		A aranha encantada

		AC, 1879, # 22; TB, 1883, # 47; CP, 1910, # 47

		Maravilhoso

		ATU 301B

		62



		64

		O filho da burra

		AC, 1879, # 27; CP, 1910, # 22; TB, 1883, # 31

		Maravilhoso

		ATU 432

		63



		65

		Os três reinos

		----------

		Maravilhoso

		ATU 506*

		64



		66

		O filho votado à morte

		TB, 1883, #5

		Maravilhoso

		ATU 705A

		65



		67

		A filha do rei guloso

		ATP, 1902, 142-3 [1992, # 6];

		Religioso

		ATU 779*A

		66



		68

		Intriga 

		----------

		Religioso

		ATU 756A

		67



		69

		Arrependimento

		AC, 1879, #1

		Enumerativo

		ATU 2023

		68



		70

		A carochinha

		----------

		Sentimental  

		ATU 901B*

		69



		71

		A preguiçosa

		ATP, 1903, 142-3 [1992, #48]

		Jocoso

		ATU 1405

		70



		72

		A desmazelada

		ATP, 1903, 143-4 [1992, # 49]; AC, 1879, # 44; CP, 1882, # 20

		Maravilhoso

		ATU 425A 

		71



		73

		O conde-infante-lagarto

		AC, 1879, #46

		Sentimental  

		ATU 891*E

		72



		74

		Rosa de Alexandria

		TB, 1883, #76

		Sentimental

		ATU 882*C

		73



		75

		O pé-coxo

		AC, 1879, #25

		Jocoso

		ATU 1215

		74



		76

		As bocas do mundo

		----------

		Jocoso

		ATU 1431

		75



		77

		O bocejo[footnoteRef:197] [197:  Conto Etiológico sem enquadramento na classificação e tipologia internacionais.] 


		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		78

		Os corvos

		----------

		Jocoso

		ATU 1282

		S/ ref.ª no CPFT



		79

		Messines[footnoteRef:198] [198:  Conto Etiológico sem enquadramento na classificação e tipologia internacionais.] 


		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		80

		A fressura do velho

		----------

		Animais

		ATU 130*E

		77



		81

		O burro

		----------

		Jocoso

		ATU 1829*D

		78



		82

		Pau de laranjeira

		---------- (único)

		Jocoso

		ATU 1834*

		79



		83

		O sermão

		---------- (único)

		Jocoso

		ATU 1655

		80



		84

		A fava

		AC, 1879, #2; AC, 1879, #269

		Enumerativo

		ATU 2031

		81



		85

		A zorra e o caramelo

		----------

		Sentimental

		ATU 879

		82



		86

		Donasvinte

		ATP, 1903, 77-8 [1992, #]; AC, 1879, #42; CP, 1910, #33; TB, 1883, #33

		Sentimental

		ATU 883B

		83



		87

		A dama verde

		---------- (único)

		Sentimental

		ATU 899C*

		84



		88

		O príncipe Adelino

		----------

		Sentimental

		ATU 872

		85



		89

		A filha do pedreiro

		AC, 1879, #54

		Sentimental

		ATU 873*B

		86



		90

		Os porcos

		AC, 1879, #5

		Enumerativo

		ATU 2011*A

		87



		91

		Uma cantiga popular

		----------

		Sentimental

		ATU 883*E

		88



		92

		A filha do duque

		----------

		Sentimental

		ATU 922E

		89



		93

		Um moleiro

		CP, 1910, #58

		Sentimental

		ATU 873

		90



		94

		A sobrinha do Papa

		ATP, 1903-41-2 [1992, # 42]; AC, 1879, # 23; TB, 1883, #94

		Maravilhoso

		ATU 700

		91



		95

		O bago de milho

		----------

		Religioso

		ATU 750E

		92



		96

		Os tremoços

		AC, 1879, #59

		Maravilhoso

		ATU 725

		93



		97

		A princesa-imperatriz

		CP, 1910, #57; TB, 1883, #23; TB, 1883, #24

		Sentimental  

		ATU 891

		94



		98

		A filha do alfaiate

		TB, 1883, # 14

		Maravilhoso

		ATU 425K

		95



		99

		Os três passarinhos verdes

		----------

		Maravilhoso

		---------

		S/ ref.ª no CPFT



		100

		Albucaren 

		AC, 1879, # 19; CP, 1910, # 13; CP, 1910, # 38

		Maravilhoso

		ATU 514**

		97



		101

		Aurora e Leandro

		ATP, 1904, 29 [1992; #64]; TB, 1883, #59

		Sentimental  

		ATU 891B

		98



		102

		A mulher do mercador

		---------

		Sentimental

		--------

		S/ ref.ª no CPFT



		103

		A pastorinha

		CP, 1910, # 38; TB, 1883; 35

		Maravilhoso

		ATU 710A

		100



		104

		As bolas de ouro 

		----------

		Sentimental

		ATU 856*A

		101



		105

		Os dois soldados

		----------

		Maravilhoso; Jocoso

		ATU 434; ATU 1352A

		102



		106

		Um papagaio

		ATP, 1902, 47 [1992, #30]; TB, 1883, #83

		Jocoso

		ATU 1373A

		103



		107

		A mulher que não come

		CP, 1910, #57; TB, 1883, #23; TB, 1883, #24

		Sentimental  

		ATU 891

		104



		108

		O rei preto

		ATP, 1904, 13-4 [1992, # 1]

		Sentimental

		ATU 870A

		105



		109

		O corsário

		----------

		Jocoso

		ATU 1832F*

		106



		110

		O frade Bernardo

		---------- (único)

		Religioso

		ATU 750D

		107



		111

		S. Pedro e o divino mestre

		----------

		Jocoso

		ATU 1940*E

		108



		112

		O pranto de uma viúva

		----------

		Jocoso

		ATU 1354

		109



		113

		A morte

		TB, 1883, #93

		Jocoso

		ATU 1741

		110



		114

		As duas perdizes

		---------

		Animais

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		115

		A música

		----------

		Religioso

		ATU 780

		112



		116

		S. Tomé 

		----------

		Religioso

		ATU 750C

		113



		117

		Nossa Senhora

		----------

		Sentimental

		ATU 873*A

		114



		118

		A princesa feia e a infanta bonita

		---------

		Sentimental

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		119

		A princesa enterrada viva

		----------

		Sentimental

		ATU 970*A

		118



		120

		Má sogra

		CP, 1910, #35; TB, 1883, #243

		Animais

		ATU 6; ATU 56A

		117



		121

		A zorra e o gaio

		CP, 1910, #54; TB, 1883, #72; AC, 1879, #17

		Jocoso

		ATU 1641

		118



		122

		O adivinhão

		----------

		Religioso;  Sentimental

		ATU 750E; ATU 967

		119



		123

		A aranha

		----------

		Animais

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		124

		O gato e o ratinho

		----------

		Religioso

		ATU 841

		121



		125

		O pobre

		ATP, 1904, 94-5 [1992, #72]; AC, 1879, #58; TB, 1883, #111

		Sentimental

		ATU 930A

		122



		126

		Maria da Silva

		----------

		Sentimental

		ATU 890*B

		123



		127

		A virgem santíssima

		TB, 1914-5 APFT 760

		Maravilhoso

		ATU 330D

		124



		128

		A tia miséria

		AC, 1879, # 19; CP, 1910, # 13; CP, 1910, # 38

		Maravilhoso

		ATU 514**

		125



		129

		A afilhada de Santo António

		----------

		Sentimental

		ATU 954

		126



		130

		O tesouro escondido

		----------

		Jocoso

		ATU 1381B; ATU 1536B

		127



		131

		Os três corcovados

		CP, 1910, # 8

		Maravilhoso

		ATU 325A

		128



		132

		O padre mágico

		----------

		Maravilhoso

		ATU 650D

		129



		133

		O paspalhão espanhol

		----------

		Religioso

		ATU 838

		130



		134

		O nariz trincado

		----------

		Religioso

		ATU 750E

		131



		135

		A solha

		----------

		Sentimental

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		136

		Mercador casado

		AC, 1879, #45

		Jocoso

		ATU 1391

		133



		137

		O vendedor de peras

		ATP, 1903, 42-3 [1992, # 21]; CP, 1910, # 7; CP, 1910, # 21; TB, 1883, # 34

		Maravilhoso

		ATU 431B*

		134



		138

		Os burros verdes

		----------

		Maravilhoso

		ATU 612

		135



		139

		Os gémeos

		----------

		Sentimental

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		140

		As lavadeiras

		---------- (único)

		Sentimental

		ATU 882*D

		137



		141

		A mulher perversa

		AC, 1879, # 43

		Sentimental

		ATU 900

		138



		142

		D. Dinis ou o careca

		TB, 1883, # 73

		Maravilhoso;

Sentimental

		ATU 655; ATU 920C

		139



		143

		Os três espertalhões

		TB, 1883, #40

		Sentimental 

		ATU 898

		140



		144

		Os sete encantados

		----------

		Maravilhoso

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		145

		As três encantadas no mar

		AC, 1879, #35; AC, 1879, #20; CP, 1910, #2; CP, 1910, #59

		Maravilhoso

		ATU 706; ATU 709

		142



		146

		A estalajadeira

		----------

		Jocoso

		ATU 1358C

		143



		147

		Joanico parvo

		ATP, 1903, 14-5 [1992, #13]

		Jocoso

		ATU 1373A*

		144



		148

		A mulher com fastio

		----------

		Jocoso

		ATU 1360C

		145



		149

		A mulher infiel

		AC, 1879, #41; AC, 1879, #23

		Jocoso

		ATU 1245; ATU 1382*; ATU 1541

		146



		150

		As albornocas

		AC, 1879, #65; TB, 1883, #25

		Sentimental; Jocoso

		ATU 877; ATU 1479*

		147



		151

		A velha

		----------

		Sentimental

		ATU 883*E

		148



		152

		O caixeiro

		AC, 1879, # 18; AC, 1879, # 73; CP, 1910, # 32

		Maravilhoso

		ATU 400

		149



		153

		O militar

		ATP, 1904, 13-4 [1992, # 60]

		Sentimental

		ATU 870A

		150



		154

		Dona Maria

		----------

		Sentimental

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		155

		Uma infeliz

		TB, 1883, # 97

		Jocoso

		ATU 1577**

		152



		156

		O cego e o moço

		CP, 1882, # 23

		Maravilhoso; Enumerativo

		ATU 653A;

ATU 2200

		153



		157

		A vela

		----------

		Sentimental

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		158

		O gigante, a mulher gorda e o preto

		----------

		Jocoso

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		159

		O inglês rico

		CP, 1906, # 14

		Maravilhoso;  Sentimental

		ATU 307; ATU 882*D

		156



		160

		O aleive

		---------- (único)

		Maravilhoso

		ATU 425B

		157



		161

		As alfaiatas

		----------

		Maravilhoso

		ATU 465

		158



		162

		A rainha das pedras

		----------

		Maravilhoso

		ATU 508

		159



		163

		A virgem-mãe

		AC, 1879, #4

		Enumerativo

		ATU 2030A

		160



		164

		A macaca e a oliveira

		----------

		Sentimental

		ATU 934E**

		161



		165

		A mulher do mundo

		----------

		Sentimental

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		166

		O príncipe Tristão

		CP, 1910, # 62

		Maravilhoso

		ATU 551

		163



		167

		A filha do rei turco

		CP, 1906, #21

		Maravilhoso

		ATU 304

		164



		168

		A linha azul e a linha branca

		---------- (único)

		Sentimental

		ATU *925B

		165



		169

		Tu ou eu?

		AC, 1879, # 18; AC, 1879, # 73; CP, 1910, # 32

		Maravilhoso

		ATU 400

		166



		170

		A princesa das ilhas negras

		---------- (único)

		Jocoso

		ATU 1551*

		167



		171

		Vinte duros

		CP, 1906, #31

		Religioso

		ATU 756C

		168



		172

		O filho mau

		----------

		Religioso

		ATU 830B

		169



		173

		A virgem

		ATP, 1904, 46-7 [1992, # 67]; AC, 1879, # 21, AC, 1879, # 26; CP, 1910, # 51; TB, 1883, # 51

		Maravilhoso

		ATU 327B, ATU 328

		170



		174

		As três irmãs

		----------

		Sentimental

		ATU 950

		171



		175

		Os três valentes

		AC, 1879, # 34

		Maravilhoso

		ATU 425D

		172



		176

		O príncipe corvo

		----------

		Ogre Estúpido

		ATU 1164

		173



		177

		A sogra do diabo

		CP, 1910, # 49

		Maravilhoso

		ATU 516D

		174



		178

		A princesa bicho

		----------

		Maravilhoso

		ATU 465

		175



		179

		A princesa das pedras finas

		----------

		Sentimental

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		180

		A avarenta

		----------

		Sentimental

		ATU 934E**

		177



		181

		O embarcadiço

		AC, 1879, # 16; CP, 1906, # 6; CP, 1910, # 32; TB, 1883, 8

		Maravilhoso

		ATU 302; ATU 506*

		178



		182

		Os três cães

		TB, 1883, # 50

		Sentimental

		ATU 923

		179



		183

		A comida e o sal

		----------

		Sentimental

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		184

		Um pároco

		ATP, 1903, 74-5 [1992, #42]

		Jocoso

		ATU 1358C; ATU 1535

		181



		185

		Dois irmãos

		----------

		Sentimental

		---------

		S/ ref.ª no CPFT



		186

		A princesa Carlota

		ATP, 1903, 175-6; AC, 1879, # 25; CP, 1910, # 25; TB, 1883, # 30

		Maravilhoso

		ATU 425X

		183



		187

		Os três bichos

		----------

		Maravilhoso

		ATU 706D

		184



		188

		O sapatinho de ouro

		----------

		Maravilhoso

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		189

		Razão por que o porco fossa[footnoteRef:199] [199:  Conto Etiológico sem enquadramento na classificação e tipologia internacionais] 


		----------

		-----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		190

		O galo e a galinha

		----------

		Animais

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		191

		O beijo

		----------

		Maravilhoso

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		192

		O viúvo

		----------

		Jocoso

		ATU 1419E

		188



		193

		O estudante

		---------- (único)

		Jocoso

		ATU 1663

		189



		194

		Como foi construída a primeira casa

		TB, 1914-5, APFT 776

		Religioso

		ATU *829A

		2645



		195

		Um pintarroxo

		

		Animais

		

		



		196

		As três pombas

		----------

		Enumerativo

		ATU 2271

		190



		197

		O amparo da cruz

		

		Religioso

		

		



		198

		A aurora do dia

		AC, 1879, # 16; CP, 1906, # 6; CP, 1910, # 32; TB, 1883, 8

		Maravilhoso

		ATU 302

		192



		199

		A raposa e a cegonha

		AC, 1879, #7; AC, 1879, #8

		Animais

		ATU 60

		193



		200

		Cem ovos

		TB, 1883, #157

		Jocoso

		ATU 1381D

		194



		201

		O urso

		---------- (único)

		Animais

		ATU 179

		195



		202

		Uma aposta

		

		Jocoso

		

		



		203

		O cego 

		----------

		Jocoso

		ATU 1617*

		197



		204

		O cuco

		TB, 1883, #111

		Sentimental

		ATU 926D

		198



		205

		A carpideira

		TB, 1883, #70

		Jocoso

		ATU 1350*A

		199



		206

		Uma herança

		---------- (único)

		Jocoso

		ATU 1588**

		200



		207

		A imperatriz macaca

		ATP, 1903, 61-2 [1992, # ]; CP, 1910, # 26; CP, 1910, # 27; CP, 1910, # 42; TB, 1883, # 29

		Maravilhoso

		ATU 402

		201



		208

		A Deus nada se esconde

		----------

		Sentimental

		ATU 960

		202



		209

		A madrinha

		---------- (ÚNICO)

		Maravilhoso

		ATU 717*

		203



		210

		Um traidor

		----------

		Sentimental

		ATU 974

		204



		211

		A flor do liro-lar

		TB, 1883, # 55

		Religioso

		ATU 780

		205



		212

		O mercador e a filha

		----------

		Sentimental

		---------

		S/ ref.ª no CPFT



		213

		Atrás de mim virá

		----------

		Sentimental

		ATU 910M

		207



		214

		A gata borralheira

		CP, 1910, # 18; CP, 1910, # 37; CP, 1882, # 24; TB, 1883, # 19

		Maravilhoso

		ATU 510A

		208



		215

		O diabo e o pintor

		----------

		Jocoso

		ATU 1352

		209



		216

		O padre flamasão

		---------- (único)

		Religioso

		ATU 816*

		210



		217

		Ferido da albarda

		----------

		Sentimental

		---------

		S/ ref.ª no CPFT



		218

		O coelhinho

		----------

		Maravilhoso

		ATU 450

		212



		219

		Burgo, Lamego e Sevilha

		CP, 1910, #57; TB, 1883, #23; TB, 1883, #24

		Sentimental

		ATU 891

		213









6.1.2. INVENTARIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DOS CONTOS DO VOLUME II



Tabela 10 - Inventariação e Classificação do corpus publicado em Contos Tradicionais do Algarve, volume II, 1905, de Francisco de Ataíde Oliveira.



		N.º do Conto

		Título do Conto

		Versões

(1879-1915)

		Classificação 

		Registo no APFT (CEAO)



		

		

		

		Tipo de Conto

		Tipologia Internacional

		



		220

		O bicho verde

		----------

		Maravilhoso

		ATU 502

		214



		221

		O príncipe d’Alcarela

		ATP, 1903, 143-4 [1992, # 49]; AC, 1879, # 44; CP, 1882, # 20

		Maravilhoso

		ATU 425A 

		215



		222

		As três cidras do amor

		CP, 1910, # 2; CP, 1910, # 3; CP, 1910, # 20; CP, 1910; # 22; CP, 1910, # 53; CP, 1906, # 12; TB, 1883, # 45; TB, 1883, # 46; AC, 1879, # 32

		Maravilhoso

		ATU 408

		216



		223

		O ovo de ouro

		AC, 1879, # 16; CP, 1906, # 6; CP, 1910, # 32; TB, 1883, 8

		Maravilhoso

		ATU 302; ATU 552

		217



		224

		Quem este ouvir e contar em pedra mármore se há-de tornar

		AC, 1879, # 51; CP, 1910, # 6; CP, 1910, # 61; TB, 1883, # 12

		Maravilhoso

		ATU 516

		218



		225

		A princesa da Hungria

		ATP, 1890, 2 [1992, #3]; ATP, 1904, 9-11 [1992, # 58]

		Maravilhoso

		ATU 531

		219



		226

		O toiro azul

		AC, 1879, # 31; CP, 1910, # 16; TB, 1883, # 37

		Maravilhoso

		ATU 510B; ATU 511A

		220



		227

		Ermínio

		----------

		Maravilhoso

		ATU 508

		221



		228

		O navio encantado

		----------

		Maravilhoso

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		229

		O príncipe encantado

		ATP, 1904, 29-31 [1992, # 65]; CP, 1910, # 60; TB, 1883, # 2

		Maravilhoso

		ATU 425E

		223



		230

		Princesa encantada em cobra

		AC, 1879, # 17; CP, 1910, # 29

		Maravilhoso

		ATU 560

		224



		231

		O príncipe-urso

		ATP, 1903, 175-6; AC, 1879, # 25; CP, 1910, # 25; TB, 1883, # 30

		Maravilhoso

		ATU 425X

		225



		232

		Os três cães

		AC, 1879, # 49; AC, 1879, #52; TB, 1883, 52

		Maravilhoso

		ATU 300

		226



		233

		As três fadas da casa do vale

		AC, 1879, # 36; CP, 1910, # 37; CP, 1910; # 52; TB, 1883, #20

		Maravilhoso

		ATU 480

		227



		234

		António, o desleixado, ou a ceia da princesa

		CP, 1906, # 14

		Maravilhoso

		ATU 307

		228



		235

		As duas costureiras

		CP, 1906, #37; TB, 1883, # 38; TB, 1883; #39

		Maravilhoso

		ATU 707

		229



		236

		A abóbora e a boleta

		----------

		Religioso

		ATU 774P

		230



		237

		Avó e neta

		ATP, 1887,61-2 [1992, # 1]

		Sentimental

		ATU 871A

		231



		238

		O chouriço

		----------

		Religioso

		ATU 750A

		232



		239

		Mãe e filha

		----------

		Jocoso

		ATU 1418*

		233



		240

		A princesa-diabo

		TB, 1883, #53

		Sentimental

		ATU 851A

		234



		241

		A preta esfolada

		AC, 1879, #65; TB, 1883, #25

		Sentimental

		ATU 877

		235



		242

		O conto de Amelita

		AC, 1879, # 36; CP, 1910, # 37; CP, 1910; # 52; TB, 1883, #20

		Maravilhoso

		ATU 480

		236



		243

		A bezerrinha

		AC, 1879, # 34; CP, 1910, # 18; TB, 1883, #19

		Maravilhoso

		ATU 480A

		237



		244

		O gigante mágico

		AC, 1879, # 16; CP, 1906, # 6; CP, 1910, # 32; TB, 1883, 8

		Maravilhoso

		ATU 302; ATU 552

		238



		245

		Palmeirim e Paciência

		TB, 1883, #60

		Sentimental

		ATU 885**

		239



		246

		A lebre

		ATP, 1903, 173-4 [1992, # 52]; AC, 1879, # 14; AC, 1879; #15; CP, 1910, # 4; TB, 1883, # 6; TB, 1883, # 17; TB, 1883, #32

		

Maravilhoso 

		

ATU 313C

		

240



		247

		O monge bicho

		CP, 1906, #31

		Religioso

		ATU 756C

		241



		248

		A velha esfolada

		AC, 1879, #65; TB, 1883, #25

		Sentimental

		ATU 877

		242



		249

		Um suposto crime

		CP, 1910, #57; TB, 1883, #23; TB, 1883, #24

		Sentimental  

		ATU 891

		243



		250

		Um olho por um ramo de flores

		CP, 1910, # 9; CP, 1910, # 23; TB, 1883, # 21; TB, 1883, # 22

		Maravilhoso

		ATU 403

		244



		251

		A D. Gatinha

		ATP, 1903, 61-2 [1992, # ]; CP, 1910, # 26; CP, 1910, # 27; CP, 1910, # 42; TB, 1883, # 29

		Maravilhoso

		ATU 402

		245



		252

		A raposa e a cotovia

		----------

		Animais

		ATU 223

		246



		253

		A caixa do diabo

		ATP, 1903, 61-2 [1992, # 32]; AC, 1879, #47; TB, 1914-15, APFT 762;

		Religioso

		ATU 778*; ATU 821B

		247



		254

		Os trovões[footnoteRef:200] [200:  Conto Etiológico sem enquadramento na classificação e tipologia internacionais.] 


		----------

		----------

		---------

		S/ ref.ª no CPFT



		255

		O nó da garganta[footnoteRef:201] [201:  Conto Etiológico sem enquadramento na classificação e tipologia internacionais.] 


		----------

		----------

		---------

		S/ ref.ª no CPFT



		256

		O dedo de S. Vicente

		----------

		Religioso

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		257

		A pedra do moledo[footnoteRef:202] [202:  Conto Etiológico sem enquadramento na classificação e tipologia internacionais.] 


		----------

		----------

		---------

		S/ ref.ª no CPFT



		258

		O mês que há-de vir[footnoteRef:203] [203:  Conto Etiológico sem enquadramento na classificação e tipologia internacionais.] 


		----------

		----------

		---------

		S/ ref.ª no CPFT



		259

		Os dois compadres

		AC, 1879, # 20; CP, 1910, # 36

		Maravilhoso 

		ATU 613

		248



		260

		Os três estudantes

		AC, 1879, #63; TB, APFT 763

		Jocoso

		ATU 1626*A

		249



		261

		Os três conselhos

		TB, 1883, #100

		Sentimental

		ATU 910B

		250



		262

		A alvéola

		----------

		Religioso

		ATU 750E

		251



		263

		A raposa e o lobo

		TB, 1883, #246

		Animais

		ATU 15

		252



		264

		O estudante

		----------

		Jocoso

		ATU 1825*D

		253



		265

		O galo

		----------

		Religioso

		ATU 767A

		254



		266

		O lavrador e a beata

		TB, 1914-5, APFT 753

		Religioso

		ATU 756D*

		255



		267

		Emília e Feliciana

		ATP, 1903, 172-3, [1992, # 51]; TB, 1883, # 36

		Maravilhoso

		ATU 451

		256



		268

		A cobrinha

		CP, 1910, # 49; ATP, 1904,11-3 [1992, # 40]

		Maravilhoso

		ATU 516D; ATU 533*

		257



		269

		Uma velha endiabrada

		----------

		Jocoso

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		270

		O vaticínio

		CP, 1906, # 14

		Maravilhoso

		ATU 307

		259



		271

		A filha do negociante

		----------

		Sentimental

		ATU 883A

		260



		272

		A Senhora do Livramento

		----------

		Sentimental

		ATU 885A

		261



		273

		Como um príncipe se vinga

		ATP, 1904, 13-4 [1992, # 60]

		Sentimental

		ATU 870A

		262



		274

		A mãe de S. Pedro

		----------

		Religioso

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		275

		A família de S. Pedro

		TB, 1914-5, APFT 752

		Religioso

		ATU 804

		264



		276

		Nossa Senhora dos Remédios

		ATP, 1903, 71-2 [1992, #39]

		Maravilhoso

		ATU 516C

		265



		277

		Razão por que a água do mar é salgada

		----------

		Maravilhoso

		ATU 565

		266



		278

		Os amores de Santo António

		----------

		Religioso

		ATU 769*B

		267



		279

		Os dois gémeos

		AC, 1879, # 19; CP, 1910, # 13; CP, 1910, # 38

		Maravilhoso

		ATU 514**

		268



		280

		António sem fortuna

		TB, APFT 3116

		Sentimental

		ATU 933

		269



		281

		Branca de Neve

		----------

		Maravilhoso

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		282

		Os segredos de Deus

		----------

		Religioso

		ATU 759

		271



		283

		Feijões fradinhos

		---------- (único)

		Jocoso

		ATU 1562F*

		272



		284

		O pescador e as três filhas

		AC, 1879, # 16; CP, 1906, # 6; CP, 1910, # 32; TB, 1883, 8

		Maravilhoso

		ATU 302; ATU 552

		273



		285

		Os quarenta amigos

		ATP, 1890, 2 [1992, #3]; ATP, 1904, 9-11 [1992, # 58]

		Maravilhoso

		ATU 531

		274



		286

		O príncipe lagarto

		ATP, 1904, 29-31 [1992, # 65]; CP, 1910, # 60; TB, 1883, # 2

		Maravilhoso

		ATU 425E

		275



		287

		As três cidras do amor

		CP, 1910, # 2; CP, 1910, # 3; CP, 1910, # 20; CP, 1910; # 22; CP, 1910, # 53; CP, 1906, # 12; TB, 1883, # 45; TB, 1883, # 46; AC, 1879, # 32

		Maravilhoso

		ATU 408

		276



		288

		O raio apanhado

		----------

		Maravilhoso;

Religioso;  Sentimental

		ATU 506*; ATU 760*C; ATU 934

		277



		289

		A torre da Babilónia

		AC, 1879, # 16; CP, 1906, # 6; CP, 1910, # 32; TB, 1883, 8

		Maravilhoso

		ATU 302; ATU 425P

		278



		290

		A cova do fundo

		AC, 1879, # 18; AC, 1879, # 73; CP, 1910, # 32

		Maravilhoso

		ATU 400

		279



		291

		O capitão

		----------

		Jocoso

		ATU 1476A

		280



		292

		O bichinho carantonha

		AC, 1879, # 31; CP, 1910, # 16; TB, 1883, # 37

		Maravilhoso

		ATU 510B

		281



		293

		O desembargador das vistorias

		----------

		Sentimental

		ATU 882

		282



		294

		O rico e o podre

		TB, AFPT 742

		Jocoso

		ATU 1536A

		283



		295

		A cabacinha

		AC, 1879, #6

		Animais

		ATU *122F

		284



		296

		O filho arrependido

		---------- (único)

		Religioso

		ATU 760*

		285



		297

		A velha e as crianças

		AC, 1879, # 28; CP, 1910, # 14; TB, 1883, # 52

		Maravilhoso

		ATU 327

		286



		298

		A riqueza e a formosura

		----------

		Maravilhoso

		ATU 580

		287



		299

		A muda e a panela

		ATP, 1903, 142 [1992, # 47]; AC, 1879, #48; TB, 1883, #18

		Maravilhoso

		ATU 705A*

		288



		300

		Mulher transformada em homem

		---------- (único)

		Maravilhoso

		ATU 514

		289



		301

		O príncipe-pássaro

		AC, 1879, #59

		Maravilhoso

		ATU 725

		290



		302

		A morta ressuscitada

		----------

		Sentimental

		ATU 885A

		291



		303

		O rei pejado

		TB, 1883, #5

		Maravilhoso

		ATU 705A

		292



		304

		O ovo de ouro

		CP, 1910, # 50

		Maravilhoso

		ATU 566; ATU 567

		293



		305

		Os dois compadres

		ATP, 1903, 74-5 [1992, #42]

		Jocoso

		ATU 1535; ATU 1539

		294



		306

		O pego escuro

		----------

		Sentimental

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		307

		O pego da carriça

		----------

		Sentimental

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		308

		O encantamento

		----------

		Maravilhoso

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		309

		A princesa do pé ferido

		AC, 1879, #46

		Sentimental

		ATU 891*E

		298



		310

		O morgado de Alte[footnoteRef:204] [204:  «Conto Etiológico» sem enquadramento na classificação e tipologia internacionais.] 


		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		311

		João estragado

		CP, 1882, # 21; CP, 1906, # 14

		Maravilhoso

		ATU 306; ATU 307

		299



		312

		O conto da raposa

		AC, 1879, #2; AC, 1879, #7; AC, 1879, #269

		Animais;

Enumerativo

		ATU 3; ATU 4;

ATU 2031

		300



		313

		A torre de ouro

		AC, 1879, # 16; CP, 1906, # 6; CP, 1910, # 32; TB, 1883, 8

		Maravilhoso

		ATU 302; ATU 425P

		301



		314

		O juiz preto caldereiro

		TB, 1883, # 73

		Maravilhoso;  Sentimental

		ATU 655; ATU 920C

		302



		315

		Três estudantes e o sapateiro

		----------

		Jocoso

		ATU 1358C

		303



		316

		O padre e o sacristão

		AC, 1879, #62

		Jocoso

		ATU 1556*A

		304



		317

		Máquina maravilhosa

		CP, 1910, # 40

		Maravilhoso

		ATU 513A

		305



		318

		Branca flor ou filha do diabo

		ATP, 1903, 173-4 [1992, # 52]; AC, 1879, # 14; AC, 1879; #15; CP, 1910, # 4; TB, 1883, # 6; TB, 1883, # 17; TB, 1883, #32

		

Maravilhoso 

		

ATU 313C

		

306



		319

		O astucioso

		----------

		Ogre Estúpido

		ATU 1062; ATU 1063; ATU 1063A; ATU 1115

		307



		320

		O bem paga-se com o bem

		ATP, 1896,185-6 [1992, #4]; CP, 1910, #31

		Animais

		ATU 155

		308



		321

		Um mundo de tolos

		AC, 1879, # 23; AC, 1879, #41

		Jocoso

		ATU 1202; ATU 1203A; ATU 1244*A; ATU 1245*B; ATU 1281; ATU 1288; ATU 1295A*; ATU 1384; ATU 1450

		309



		322

		O colar de pérolas

		----------

		Maravilhoso

		ATU 510B*

		310



		323

		O primeiro facto em que a justiça figurou

		TB, 1883, #111

		Sentimental

		ATU 926D

		311



		324

		Cinco profissões

		----------

		Sentimental

		ATU 921*B

		312



		325

		Uma criança por um saco de trigo

		----------

		Sentimental

		ATU 882

		313



		326

		O sapo e a raposa

		----------

		Animais

		ATU 275C

		314



		327

		O anel

		----------

		Jocoso

		ATU 1284; ATU 1406

		315



		328

		O linho gramado

		TB, APFT 749

		Jocoso

		ATU 1730A*

		316



		329

		O sapo e a cotovia

		

----------

		 Animais

		ATU 225; ATU 277*B; ATU 288A*; ATU 288B*

		317



		330

		A mentira do tamanho do padre nosso

		AC, 1879, #58; CP, 1910, #55

		Jocoso

		ATU 1920C

		318



		331

		A gaita milagrosa

		TB, 1914-5, APFT 772

		Maravilhoso

		ATU 592

		319



		332

		Mulher que amaldiçoa o pão

		----------

		Religioso

		ATU 756A*

		320



		333

		Estrela da aurora

		----------

		Maravilhoso

		ATU 425P

		321



		334

		O cão e a cova

		ATP, 1903, 175-6; AC, 1879, # 25; CP, 1910, # 25; TB, 1883, # 30

		Maravilhoso

		ATU 425X

		322



		335

		O pai que mata o filho

		AC, 1879, #59

		Maravilhoso

		ATU 725

		323



		336

		Um grande jogador

		----------

		Sentimental

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		337

		Como se junta casa

		TB, 1914-5, APFT 768

		Sentimental

		ATU *857A

		325



		338

		Os gafanhotos

		----------

		Religioso

		ATU 773

		2653



		339

		Os queixumes de uma viúva

		----------

		Jocoso

		ATU 1940*F

		326



		340

		A verdadeira caridade

		TB, 1914-5, APFT 753

		Religioso

		ATU 756D*

		327



		341

		João parvo

		CP, 1906, # 31; TB, 1883, # 11

		Maravilhoso

		ATU 314

		328



		342

		O bolo refolhado

		TB, 1883, # 61

		Jocoso

		ATU 1408*C

		329



		343

		O tesouro

		TB, 1883, #88

		Sentimental

		ATU 910D

		330



		344

		O desmarchar

		TB, 1883, #60

		Sentimental

		ATU 885**

		331



		345

		S. Cornélio

		----------

		Jocoso

		ATU 1781

		332



		346

		Galinhas palradoras

		TB, 1883, #65

		Jocoso

		ATU 1750

		333



		347

		As aparências enganam

		----------

		Sentimental

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		348

		Algoz[footnoteRef:205] [205:  Conto Etiológico sem enquadramento na classificação e tipologia internacionais.] 


		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		349

		Tavira[footnoteRef:206] [206:  Conto Etiológico sem enquadramento na classificação e tipologia internacionais.] 


		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		350

		Alte[footnoteRef:207] [207:  Conto Etiológico sem enquadramento na classificação e tipologia internacionais.] 


		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		351

		Os Melos de Olhão[footnoteRef:208] [208:  Conto Etiológico sem enquadramento na classificação e tipologia internacionais.] 


		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		352

		O jumento

		----------

		Animais

		ATU 130*E

		2659



		353

		A raposa e as uvas

		----------

		 Animais

		ATU 59

		334



		354

		As senhoras de mantinha de seda

		TB, APFT 747; AC, 1879, #21

		Jocoso

		ATU 1586; ATU 1681*C

		335



		355

		O Manuel Vaz

		ATP, 1903, 75-7 [1992, #]; AC, 1879, #53

		Jocoso

		ATU 1685; ATU 1685*B; ATU 1691B

		336



		356

		A mãe de S. Pedro

		TB, 1914-5, APFT 752

		Religioso

		ATU 804

		337



		357

		Estói[footnoteRef:209] [209:  Narrativa sem enquadramento na classificação e tipologia internacionais.] 


		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		358

		O príncipe-pomba

		ATP, 1904, 29-31 [1992, # 65]; AC, 1879, # 27; CP, 1910, # 22; CP, 1910, # 60; TB, 1883, # 2; TB, 1883, # 31

		Maravilhoso

		ATU 425E; ATU 432

		338



		359

		Os órgãos de Olhão

		----------

		Jocoso

		ATU 1430*B

		339



		360

		Branca flor

		

		Maravilhoso

		

		



		361

		O parvo

		----------

		Jocoso

		ATU 1831A*

		341



		362

		Os Cachamorreiros[footnoteRef:210] [210:  Conto Etiológico sem enquadramento na classificação e tipologia internacionais.] 


		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		363

		O ninho da cotovia

		----------

		Animais

		ATU 93

		342



		364

		A loja da sabedoria

		---------- (único)

		Sentimental

		ATU 910C

		343



		365

		A zorra barradeira

		---------- (único)

		Religioso

		ATU 777

		2662



		366

		As gens ou jens[footnoteRef:211] [211:  Conto Etiológico sem enquadramento na classificação e tipologia internacionais.] 


		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		367

		Um velho sujão

		

		Jocoso

		

		S/ ref.ª no CPFT



		368

		Alcantarilha[footnoteRef:212] [212:  Conto Etiológico sem enquadramento na classificação e tipologia internacionais.] 


		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		369

		Budens[footnoteRef:213] [213:  Conto Etiológico sem enquadramento na classificação e tipologia internacionais.] 


		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		370

		Os ciganos[footnoteRef:214] [214:  Conto Etiológico sem enquadramento na classificação e tipologia internacionais.] 


		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		371

		O rei cego

		CP, 1910, # 62

		Maravilhoso

		ATU 551

		345



		372

		O encontro da serpente

		AC, 1879, # 16; CP, 1906, # 6; CP, 1910, # 32; TB, 1883, 8

		Maravilhoso

		ATU 302

		346



		373

		Elviro e Olívia

		TB, 1883, #60

		Sentimental

		ATU 885**

		347



		374

		D. João da Corte

		----------

		Sentimental

		ATU 873*A

		348



		375

		O sapo e a rapariga

		----------

		Maravilhoso

		ATU 440

		349



		376

		A Senhora da Conceição

		----------

		Sentimental

		ATU 885A

		350



		377

		O criado malandro

		TB, 1883, #77

		Ogre Estúpido; Jocoso

		ATU 1004; ATU 1088*A; ATU 1563

		351



		378

		Os pepinos de S. Gregório

		TB, APFT 3116

		Sentimental

		ATU 933

		352



		379

		A torre de ouro

		AC, 1879, # 16; CP, 1906, # 6; CP, 1910, # 32; TB, 1883, 8

		Maravilhoso

		ATU 302; ATU 425P

		353



		380

		As obras do convento

		----------

		Sentimental

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		381

		As quatro filhas tartamudas

		AC, 1879, # 53; TB, 1883, #84

		Jocoso

		ATU 1457

		355



		382

		As sete maçarocas

		AC, 1879, # 53; TB, 1883, #152

		Jocoso

		ATU 1454*

		356



		383

		A árvore de Judas

		----------

		Religioso

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		384

		As andorinhas

		----------

		Sentimental

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		385

		O Papa Dâmaso

		----------

		Religioso

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		386

		A boneca

		----------

		Maravilhoso

		ATU 434

		357



		387

		O procurador

		AC, 1879, #19

		Jocoso

		ATU 1628*

		358



		388

		A salvadora das donzelas

		----------

		Sentimental

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		389

		A cabra-cabriola

		AC, 1879, #3

		Enumerativo

		ATU 2015

		360



		390

		O certo pelo duvidoso

		---------- (único)

		Animais

		ATU 34A

		



		391

		Ameixial[footnoteRef:215] [215:  Conto Etiológico sem enquadramento na classificação e tipologia internacionais.] 


		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		392

		Salir[footnoteRef:216] [216:  Conto Etiológico sem enquadramento na classificação e tipologia internacionais.] 


		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		393

		Querença[footnoteRef:217] [217:  Conto Etiológico sem enquadramento na classificação e tipologia internacionais.] 


		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		394

		Esperteza de frade

		----------

		Jocoso

		ATU 1832F*

		362



		395

		O inferno

		TB, 1883, # 143

		Religioso

		ATU 763

		363



		396

		Um criado esperto

		ATP, 1903, 31-2 [1992, # 17]

		Sentimental; 

Ogre Estúpido; Jocoso

		ATU 860; ATU 1000; ATU 1408B; ATU 1563

		364



		397

		O parvo

		TB, APFT 747; AC, 1879, #21

		Jocoso

		ATU 1586; ATU 1681*C; ATU 1696*C

		365



		398

		As lamparinas do céu

		---------- (único)

		Jocoso

		ATU 1645*C

		366



		399

		O acordar de um sonho

		

		Maravilhoso

		

		



		400

		O bispo santo

		----------

		Jocoso

		ATU 1717*

		368



		401

		Dois gorros

		----------

		Sentimental

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		402

		O pintarroxo

		----------

		Animais

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		403

		S. Martinho, o patrono dos Bêbados[footnoteRef:218] [218:  Conto Etiológico sem enquadramento na classificação e tipologia internacionais.] 


		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		404

		Já lá vem de trás

		----------

		Jocoso

		ATU 1831A*

		371



		405

		Terror pânico

		----------

		Sentimental

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		406

		O morcego

		Conto único

		Religioso

		ATU 760*

		373



		407

		Guiné e canais[footnoteRef:219] [219:  Conto Etiológico sem enquadramento na classificação e tipologia internacionais.] 


		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		408

		Os santos Martinhos[footnoteRef:220] [220:  Conto Etiológico sem enquadramento na classificação e tipologia internacionais.] 


		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		409

		Os bolinhos[footnoteRef:221] [221:  Conto Etiológico sem enquadramento na classificação e tipologia internacionais.] 


		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		410

		A intervenção milagrosa

		----------

		Sentimental

		ATU 938

		374



		411

		Os anéis

		----------

		Sentimental

		ATU 900A*

		375



		412

		Um fidalgo em ruínas

		----------

		Maravilhoso

		ATU 559

		376



		413

		João e Maria

		----------

		Sentimental

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		414

		O rei soberbo

		----------

		Maravilhoso

		ATU 653

		378



		415

		O idiota

		----------

		Jocoso

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		416

		A rapariga animosa

		ATP, 1903, 15 [1992, #14]

		Sentimental

		ATU 956D

		380



		417

		O penedo gordo

		----------

		Jocoso

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		418

		O passarinho-ninho

		ATP, 1903, 143-4 [1992, # 49]; AC, 1879, # 44; CP, 1882, # 20

		Maravilhoso

		ATU 425A 

		381



		419

		Mariana

		ATP, 1903, 140-1 [1992, #46]; CP, 1910, #18; CP, 1910, #40; TB, 1883, #42

		Sentimental

		ATU 956B

		382



		420

		Meia mantença

		----------

		Jocoso

		ATU 1570*D

		383



		421

		O médico e o calceteiro

		----------

		Jocoso

		ATU 1862

		384



		422

		Os dois homens do mar

		----------

		Jocoso

		ATU 1832G*

		385



		423

		A promessa

		Conto único

		Religioso

		ATU 778

		386



		424

		O tesouro escondido

		----------

		Jocoso

		ATU 1617*

		387



		425

		A morte

		----------

		Jocoso

		ATU 1354

		388



		426

		Uma resposta a tempo

		----------

		Sentimental

		ATU 921D*

		389



		427

		Uma série de sovas

		----------

		Jocoso

		ATU 1365H*

		390



		428

		Esperteza de frade

		----------

		Jocoso

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		429

		O leão de ouro

		----------

		Maravilhoso

		ATU 510B*

		392



		430

		A protegida de S. José

		----------

		Religioso

		ATU 776

		393



		431

		Os corvos

		----------

		Jocoso

		ATU 1837

		394



		432

		A mulher má

		----------

		Sentimental

		ATU 901

		395



		433

		Os macacos

		---------- (único)

		Animais

		ATU 185

		396



		434

		Razão por que se chamam os gatos, dizendo-se, bicho, bicho[footnoteRef:222] [222:  Conto Etiológico sem enquadramento na classificação e tipologia internacionais.] 


		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª na CPFT



		435

		O rabo do diabo

		----------

		Religioso

		ATU 821A*

		398



		436

		A princesa encantada

		ATP, 1890, 2 [1992, #3]; ATP, 1904, 9-11 [1992, # 58]

		Maravilhoso

		ATU 531

		399



		437

		O rei e o duque

		----------

		Sentimental

		ATU 970*A

		400



		438

		O pequeno bicito

		AC, 1879, # 17; CP, 1910, # 29

		Maravilhoso

		ATU 560

		401



		439

		O príncipe convertido em pedra

		AC, 1879, # 51; CP, 1910, # 6; CP, 1910, # 61; TB, 1883, # 12

		Maravilhoso

		ATU 516

		402



		440

		O gabão

		----------

		Sentimental

		ATU 902*; ATU 915

		403









6.2. ANTÓNIO THOMAZ PIRES - CONTOS POPULARES RECOLHIDOS DA TRADIÇÃO ORAL NA PROVÍNCIA DO ALENTEJO



	António Thomaz Pires nasceu e morreu em Elvas (1850-1913), onde foi Secretário da Câmara Municipal, tendo-se notabilizado pelos muitos estudos que fez e que deram a conhecer a Portugal a história e a etnografia alentejanas.

	Colaborou com Teófilo Braga, José Leite de Vasconcelos e Adolfo Coelho aos quais forneceu bastante material etnográfico. Publicou uns quantos estudos, notas e textos em jornais e revistas: a Revista Lusitana, fundada por Leite de Vasconcelos, a Tradição e a Revista do Minho.

	Incansável pesquisador, deu-se conta das riquezas folclóricas de Elvas, em particular, e do Alentejo, em geral, publicando obras como o Cancioneiro Popular Político (1891); Folk-lore portuguez. Setecentas comparações populares alentejanas (1892) e Cantos Populares Portugueses (1902-1912).

	Entre as suas publicações merece particular relevo a edição de Contos Populares Recolhidos da Tradição Oral na Província do Alentejo, um conjunto de quarenta contos publicado em 1919, com uma «tiragem de 235 exemplares», em Elvas, pelo Editor António José Torres de Carvalho. Em 1992, Mário F. Lages republicou os contos recolhidos por Tomás Pires, em Lisboa, pela Universidade Católica, obra que teve doze anos depois uma nova edição.

	Na edição em livro como nas publicações em revista, António Thomaz Pires teve o cuidado de esclarecer logo que se trata de contos recolhidos da tradição oral na província do Alentejo. Os contos 1 e 2 publicados, em 1887, respectivamente nos fascículos 1 e 2 da Revista Lusitana, até se apresentavam como uma reprodução da pronúncia original do informante, numa transcrição fonética criada pelo recolector. Aliás, o próprio Thomaz Pires refere (1887, 1 (1): 60), no artigo «Tradições populares alemtejanas»: «na seguinte colleccção de tradições populares do Alemtejo representei, sempre que isso me foi possível, a pronuncia vulgar da província; de modo que elas servem ao mesmo tempo de textos dialectaes.»

	Afirma Mário F. Lages que «tudo isto mostra que Thomaz Pires primou pelo rigor etnográfico, não por razões teóricas, que nem constavam da sua formação nem das definições da ciência etnológica do tempo, mas por maneira de ser. Ele é etnógrafo na mais pura acepção do termo, em extremo escrupuloso, embora se possam adivinhar, aqui ou além, alguns ajustamentos editoriais.» (2004: 8). 

	Porém, apenas se limitou à recolha, sem fazer referência a informantes, a datas ou a classificações. É certo que recolheu na fonte, metodologia que falhou, como vimos, noutros recolectores de contos populares portugueses, mas não estudou o conto enquanto categoria filológica. Embora sejam ditos «contos populares alentejanos», a maior parte foi recolhida só em Elvas. 

Como damos conta na tabela 11, os contos foram publicados do seguinte modo: 8 na Revista Lusitana, entre 1887 e 1910; 30 na Revista do Minho, entre 1889 e 1891; 69 na Tradição, entre 1902 e 1904; 5 no Boletim da Sociedade de Geografia, em1883; e 3 na recolha de Leite de Vasconcelos, Contos Populares e Lendas.





6.2.1. INVENTARIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DOS CONTOS PUBLICADOS



Tabela 11 - Descrição e Classificação do corpus publicado por António Thomaz Pires nos periódicos Revista Lusitana, Revista do Minho, Tradição e Boletim da Sociedade de Geografia, segundo a 2.ª edição crítica por Mário F. Lages da colectânea Contos Populares Alentejanos Recolhidos da Tradição Oral (2004).



		N.º do Conto

		Título do Conto

		Data/Local de Publicação

		Proveniência

		Versões

(1879-1915)

		Classificação 

		Registo no APFT (CEAO)



		

		

		

		

		

		Tipo de Conto

		Tipologia Internacional

		



		1

		A Serena de Alamares

		1887, RL, 1 (1)

		Elvas

		----------

		Maravilhoso

		ATU 480B

		409



		2

		O conto da raposa

		1887, RL, 1 (2)

		Vila Boim (Elvas)

		FAO, 1900, #27; AC, 1879, #10

		Enumerativo

		ATU 2034C

		410



		3

		Os dois príncipes

		1890-1, RL, 2 (3)

		Vila Boim (Elvas)

		FAO, 1900, #54; FAO, 1905, #225; FAO, 1905, #285; FAO, 1905, #436;

		Maravilhoso

		ATU 531

		411



		4

		O almocreve e o cágado

		1896, RL, 4 (2)

		Vila Boim (Elvas)

		FAO, 1905, #320;

CP, 1910, #31

		Animais

		ATU 155

		412



		5

		Guarda as morcelas para o Maio

		1889, RM, 5 (2)

		?

		FAO, 1900, #149

		Jocoso

		ATU 1541

		721



		6

		Quem não têm não tem

		1891, RM, 6 (18)

		?

		AC, 1879, #12; TB, 1883, # 125

		Animais

		ATU 106

		2823



		7

		O perdigão

		1891, RM, 6 (18)

		?

		AC, 1879, #12; TB, 1883, # 125

		Animais

		ATU 106

		2824



		8

		A cabrinha do Padre Cura

		1891, RM, 6 (18)

		?

		----------

		Jocoso

		ATU 1735A

		2825



		9

		Não dar parte de fraco

		1891, RM, 6 (18)

		?

		Único

		Animais

		ATU 278A

		2826



		10

		Lembra-te mulher do que fiz à burra

		1891, RM, 6 (18)

		Elvas

		FAO, 1905, #432

		Sentimental

		ATU 901

		2827



		11

		O conto do gigante

		1891, RM, 7 (3)

		?

		----------

		Maravilhoso

		ATU 302

		S/ ref.ª no CPFT



		12

		O pinto borrachudo

		1891, RM, 7 (8)

		?

		FAO, 1900, #17; AC, 1879, #11

		Maravilhoso

		ATU 715

		2829



		13

		Os apóstolos de S. Tiago

		1891, RM, 7 (8)

		?

		FAO, 1905, #342; TB, 1883, #61

		Jocoso

		ATU 1408*C

		2830



		14

		Os três irmãos

		1891, RM, 7 (8)

		?

		AC, 1879, #15; CP, 1910; 44; TB, 1883, #9; TB, 1883, #10

		Maravilhoso

		ATU 325

		2831



		15

		Conto do rei cego e sábio

		1891, RM, 7 (12)

		?

		FAO, 1900, #7; AC, 1879, #60; TB, 1883, #44

		Maravilhoso

		ATU 590

		2832



		16

		Conto do gigante Lagrante

		1891, RM, 7 (12)

		?

		FAO, 1900, #181; FAO, 1900, #198; FAO, 1905, #223;

FAO, 1905, #244;

FAO, 1905, #284;

FAO, 1905, #289; FAO, 1905, #313; FAO, 1905, #372; FAO, 1905, #379;

AC, 1879, #16;

CP, 1910, 32;

CP, 1905, #6;

TB, 1883, #8

		Maravilhoso

		ATU 302

		2833



		17

		Conto do galo

		1891, RM, 7 (12)

		?

		TB, 1883, #125

		Animais

		ATU 130

		2834



		18

		Raposinha maroteira

		1891, RM, 7 (13)

		?

		FAO, 1905, #312; AC, 1879; #8

		Animais

		ATU 4

		2835



		19 

		Conto dos passarinhos verdes

		1891, RM, 7 (14)

		?

		FAO, 1900, #45; FAO, 1900, #137; CP, 1910, #7; 

CP, 1910, #21; TB, 1883, #34

		Maravilhoso

		ATU 431B*

		2836



		20

		Estou num ôgo

		1891, RM, 7 (14)

		?

		----------

		Sentimental

		ATU 853

		2837



		21

		Março, marçagão…

		1891, RM, 7 (14)

		?

		----------

		Jocoso

		ATU 1405

		S/ ref.ª no CPFT



		22

		Conto dos três estudantes

		1891, RM, 7 (15)

		?

		FAO, 1900, #38

		Jocoso

		ATU 1525L; ATU 1555B

		2839



		23

		A desmazelada

		1891, RM, 7 (15)

		?

		----------

		Sentimental

		ATU 903A*

		2840



		24

		Conto do parvo

		1891, RM, 7 (16)

		?

		FAO, 1900, #31; TB, 1883, #101

		Jocoso

		ATU 1375; ATU 1920C

		2841



		25

		As três cidras do amor

		1891, RM, 7 (17)

		?

		FAO, 1905, #222; FAO, 1905, #287; CP, 1910, #2; 

CP, 1910, #3; 

CP, 1910, #20; CP, 1910, #22; CP, 1910, #53; CP, 1906, #12; TB, 1883, #45; 

TB, 1883, #46; AC, 1879; #22

		Maravilhoso

		ATU 408

		2842



		26

		Os calções encarnados

		1891, RM, 7 (17)

		?

		----------

		Jocoso

		ATU 1378

		2843



		27

		Mostra-lhe a ordem

		1891, RM, 8 (6)

		?

		FAO, 1900, #6;

AC, 1879, #7;

CP, 1910, #34;

TB, 1883, #248

		Animais

		ATU 62

		2844



		28

		Santos! Santos! Santos!

		1891, RM, 8 (6)

		?

		----------

		Jocoso

		ATU 1831

		2845



		29

		O lume é meia mantença

		1891, RM, 8 (6)

		?

		FAO, 1905, #420

		Jocoso

		ATU 1570*D

		7522



		30

		Conto do Pedro Malas-Artes

		1891, RM, 8 (7)

		?

		FAO, 1900, #146;

FAO, 1900, #184

		



Jocoso

		ATU 1358A; ATU 1358C; ATU 1717*C; ATU 1741

		2847



		31

		A arte liberal

		1891, RM, 8 (8)

		?

		AC, 1879, #15; CP, 1910; 44; TB, 1883, #9; TB, 1883, #10

		Maravilhoso

		ATU 325

		2848



		32

		Conto do Juiz de Fora

		1891, RM, 8 (9)

		?

		----------

		Jocoso

		ATU 1419

		2849



		33

		Graças a Deus para sempre, tenho a barriga cheia e toda a minha gente

		1902, T, 4 (9)

		Elvas

		----------

		Jocoso

		ATU 1562C*

		413



		34

		A fada mouca

		1902, T, 4 (9)

		Elvas

		FAO, 1900, #67

		Religioso

		ATU 779*A

		414



		35

		A princesa encantada

		1902, T, 4 (9)

		Elvas

		----------

		Sentimental

		ATU 853

		415



		36

		O padre ridículo

		1902, T, 4 (10)

		?

		----------

		Jocoso

		ATU 1562A

		416



		37

		O galo

		1902, T, 4 (10)

		S. Vicente

		FAO, 1900, #17; AC, 1879, #11

		Maravilhoso

		ATU 715

		417



		38

		A raposa

		1902, T, 4 (10)

		Elvas

		FAO, 1900, #27; AC, 1879, #10

		Enumerativo

		ATU 2034C

		S/ ref.ª no CPFT



		39

		Letras e tretas

		1902, T, 4 (11)

		Elvas

		TB, 1883, #13

		Jocoso

		ATU 1920F

		419



		40

		A viúva

		1902, T, 4 (11)

		Elvas

		FAO, 1900, #205; TB, 1883, #70

		Jocoso

		ATU 1350

		420



		41

		A gulosa

		1903, T, 5 (1)

		Elvas

		FAO, 1900, #147

		Jocoso

		ATU 1373A*

		421



		42

		A velha

		1903, T, 5 (1)

		Elvas

		FAO, 1905, #416

		Sentimental

		ATU 956D

		422



		43

		Quem tirou o olho à rainha?

		1903, T, 5 (1)

		Elvas

		FAO, 1900, #40

FAO, 1905, #237

		Sentimental

		ATU 871A

		423



		44

		O boi barrabil

		1903, T, 5 (2)

		Elvas

		AC, 1879, #56; TB, 1883, #58

		Sentimental

		ATU 889

		424



		45

		A sogra enganada

		1903, T, 5 (2)

		Elvas

		FAO, 1900, #396

		Jocoso

		ATU 1408B

		425



		46

		Faz tu bem, não cates a quem

		1903, T, 5 (2)

		Elvas

		único

		Religioso

		ATU 821A

		426



		47

		O sonho

		1903, T, 5 (3)

		Elvas 

		FAO, 1905, #335; FAO, 1900, #90; FAO, 1905, #301; AC, 1879, #59

		Maravilhoso

		ATU 725

		427



		48

		O baguinho de milho

		1903, T, 5 (3)

		Elvas

		FAO, 1900, #94; AC, 1879; #33; TB, 1883, #94

		Maravilhoso

		ATU 700

		428



		49 

		O passarinho verde

		1903, T, 5 (3)

		Elvas

		FAO, 1900, #45; FAO, 1900, #137; CP, 1910, #7; 

CP, 1910, #21;

TB, 1883, #34

		Maravilhoso

		ATU 431B*

		429



		50 

		O camponês

		1903, T, 5 (3)

		Elvas

		FAO, 1900, #13

		Sentimental; 

Jocoso

		ATU, 921A; ATU 922B; ATU 1375

		430



		51

		Não me cortes o cabelo que meu pai me penteou

		1903, T, 5 (3)

		Elvas

		AC, 1879, #40; TB, 1883, #27

		Religioso

		ATU 780B

		431



		52

		As pretas

		1903, T, 5 (3)

		Elvas

		----------

		Jocoso

		ATU 1372*B

		432



		53

		O parvo

		1903, T, 5 (3)

		Elvas

		----------

		Jocoso

		ATU 1725

		433



		54

		O baguinho de romã

		1903, T, 5 (3)

		Elvas

		AC, 1879, #15; CP, 1910; 44; TB, 1883, #9; TB, 1883, #10

		Maravilhoso

		ATU 325

		434



		55

		O compadre fachica

		1903, T, 5 (3)

		Elvas

		----------

		Jocoso

		ATU 1532

		435



		56

		Eu pequei com um moço

		1903, T, 5 (3)

		Elvas

		----------

		Jocoso

		ATU 1410

		436



		57

		Canta, surron, canta

		1903, T, 5 (3)

		Elvas

		TB, 1883, #3

		Maravilhoso

		ATU 311B*

		437



		58

		Fezes e postemas

		1903, T, 5 (3)

		Elvas

		FAO, 1900, #106; TB, 1883, #83

		Jocoso

		ATU 1373A

		438



		59

		As macacas

		1903, T, 5 (4)

		Elvas

		FAO, 1900, #9; FAO, 1900, #62; FAO, 1900, #207; FAO, 1905, #251;

CP, 1910, #26;

CP, 1910, #27;

CP, 1910, #42;

TB, 1883, #29

		Maravilhoso

		ATU 402

		439



		60

		O Diabo também não é mau

		1903, T, 5 (4)

		Elvas

		FAO, 1905, #253; AC, 1879, #47

		Religioso

		ATU 778*; ATU 821B

		440



		61

		S. Benedito

		1903, T, 5 (4)

		Elvas

		----------

		Jocoso

		ATU 1476

		441



		62

		Os três galinhos

		1903, T, 5 (4)

		Elvas

		----------

		Animais

		ATU 234A

		442



		63

		O gigante

		1903, T, 5 (4)

		Elvas

		AC, 1879, #26

		Maravilhoso

		ATU 311

		443



		64

		Os galegos

		1903, T, 5 (4)

		Elvas

		----------

		Jocoso

		ATU 1687

		444



		65

		O lavrador

		1903, T, 5 (4)

		Elvas

		----------

		Jocoso

		ATU 1740B

		445



		66

		Ide òs sapatinhos

		1903, T, 5 (4)

		Elvas

		Conto único

		Jocoso

		ATU 1341

		446



		67

		O copo de oiro

		1903, T, 5 (5)

		Elvas

		FAO, 1905, #276

		Maravilhoso

		ATU 516C

		447



		68

		A bicha

		1903, T, 5 (5)

		Elvas

		FAO, 1905, #268

		Maravilhoso

		ATU 533*

		448



		69

		O alvenéu

		1903, T, 5 (5)

		Elvas

		FAO, 1900, #124

		Religioso

		ATU 841

		449



		70

		Os dois compadres

		1903, T, 5 (5)

		Elvas

		FAO, 1900, #19; FAO, 1900, #184; FAO, 1905, #305

		Jocoso

		ATU 1535; ATU 1539

		450



		71

		O parvo

		1903, T, 5 (5)

		Elvas

		FAO, 1905, #355; AC, 1879, #53

		

Jocoso

		ATU 1685; ATU 1687; ATU 1896; ATU 1831A*

		451



		72

		Dona Vintes

		1903, T, 5 (5)

		Elvas

		TB, 1883, #28

		Sentimental

		ATU 879; ATU 883B

		452



		73

		O Zé Estragado

		1903, T, 5 (5)

		Elvas

		----------

		Ogre Estúpido

		ATU 1168

		S/ ref.ª no CPFT



		74

		O ladrão

		1903, T, 5 (9)

		Elvas

		FAO, 1900, #43; FAO, 1900, #419; CP, 1910, #41;

CP, 1910, #56; TB, 1883, #42

		Sentimental

		ATU 956B

		454



		75

		O piolho

		1903, T, 5 (9)

		Elvas

		FAO, 1905, #299; AC, 1879, #48; TB, 1883, #18;

AC, 1879, #39

		Maravilhoso; Sentimental

		ATU 705A*; ATU 857

		455



		76

		A preguiçosa

		1903, T, 5 (9)

		Elvas

		FAO, 1900, #71

		Jocoso

		ATU 1405

		456



		77

		O príncipe porquinho

		1903, T, 5 (9)

		Elvas

		FAO, 1900, #72;

FAO, 1905, #221;

FAO, 1905, #418;

AC, 1879, #44;

CP, 1882, #20

		Maravilhoso

		ATU 425A

		457



		78

		O mouco

		1903, T, 5 (10)

		Elvas

		----------

		Jocoso

		ATU 1698

		458



		79

		Os sete veados

		1903, T, 5 (11)

		Elvas

		FAO, 1905, #267;

TB, 1883, #36

		Maravilhoso

		ATU 451

		459



		80

		D. Buenos

		1903, T, 5 (11)

		Elvas

		FAO, 1900, #2; FAO, 1900, #13; FAO, 1900, #48; FAO, 1905, #246;

FAO, 1905, #318; FAO, 1905, #336;

AC, 1879, #14;

CP, 1910, #4;

TB, 1883, #6;

TB, 1883, #17

		Maravilhoso

		ATU 313C

		460



		81

		Abre-te, flor de lis

		1903, T, 5 (11)

		Elvas

		FAO, 1900, #129

		Sentimental

		ATU 954

		461



		82

		O pirolito

		1903, T, 5 (11)

		Elvas

		----------

		Maravilhoso

		ATU 720

		462



		83

		Gri, alerta, ladra, aun que seya el mismo Dyos

		1903, T, 5 (11)

		Elvas

		----------

		Jocoso

		ATU 1681

		S/ ref.ª no CPFT



		84

		O príncipe encantado

		1903, T, 5 (11)

		Elvas

		FAO, 1900, #36

FAO, 1900, #186

FAO, 1905, #231

FAO, 1905, #334

AC, 1879, #25

TB, 1883, #30

CP, 1910, #25

		Maravilhoso

		ATU 425X

		464



		85

		Eu vi-te, tu não me viste

		1903, T, 5 (11) 

		Elvas

		FAO, 1900, #59; AC, 1879, #55

		Sentimental

		ATU 873*

		465



		86

		O afilhado do rei

		1904, T, 6 (1)

		?

		FAO, 1900, #54; FAO, 1905, #225; FAO, 1905, #285; FAO, 1905, #436;

		Maravilhoso

		ATU 531

		466



		87

		Os três encantos

		1904, T, 6 (1)

		Elvas

		FAO, 1905, #223; FAO, 1905, #244; FAO, 1905, #284; AC, 1879, #16; TB, 1883, #8

		Maravilhoso

		ATU 552

		467



		88

		A filha do comerciante

		1904, T, 6 (1)

		Elvas

		FAO, 1900, #153; FAO, 1905, #273

		Sentimental

		ATU 870A

		468



		89

		As três irmãs

		1904, T, 6 (1)

		Elvas

		Conto único

		Sentimental

		ATU 930D

		469



		90

		A boneca

		1904, T, 6 (2)

		Elvas

		----------

		Maravilhoso

		ATU 571C

		470



		91

		O sabor dos sabores

		1904, T, 6 (2)

		Elvas

		FAO, 1900, #182; TB, 1883, #50

		Sentimental

		ATU 923

		471



		92

		Palmas verdes

		1904, T, 6 (2)

		Elvas

		FAO, 1900, #101;

TB, 1883, #59

		Sentimental

		ATU 891B

		472



		93

		O príncipe encantado

		1904, T, 6 (2)

		Elvas

		FAO, 1905, #229; FAO, 1905, #286; FAO, 1905, #358;

CP, 1910, #60;

TB, 1883, #2

		Maravilhoso

		ATU 425E

		473



		94

		Assim o dizem

		1904, T, 6 (3)

		Elvas

		----------

		Jocoso

		ATU 1406*D

		474



		95

		O Zé Pequenino

		1904, T, 6 (3)

		Elvas

		FAO, 1900, #173; AC, 1879, #21; TB, 1883, #51; CP, 1910, #51

		Maravilhoso

		ATU 327B; ATU 328

		475



		96

		Dormitório 

		1904, T, 6 (3)

		Elvas

		----------

		Sentimental

		ATU 894

		476



		97

		Desanda palitroques

		1904, T, 6 (4)

		Elvas

		FAO, 1900, #11; AC, 1879, #24; TB, 1883, #49

		Maravilhoso

		ATU 563

		477



		98

		O tonel de vinho

		1904, T, 6 (5)

		Elvas

		----------

		Jocoso

		ATU 1405*B

		478



		99

		A desmazelada

		1904, T, 6 (5)

		Elvas

		----------

		Jocoso

		ATU 1370

		479



		100

		A menina aparecida

		1904, T, 6 (6)

		Elvas

		FAO, 1900, #125; AC, 1879, #48; TB, 1883, #15

		 Sentimental

		ATU 930A

		480



		101

		O mateiro

		1904, T, 6 (6)

		Elvas

		----------

		Jocoso

		ATU 1313A

		481



		102

		S. Pedro e o casamento

		1908, RL, 11 (1-2)

		Elvas

		único

		Jocoso

		ATU 1516C*

		482



		103

		Conto do sapateiro

		1908, RL, 11 (1-2)

		Elvas

		----------

		Maravilhoso

		ATU 330*

		483



		104

		A Senhora do Rosendário

		1908, RL, 11 (1-2)

		Elvas

		----------

		Jocoso

		ATU 1511*

		484



		105

		[Uma velhinha]

		1883, BSG, 4 (12)

		Elvas

		FAO, 1905, #295; AC, 1879, #6

		Animais

		ATU *122F

		485



		106

		[Uma mulher preguiçosa I]

		1883, BSG, 4 (12)

		Elvas

		----------

		Jocoso

		ATU 1405*

		486



		107

		[Uma mulher preguiçosa II]

		1883, BSG, 4 (12)

		Elvas

		----------

		Jocoso

		ATU 1370C*

		487



		108

		[Um galego]

		1883, BSG, 4 (12)

		Elvas

		----------

		Jocoso

		ATU 1688*D

		488



		109

		Os dois galegos

		

		Elvas

		----------

		Jocoso

		ATU 1865

		2557



		110

		O casamento do galego[footnoteRef:223] [223:  Trata-se de um texto metrificado muito breve, semelhante a uma lengalenga. Não é um conto popular.] 


		1899, RM, 15 (35)

		Beja

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		111

		Linha curta, nó na ponta

		1910, RL, 13

		Elvas

		----------

		Sentimental

		ATU 825A

		S/ ref.ª no CPFT



		112

		Pulga, piolho e percevejo

		----------

		Elvas

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		113

		Dias de Maio

		----------

		Elvas

		----------

		----------

		----------

		S/ ref.ª no CPFT



		114

		[A mula e a vaca]

		----------

		Elvas

		----------

		Religioso

		ATU 750I

		2559b



		115

		O capitão dos ladrões

		1889, RM, 5 (12)

		Braga

		FAO, 1900, #217

		Religioso

		ATU 753*

		2898

























CAPÍTULO III



PARA UMA CLASSIFICAÇÃO E CATALOGAÇÃO 

DO CONTO POPULAR PORTUGUÊS

















1. ACERCA DA CLASSIFICAÇÃO DOS CONTOS POPULARES



A classificação, a qualificação e a nomeação genérica dos contos populares tem por de mais favorecido a confusão e o equívoco.

Teófilo Braga falou nos seus Estudos da Idade Média (1870) em «contos de fadas», à imitação do que outros faziam noutras línguas, mais especificamente em francês («contes de fées») ou em inglês («fairytales»), como se tal designação abrangesse todos os contos populares.

Em 1883, Teófilo Braga apresentou uma classificação para os contos populares que recolheu. No entender de Luís da Câmara Cascudo (1997: 217), trata-se de uma classificação «ao sabor do tempo, apartando o material em três quadros gerais, segundo as concepções fetichista, politeísta e monoteísta.» 

A classificação de Teófilo restringe-se às teorias de difusão dos contos propostas pela Escola Mitológica, a qual entendia as narrativas populares como resíduos de mitos civilizacionais que poderiam remontar às origens dos povos. Assim, não é de estranhar certas designações apresentadas por Teófilo, como «Contos Míticos da Aurora, do Sol e da Noite», onde se vê nitidamente suposta relação do mito com o conto. Contudo, independentemente de ter sido feita ou não «ao sabor do tempo», Teófilo foi o primeiro português a dar-se conta de que os contos populares poderiam ser categorizados consoante os temas, o tipo de personagens e os próprios assuntos abordados.

Das recolhas portuguesas publicadas até 2000, contamos apenas uma que segue a classificação proposta por Aarne, revista e ampliada pelo americano Stith Thompson, em 1928. Esta recolha publicada em 1944, com o título de Os Melhores Contos Populares de Portugal, por Luís da Câmara Cascudo, apresenta uma série de versões de contos já editados por Teófilo, Adolfo e Consiglieri Pedroso, os quais foram, nas palavras do autor, «registados directamente dum colono português, António Portel.»

A página de rosto desta edição dá logo conta de uma classificação dos contos: «Contos de Encantamento – Contos de Exemplo – Contos de Animais – Contos Religiosos – Contos Etiológicos – Contos de Adivinhação – Contos Acumulativos – Facécias – Natureza Denunciante – Ciclo da Morte – Demônio Logrado.» É a primeira vez que aparece uma recolha de contos populares portugueses classificados quanto aos tipos e quanto aos motivos, de acordo com a tipologia internacional vigente na altura.

Luís da Câmara Cascudo achou por bem explicitar no prefácio os critérios da divisão dos contos (1944: 25-26):

«Os cinquenta e cinco contos deste livro dividi-os, como aos cem dos Contos Tradicionais do Brasil, em onze secções.

CONTOS DE ENCANTAMENTO, são os Tales of Magic, Tales of Supernatural, Fairy Play, Cuentos, Conti, Racconti, Marchen, o mi-soso dos negros de Angola, segundo Heli Chatelain.

CONTOS DE EXEMPLO, o secular Exempla, já empregado pelo Cardeal Jaques de Vitry, no século XIII, o exemplo antigo, de que fala Gil Vicente, Exempli, stories, fireside stories, ordinary folktales, Conseja de Espanha e da América Espanhola.

CONTOS DE ANIMAIS são as “fábulas” clássicas, animal tales.

CONTOS RELIGIOSOS, parte distinta dos Tales of Supernatural, caracterizadas pela presença da intervenção divina.

CONTOS ETIOLÓGICOS, na acepção de Dahnhardt e de Lehmann-Nitsche. Explicam peculiaridade morfológica de um animal, forma de uma árvore, aspecto de um monte.

CONTOS DE ADIVINHAÇÃO, os riddles-tales, que os angoleses dizem ji-nongonongo.

CONTOS ACUMULATIVOS, Formula Tales, Cumulative Tales dos folcloristas ingleses e norte-americanos.

FACÉCIAS, Jokes and Anecdotes, Contrafavorable, Schawank, Patranha, patranha de rir e folgar, dizia António Prestes, no século XVI.

NATUREZA DENUNCIANTE tem por protótipo o Midae Phoebus Aures Asininas Tribuit, de Ovídio, «Metamorfoses», 11, V.

CICLO DA MORTE e o DEMÔNIO LOGRADO justificam pela justiça de finalidade moral dos contos agrupados. A Morte é sempre vencedora. O Demônio é sempre logrado.»

O estudioso brasileiro domina a terminologia usada em diferentes países, mas as definições que apresenta para designação dos tipos de contos não têm tradição, limitando-se a apresentar a tradução da designação em vários idiomas. Além disso, o emprego do termo «conto» só se aplica a sete das onze secções, havendo quatro designações onde não há: facécias, natureza denunciante, ciclo da morte, demónio logrado. Quanto a essa opção o autor não se detém, nem elucida as razões que lhe subjazem.



1.1. A CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE AARNE-THOMPSON



Em 1910, o folclorista finlandês Antti Aarne (1867-1925) publicou, na Folklore Folklore Fellows’ Communications, uma obra que apresenta uma classificação e uma bibliografia para os contos populares: Verzeichnis des Märchentypen. 

Este índice de classificação, traduzido e revisto, em 1928, por Stith Thompson, assenta numa catalogação tipológica de raiz filológica e histórico-geográfica. Os tipos constituem o conto popular com existência independente, isto é, a narrativa não estabelece qualquer dependência com outras narrativas, é um todo. Pode, porém, ser narrado com outro conto, permitindo o surgimento de tipologias híbridas. Os motivos são os elementos que num conto têm a capacidade de persistir na tradição.

	Assim sendo, a classificação proposta por Aarne-Thompson «has served as a basis for nearly all the classifications [and] it could be made much more valuable if it were revised so as to take better account of the actual body of narrative material present in the various countries», refere Stith Thompson (1961: 5). Efectivamente, os catálogos de Aarne e Thompson The Types of the Folktale (1961) e o Motif-Index of folkliterature (1955-1958) afirmaram-se, no campo dos estudos dos textos folclóricos, como as maiores obras de referência para a classificação dos contos populares durante todo o século XX.

	Os objectivos de uma classificação internacional dos contos nesses moldes foram apresentados no Congresso Internacional sobre o Conto Popular, que teve lugar em Lund, em 1935. A criação de uma única classificação, assaz abrangente, tornava-se necessária para uniformizar metodologias, critérios, conceitos e designações. É certo que a primeira edição de Aarne, de 1910, se prendeu com a classificação de um corpus específico, circunscrito ao repertório finlandês, tendo sido possível aplicá-la, também, a uma boa parte do Norte da Europa.

	Contudo, quando o americano Stith Thompson se propôs traduzir e rever a edição finlandesa em 1928, tornou-se imperioso alargar a classificação também aos países do Sul da Europa, tendo ficado de parte muitos países da Europa Ocidental, onde Portugal se enquadra, da Europa de Leste e, tratando-se de uma classificação internacional, que se pretendia o mais abrangente possível, toda a Ásia até à Índia foi desconsiderada, ironicamente quando se lhe atribuía, segundo certas teorias de difusão e transmissão dos contos populares, a origem de muitos tipos e motivos.

	Mas, fruto da primeira revisão de The Types of the Folktales, começaram a surgir, entre 1928 e 1961, catálogos de contos de vários países europeus, os quais pouco haviam sido referenciados na classificação AT. Ralph Boggs publicou, em 1930, Index of Spanish Folktales; Gianfranco D’Aronco o Indice delle fiabe toscane, em 1953; Johannes Bolte e Georg Polivka o Annmerkungen zu der Kinder-und Hausmärchen der Brüder Grimm, em cinco volumes publicados entre 1913 e 1930. Como se pode constatar, a obra de Aarne e Thompson foi bem recebida junto dos investigadores e estudiosos do conto popular nalguns países da Europa.

	Depois da última edição revista em 1961, onde passam a constar todas as referências dos catálogos publicados entre 1913 e 1960, muitos outros índices nacionais vieram a lume, uns seguindo escrupulosamente a classificação internacional, outros propondo novos motivos de acordo com o material narrativo de que dispunham circunscrito a uma região ou país.

	Devem ser referidos os seguintes catálogos e índices: Cosimo del Monte Tammaro publicou, em 1971, Indice delle fiabe abruzzesi; em 1973, o americano Stanley Robe deu a conhecer o Index of Mexican Folktales; Terrence Hansen editou, em 1975, The Types oof the Folktale in Cuba, Puerto Rico, the Dominican Republic, and Spanish South America; em 1992, é publicado Types and motifs of the Judeo-Spanish Folktales, por Reginetta Haboucha; o espanhol Carlos González Sans publicou, em 1993, o Catálogo tipológico de cuentos folklóricos aragoneses, ao qual se segue, quatro anos depois, o Catálogo tipológico del cuento folklórico español. Cuentos maravillosos, da responsabilidade do espanhol Julio Camarena e do francês Maxime Chevalier. Em 2000, Paul Delarue e Marie-Louise Tenèze editaram Le conte populaire français. Contes-nouvelles; e Bráulio do Nascimento, em 2005, o Catálogo do Conto Popular Brasileiro.

	Todos estes índices e catálogos seguem a tipologia internacional de Aarne-Thompson, havendo, como já se referiu, novas entradas no que respeita os motivos.

	Quanto à classificação AT, a seriação dos tipos e subtipos apresenta-se da seguinte forma[footnoteRef:224], em jeito de outline, na edição de 1961: [224:  Uma vez que a seriação se apresenta em inglês, optámos por apresentar, indicada entre parênteses, uma sugestão de tradução em língua portuguesa.] 


I. Animal Tales (Contos de Animais)

1 – 99		Wild Animals (Animais Selvagens)

100 – 149	Wild Animals and Domestic Animals (Animais Selvagens e Animais Domésticos)

150 – 199	Man and Wild Animals (O Homem e os Animais Selvagens)

200 – 219	Domestic Animals (Animais Domésticos)

220 – 249	Birds (Aves)

250 – 274	Fish (Peixes)

275 – 299	Other Animals and Objects (Outros Animais e Objectos)

II. Ordinary Folk-Tales (Contos «propriamente ditos» ou «comuns»[footnoteRef:225]) [225:  A tradução de «ordinary» ofereceu-nos alguma dificuldade, dadas as acepções semânticas que o adjectivo «ordinário» comporta na língua portuguesa. A opção por «propriamente ditos» decorre da tradução francesa apresentada por Michèle Simonsen «contes proprements dits»; e a por «comuns» advém da proposta de Bráulio do Nascimento que traduz o sintagma «Ordinary Folk-Tales» por «Contos Folclóricos Comuns».] 


300 – 749	A. Tales of Magic (Contos Maravilhosos)

		300 – 399	Supernatural Adversaries (Adversários Sobrenaturais)

400 – 459	Supernatural or Enchanted Husband (Wife) or Other Relatives (Marido, esposa ou outros parentes sobrenaturais ou encantados)

460 – 499	Supernatural Tasks (Tarefas sobrenaturais)

500 – 559	Supernatural Helpers (Ajudantes sobrenaturais)

560 – 649	Magic Objects (Objectos mágicos ou maravilhosos)

650 – 699	Supernatural Power or Knowledge (Poder ou sabedoria sobrenaturais)

700 – 749	Other Tales of the Supernatural (Outros contos ligados ao sobrenatural)

750 – 849	B. Religious Tales (Contos Religiosos)

850 – 999	C. Novelle (Romantic Tales) (Contos Sentimentais)

1000 – 1199	D. Tales of the Stupid Ogre (Contos do Ogre Estúpido)

III. Jokes and Anecdotes (Piadas e Anedotas)

1200 – 1349	Numskull Stories (Histórias Patéticas)

1350 – 1439	Stories about Married Couples (Histórias sobre Marido e Mulher)

1440 – 1524	Stories about a Woman (Girl) (Histórias sobre uma mulher ou rapariga)

1525 – 1874	Stories about a Man (Boy) (Histórias sobre um homem ou rapaz)

1525 – 1639	The Clever Man (O Homem Esperto ou «o Chico Esperto» ou, ainda, o Espertalhão)

1640 – 1674	Lucky Accidents (Incidentes Engraçados)

1675 – 1724	The Stupid Man (O Homem Estúpido)

1725 – 1849	Jokes about Parsons and Religious Orders (Anedotas sobre Religiosos e Ordens Eclesiásticas)

1850 – 1874	Anecdotes about Other Groups of People (anedotas sobre outros grupos de pessoas)

1875 – 1999	Tales of Lying (Contos de Mentiras)

IV. Formula Tales (Contos Enumerativos)

2000 – 2199 	Cumulative Tales (Contos Acumulativos)

2200 – 2249 	Catch Tales (Farsas)

2300 – 2399 	Other Formula Tales (Outros Contos Enumerativos)

V. Unclassified Tales (Contos sem classificação)

2400 – 2499	Unclassified Tales (Contos sem classificação)



	Apesar da boa recepção que a obra dos folcloristas finlandês e americano teve junto dos estudiosos do conto – e atestam-na o número significativo de catálogos e índices nacionais a que se fez referência –, assinala Nicole Belmont[footnoteRef:226]: «Il pose ainsi la question cruciale de la nature du conte-type: modèle, archétype, standard, étalon auquel on mesure et juge les versions collectées. Même si personne ne pense de nos jours que le conte-type répresente la forme d’origine du conte ou sa forme narrativement et esthétiquement parfaite. Mais sans doute a-t-on tendance, qu’on le veuille ou non, à évaluer, à jauger toute variante par rapport au conte-type tel qu’il est défini par la séquence des épisodes énoncée dans la typologie internationale, et à considérer comme des irrégularités les écarts d’une version particulière.» (2001 : 75) [226:  No ensaio publicado, em 2001,no periódico Entrelacs et Traverses. Approche Plurielle en Littérature Orale, fascículo 50, intitulado «Du catalogue à l’«Histoire Cachée». À propos de la typologie Aarne-Thompson», Nicole Belmont reflecte sobre a tipologia que tem vigorado durante tantos anos e sobre a problemática da existência de um conto-tipo, a aplicação empírica da tipologia, a necessidade de uma uniformização terminológica em detrimento do uso arbitrário de designações pouco precisas, e a análise do conto popular enquanto texto narrativo. Assim sendo, a existência de um conto «arquétipo» é contestada, tendo por base certos aspectos dos quais se deram conta muitos recolectores, mas sobre os quais nenhum se debruçou afincadamente.
] 


A constatação de que o catálogo de classificação de Aarne-Thompson põe em evidência a existência de um conto-tipo, aquele que vale por si só, poderá indiciar ao de leve uma hierarquização na categorização das narrativas. O facto de poder haver, como refere Belmont, um conto «arquétipo» – logo o conto perfeito –, as restantes versões estariam em posição desfavorável em termos hierárquicos. Todavia, não nos parece ter sido essa a intenção nem de Aarne, nem de Thompson. A projecção abstracta de um tipo, do qual decorrem versões e/ou subtipos, vem apenas e sobretudo facilitar o trabalho de classificação dos contos da parte de quem os recolhe ou de quem os estuda. Nesta linha de ideias, os contos «arquétipos» seriam os referenciados por Aarne que no entanto se circunscrevem ao repertório finlandês.

	Contudo, a advertência de Belmont continua a ser pertinente, na medida em que se refere aos estudos que têm vindo a ser feito no âmbito da classificação dos contos. Isto é, ao invés de se propor um subtipo, acrescentar um ou outro motivo aos índices já feitos, tende-se a «évaluer, à jauger toute variante par rapport au conte-type […] comme des irrégularités les écarts d’une version particulière.» Assim, entrar-se-ia numa espécie de hierarquização – por sobre ou subvalorização – da qualidade dos contos enquanto «espaces narratifs», quando se sabe que a sua proveniência não é grosso modo um espaço rebuscado ou erudito.

	De facto, não é de estranhar que se possa erradamente considerar um conto «melhor» ou «pior» no que se refere ao seu processo narrativo e narratológico. Lembremos o que disse Belmont (2001: 75): «on sait combien les tout premiers collecteurs, parmi eux les frères Grimm, aimaient à fusionner deux ou parfois trois versions pour fabriquer un récit complet. […] C’est un procédé de lettrés, habitués de l’écriture, laquelle fournit un discours plein, saturé, clos sur lui-même, et par conséquent incapables de concevoir un texte perpetuellement remis en jeu, ouvert, expansif.»

	Os textos que serviram de base e de referência à criação de uma tipologia internacional podem ter sido «adulterados» no próprio momento da recolha, o que levaria a duvidar do conceito de conto-tipo. Porém, talvez tenha sido por essa razão que Aarne e Thompson criaram os «motivos», pois são eles, e não podemos esquecer que permitem a persistência na tradição, mesmo que, nas palavras de Thompson, «sometimes, indeed, these are equivalent to types, since many tales consist of only a single motif.» (1961: 8)

	Não obstante os conceitos de «tipo» e de «motivo» serem, ainda hoje, usados na classificação dos contos populares. Haverá que ter em conta o que disse Hans-Jörg Uther (1996: 302): «International classification systems have been much criticized. The main criticisms have been: 1) imprecision in the definition of motif and type; 2) the introduction of too many oikotypes with minimal variants; 3) a onesided orientation toward Europe; 4) insufficient integration of the available indices; 5) an exclusive orientation toward traditional genres, with no consideration of minor forms.»

	Contudo, o estudioso alemão refere que as críticas da classificação de AT não foram fundamentadas e não resolveram as insuficiências: «Although Stith Thompson recognized that his system is primarly oriented to Europe, later researchers have adopted it uncritically, forcing some texts into the scheme, leaving out others, and creating a portrait that is misrepresentative of the actual situation.» (1996: 303)

	O «seguidismo» relativamente à classificação AT reenvia para a circunstância evocada por Uther - a de forçar a classificação de certos contos -, quando se poderia acrescentar novos tipos e/ou motivos: «La classification actuelle est une liste à usage pratique, pour ceux qui cataloguent les contes. C’est pourquoi la numérotation maintenant admise ne peut être perturbée même si elle n’est pas entièrement logique. Elle doit être augmentée afin de l’adapter à l’aire asiatico-européenne.» (Belmont 2001 : 78)

	Assim sendo, as observações e críticas suscitadas pela classificação internacional Aa-Th levaram a que se repensasse todo o sistema por que se norteia a tipologia internacional dos contos populares. Primeiramente, uma tipologia de narrativas implica um esquema exacto e científico, situação que não se verifica na tradição narrativa tal como a entendemos; além disso, não há uma validade objectiva, nem uma consistência plena, em termos narratológicos (do ponto de vista temático e estrutural), quando os géneros do conto popular são definidos e classificados de acordo com as personagens.

	Seguidamente, a apresentação de certos tipos no catálogo Aa-Th, que vêm localizados separadamente e que registam apenas um reduzido número de variantes, obscureceu desnecessariamente o lugar destes tipos na tradição narrativa, e desvirtuou a verdadeira natureza de um sistema de classificação como seja um catálogo. Neste sentido, acresce assinalar que as referências a versões foram feitas usualmente a recolhas antigas e não às novas que iam surgindo, mesmo tendo havido duas revisões da classificação originalmente proposta por Aarne (1910) em dois períodos de tempo relativamente espaçados, 1928 e 1961. Do mesmo modo, também foram muitas vezes esquecidas referências a relevantes estudos literários que foram aparecendo no âmbito da teoria do conto popular.

	Uma outra crítica apontada prende-se com o facto de a classificação Aa-Th se ter circunscrito à tradição oral oitocentista, relegando para segundo plano as fontes literárias que poderiam estar relacionadas com certos contos populares. Por outro lado, o sistema de classificação envolvia quase exclusivamente a tradição narrativa europeia, mas não de todo o continente: nunca foi registada qualquer referência, por exemplo, aos contos populares da Dinamarca ou da Rússia; informações relativas a Portugal e a certos países do Leste Europeu estavam, muitas vezes, em falta; as tradições narrativas de pequenas comunidades e/ou regiões (como o País Basco, as ilhas Frísias, entre outros) não estavam bem documentadas. Então, via-se um certo desequilíbrio em termos de catalogação internacional, a qual, entendemos, devia cobrir equitativamente as diversas partes a que se reporta.

	Em relação aos tipos, a descrição dos mesmos é grosso modo breve, imprecisa e centrada nas personagens, o que limita a classificação de novas narrativas, uma vez que não é flexível. Ao mesmo tempo, a inclusão de «irregular types» suscita um rol de dúvidas, entre as quais a própria classificação da narrativa num quadro sistemático. 



1.2. A REVISÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE AT POR UTHER – ATU



A publicação, em 2004, de The Types of International Folktales. A Classification and Bibliography, por Hans-Jörg Uther[footnoteRef:227], veio instituir um sistema renovado de classificação internacional do conto popular: a tipologia ATU (Aarne – Thompson – Uther). [227:  Hans-Jörg Uther (1944- ) é Professor de Literatura Alemã na Universidade de Duisburg-Hessen. É membro-fundador da comissão editorial da Enzyklopädie des Märchens e editor dos periódicos «Die Märchen der Weltliteratur».] 


	Esta classificação eliminou ou mitigou as falhas assinaladas na tipologia Aa-Th, apresentando-se como uma ferramenta que permite, efectivamente, uma rápida localização dos diferentes tipos internacionais, fornecendo uma orientação histórico-literária comparativa para os estudiosos do conto popular.

	As descrições dos tipos dos contos foram completamente reescritas e reformuladas de modo a tornarem-se mais precisas e objectivas, com base em todos os resultados da investigação disponível e levada a cabo até 2003, sensivelmente. Assim, cada tipo faz-se acompanhar de um conjunto de referências que o permitem localizar num dado ciclo temático, num certo período histórico-literário, assim como são apontadas as demais versões e respectivas obras de catalogação. Comparativamente ao catálogo de Aa-Th, a nova classificação ATU apresenta aproximadamente mais duzentos e cinquenta novos tipos. Assinalemos também o seguinte: «types from the Aa-Th catalog that were limited to a single ethnic group, and for which no more information is available, [they] have been excised (they can still be found in the regional catalogs), except when they have reached a significant temporal, ethnic, or geographic distribution.» (Uther 2004: 8).

	No catálogo de Uther, cada tipo de conto é devidamente numerado, intitulado e com uma breve descrição do seu conteúdo temático e das suas especificidades. O autor esforçou-se por imprimir uma certa flexibilidade a cada tipo, permitindo assim que novas narrativas não deixassem de ser catalogadas apenas por se desviarem das demais versões por causa de um motivo ou outro aspecto de ordem temática. Essa flexibilidade não é, porém, sinónimo de arbitrariedade, é antes «adaptable, and can be integrated into new thematic compositions.» (Uther 2004: 8).

	Contrariamente a Antti Aarne, Hans-Jörg Uther entende que as fontes literárias, das quais brotaram narrativas e contos que, tendo entrado na tradição narrativa oral, se tornam em contos populares, devem constar na catalogação internacional. E esclarece: «while Antti Aarne had essentially ignored older, literary sources, Stith Thompson sometimes made reference to important literary texts by Boccacio, Chaucer, Basile, and Johannes Pauli. […] Written sources were for the most part undervalued.» (2004: 9) A afirmação de Uther baseia-se no facto de no catálogo Aa-Th surgirem indexadas versões de fábulas de Esopo como contos de animais ou outras narrativas lendárias tidas como contos etiológicos, quando a Idade Média foi um período tão período tão rico em narrativas fantásticas que em tudo, ou quase tudo, coincidem com os contos maravilhosos ou os contos sentimentais.

	No que toca a existência dos «motivos» na classificação ATU, Uther justificou o ter mantido essa unidade distintiva do conto, porque estabelece, em termos narratológicos, uma relação importante com o tipo do conto. A conformidade conto-tipo e motivo, não obstante ter sido objecto de crítica por parte de alguns estudiosos pela sua imprecisão e conceptualização, é útil, segundo Uther, por permitir descrever a afinidade entre um dado número de narrativas com atributos funcionais e formais diferentes. O autor reporta-se ao motivo «as one of the elements of a tale (that is, a statement about an actor, an object, or an incident), […]. In fact, a motif can be a combination of all three of these elements, for example, when a woman [an actor] uses as magic gift [an object] to cause a change in the situation [an incident].» (2004: 10).

	Os conceitos dados a «tipo» e a «motivo» na classificação de Uther permitem uma catalogação mais abrangente e coerente dos contos. Deste modo, e citando as palavras do próprio autor, «The ATU type catalog is a bibliographic tool that characterizes such diversity, represented by published narratives of different ethnic groups and time periods, with a description of each type followed by references to catalogs, texts, and published research.» (2004: 10)

	Tendo em conta a compatibilidade entre os antigos e os novos catálogos regionais e internacionais, a numeração dos tipos em uso durante cerca de um século manteve-se. No catálogo Aa-Th, alguns tipos surgem em mais do que um número, criando uma duplicação desnecessária. Thompson havia retirado esses tipos de catálogos regionais, aquando das revisões feitas em 1928 e 1961, sem se aperceber de que aquele mesmo tipo já tinha sido assinalado noutro lugar ou secção. Apenas nalguns casos foi necessário deslocar um número de um tipo de uma secção para outra, como sucedeu, a título de exemplo, com o AT 1587, que passou a ATU 927D.

	A diferenciação entre «tipos regulares» e «tipos irregulares» na catalogação Aa-Th era, segundo Uther, bastante problemática. Os então chamados «tipos irregulares» tornaram-se desnecessários quando apenas provinham de grupos étnicos demarcadamente isolados. Noutros casos, esses tipos acabaram por ser de extrema importância: a tradição oral que lhes subjaz constituiu um desenvolvimento secundário da relação entre tradição oral e tradição literária, tendo-se aferido que, em alguns casos, tal tradição remonta à Antiguidade Greco-latina. Todo o tipo – por ser importante – listado na classificação ATU é considerado um «tipo regular».

	Além disso, a presença de alguns tipos que mantiveram a sua numeração deve-se a uma questão de «compromisso». Em particular, alguns se tornaram em referências para delimitar um ciclo de contos, como por exemplo, os tipos 425 – The Search of the Lost Husband – e 510 – Cinderella and Peau d’Âne –, pois muitos catálogos tinham registo nesses tipos muitos contos, quando podiam tê-los categorizado em subtipos relevantes. Motivos divergentes no início ou no fim desses subtipos foram usados como critério da sua separação dos tipos dos contos. Outros subtipos foram agrupados em tipos atendendo aos seus elementos estruturais. Para documentar narrativas que eram de difícil classificação usou-se a designação de «miscellaneous type» que, em língua portuguesa, poderá ser traduzida por «tipo híbrido».

	Também as designações dos tipos de contos foram parcialmente revistas, do mesmo modo que as descrições dos enredos/momentos narrativos foram quase completamente reescritos e expandidos. Houve algumas razões que levaram ao alargamento dos sumários descritivos para cada tipo. 

Primeiramente, foi necessário corrigir aspectos preconceituosos relativamente ao género no que respeita a caracterização dos protagonistas, assim como desmistificar elementos e temas sexuais, os quais eram tidos na descrição do catálogo Aa-Th como elementos e temas obscenos. As novas descrições dos tipos foram feitas de acordo com os seguintes princípios: «The main characters, both active and passive, and their opponents, must be named, and the tale’s actions and objects and especially its situation must be recognized. The description of each tale type is based on monographic studies and on the texts that have been classified for the archive of the office of the Enzyklopädie des Märchens in Göttingen. […] The description of each tale offers a basic summary, a minimal framework that includes the tale’s central structure and contents along with its most important characters. Evidence of the tale’s significant variation is also noted.» (2004:12)

A numeração dos motivos, que fornece um orientação adicional, está ajustada e surge nas devidas categorias, quando necessária. Apenas os motivos mais importantes do Motif-Index de Stith Thompson foram conservados, apesar de haver outros que, sendo pertinentes ou abrangentes demais, Uther não entendeu serem indicados para se ter em conta na análise ou na descrição de contos.

Ainda no catálogo de Uther há a assinalar três rubricas que não surgiam na catalogação de Aa-Th, pelo menos do mesmo modo ou com as mesmas designações. Na rubrica «Combinações» são listados os contos mais importantes pertencentes a ciclos narrativos, combinações já assinaladas por Aa-Th ou contaminações de enredos e/ou motivos. Sob a designação de «Observações» (em inglês Remarks) surge uma rubrica que o autor destina ao registo das fontes literárias do conto, se as houver, de informações acerca da antiguidade da narrativa catalogada naquele tipo, a proveniência geográfica (país), a extensão da tradição contística, e/ou traços distintivos, como, por exemplo, a ocorrência num dado ciclo temático.

Uma rubrica designada de «Literatura/Versões» apresenta-se em duas secções. Em primeiro lugar, na maior parte dos casos, são assinaladas as fontes bibliográficas mais importantes por ordem cronológica e as diversas versões no quadro internacional. Essas publicações contêm informações acerca da tradição do tipo do conto ou acerca da estrutura. Porém, nem todas as referências constam dessa rubrica: Uther omitiu trabalhos antigos, quando para os quais havia recentes revisões ou quando eram vistos como trabalhos obsoletos.

Em segundo lugar, essa rubrica evidencia a transmissão do tipo de conto, através da referência aos catálogos[footnoteRef:228] de tipos e motivos de contos publicados nas diversas regiões, países ou certos grupos étnicos. De modo a evitar repetições nas referências aos catálogos, Uther procedeu a uma selecção baseada no seguinte pressuposto: citar o catálogo que, publicado mais recentemente, engloba(ria) todas as entradas de contos registados até ao momento. [228:  Desses catálogos consta o Catalogue of Portuguese Folktales, «no prelo», na altura da publicação da obra de Uther. Além disso, o autor remete para essa literatura a tipologia ATU por neles se poder vir a encontrar mais informações acerca de um dado tipo ou certas especificidades regionais que um catálogo de natureza internacional poderá não contemplar.] 


Para além da classificação e da bibliografia disponível em The Types of International Folktales, há finalmente no terceiro volume um índice de motivos e temas. «The index that concludes this work attempts to document only limited range of the tale’s contents: their most important subjects, plots, and motifs, including their actors and settings. Although it strives for completeness, this is in fact impossible, if only because many abstractions are not evident in the text.» (2004: 14)



1.3. OS TIPOS DE CONTOS POPULARES – PROPOSTAS E CONCEITOS



Quando Stith Thompson traduziu e reviu, em 1928, a obra de Antti Aarne Verzeichnis der Märchentypen, deu a conhecer a proposta de classificação, brevemente explicada através de conceitos e definições que merecem a nossa atenção: «Taken as a whole, the tales are divided for the purpose of classification into three principal groups: animal tales, regular folk-tales, and humorous tales.» (1928: 12). Tendo procurado definir cada um dos três grupos referidos, Aarne visava apresentar, sobretudo, uma listagem classificativa, sem referir as especificidades de cada grupo, como pudemos verificar na abordagem feita à sua tipologia no subponto 1.1. desse capítulo.

Relativamente aos «regular tales», também designados de «ordinary folk-tales» e considerados como «the largest group of tales» pelo autor, estes dividiam-se em categorias. Essas categorias teriam, narratologicamente, o estatuto de subgéneros. Todavia, os breves conceitos mostram a proximidade que as categorias mantêm entre si, ao invés de elencarem o que as especifica como sendo um dado tipo de conto e não outro.

«The largest group of tales, ordinary folk-tales, is divided into magic or wonder tales, religious stories, romantic stories, and those dealing with the stupid ogre. In the tales of magic is always found some supernatural factor, and generally likewise in the religious; whereas the romantic stories move entirely within the bounds of possibility. For the tales of the stupid ogre it has been difficult to find a satisfactory place in the classification. They are really wonder-tales and as such should be placed along with other wonder-tales, but since, on the other hand, in their character and nature they resemble the humorous tale, they have been placed as the last group of the regular folk-tales, next to the humorous anecdotes.» (Aarne, 1928: 13)

Como se pode ver, são sugeridas distinções relativamente ténues entre os tipos de contos referidos. Nos «contos de magia» (tradução ad litteram de «tales of magic»), encontra-se o elemento sobrenatural, o qual coexiste com os «contos religiosos», do mesmo modo que com os «contos do ogre estúpido». O que os diferencia? De que sobrenatural se trata? Também os «contos do ogre estúpido» se assemelham, nas palavras de Aarne, aos «contos humorísticos» (tradução ad litteram de «humorous tales») pela dimensão anedótica. Em que se distinguem? Que aspectos permitem separá-los e classificá-los de formas diferentes? Além disso, o conceito apresentado para «romantic stories» é vago, sem ser que são consideradas histórias onde o elemento sobrenatural não surge.

Em relação aos conceitos referidos, Stith Thompson, na sua obra The Folktale (1946), pouco se detém. Cita-os num capítulo intitulado «Classifying Folk Narrative», mas é num dos capítulos introdutórios, «Forms of the Folktale», que o americano deixa transparecer as suas reflexões sobre os conceitos e definições para os diferentes tipos de contos populares. Assim, para a designação genérica de «folktale», termo que em português seria melhor traduzir por «conto folclórico», como na vizinha Espanha, Thompson entende o seu uso comum como «employed in a much broader sense to include all forms of prose narrative, written or oral» (1946: 4), sendo que comporta diferentes formas, segundo as sua natureza narratológica, os motivos e episódios que comporta, e os temas que aborda e desenvolve.

Os «märchen» do alemão poderiam ser traduzidos por «contos de magia» ou «contos de fadas», porém, tal como também notámos, «fairy tale seems to imply the presence of fairies; but the Great majority of such tales have no fairies» (1946: 8). Para nomear esse tipo de contos, optámos pela designação «contos maravilhosos», pois o termo «maravilhoso» parece-nos o mais indicado e abrangente, remetendo ora para fadas, ora para magias. Também próximo do «märchen» está, como verifica Thompson, o conto tipo novela, que entendemos chamar em português como «conto sentimental». Relativamente a esse tipo, diz Stith Thompson: «Literay examples of this form may be seen in the Arabian Nights or Bocaccio, but such stories are also widely told by unlettered, especially by the peoples of the Near East. The action occurs in a real world with definite time and place, and though marvels do appear, they are such as apparently call for the hearer’s belief in way the Märchen does not.» (1946: 8)

Então, distingue a priori os contos maravilhosos dos contos sentimentais a dicotomia irrealidade/realidade. Os primeiros fazem intervir elementos de um maravilhoso fora do domínio religioso, como assinala Simonsen (1994: 13): «ils comportent des éléments surnaturels non chrétiens (enchanteurs, métamorphoses, objets magiques, etc.)», não se confundindo, deste modo, com os contos religiosos, os quais comportam a presença do maravilhoso cristão. Por seu turno, os contos sentimentais «ont une structure semblable à celle des contes merveilleux, mais s’en distinguent par l’absence de surnaturel» (Simonsen, 1994: 13). E acrescentamos que a ausência do sobrenatural não os distingue apenas dos contos maravilhosos, mas também dos contos religiosos.

Preferimos adoptar a designação «contos sentimentais» e não «contos realistas, românticos, romanescos ou novelescos», como lemos em certos catálogos, sendo traduções ad litteram de «Realistic Tales (Novelle)» ou «Romantic Tales». Há que ter cem conta as acepções que, em português e, tal como em francês, têm os adjectivos «realista», «romântico», «romanesco» e «novelesco». Os dois primeiros reenviam, por um lado, para períodos literários do século XIX – o Romantismo e o Realismo –, e, por outro, para situações da realidade física ou do romantismo enquanto sinónimo forçado de «paixão» ou «amor». Quanto a «romanesco» ou a «novelesco», tem-se a impressão de se estar a falar de outras espécies narrativas, como o romance ou a novela.

Marie-Louise Tenèze refere-se a esses conceitos, dizendo «Contes realistes? Les contes facétieux le sont eux aussi. Contes romanesques? Une telle dénomination brouillerait un fait à mes yeux important : le roman – en opposition précisément à la nouvelle – se définit comme narration longue ; or le conte populaire comme narration longue ne se trouve pas premièrement ici. J’ai donc choisi, comme mes collègues d’outre-Rhin et particulièrement les collaborateurs de l’Enzyklopädie des Märchen (à laquelle, dans les commentaires des contes, je fais largement appel), de rester au plus près de la dénomination d’Aarne, soit, en français : contes novellistiques, ou mieux, contes-nouvelles (trad. de Novellenmärchen).» (2000 : 9-10).

Em português, ainda não lemos a designação «conto sentimental». O uso do qualificativo «sentimental» apresenta-se-nos como o mais adequado, por sugerir um enredo tendencialmente complexo, com uma localização espacio-temporal precisa e com co-referência ao mundo real, onde os sentimentos assumem maior relevo. Do mesmo modo como há um «romance sentimental», também achamos correcto haver um «conto sentimental». 

Tendo-se debruçado sobre as propostas e os conceitos para os tipos de contos populares que pertenceriam a uma macro-designação de «ordinary folktales», o estudioso finlandês assinalou dois subgrupos de contos: os de animais e os de humor ou humorísticos. «For the animal tales, the smaller groups are diferentiated according to the kind of animals playing a part in the story; and in each of these groups again the tales dealing with the same animal are placed together. Thus, for example, the group of wild animals begins with the favorite of folk-tales, the sly fox. Wherever animals belonging to different groups appear in a tale, the decision as to the place to be assigned the tale has been determined by the question as to which animal plays the leading role in the action.» (1928: 12)

O conceito apresentado por Aarne centra-se no papel que o animal assume na trama narrativa do conto. De acordo com a relevância ou o protagonismo do dito animal, o conto ganha outras designações, sendo, por exemplo, um conto de animais selvagens ou um conto de animais domésticos. Considerámos o conceito um tanto simplista. Falar de «contos de animais» implica, obrigatoriamente, uma referência às «fábulas». E quanto a isso Stith Thompson foi exímio, tendo distinguido os dois géneros: «When the animal tale is told with na acknowledged moral purpose, it becomes a fable. […] the moral purpose is the essential quality which distinguishes the fable from the other animal tales.» (1946: 10)

O animal surge como personagem em mitos e narrativas literários de povos para quem ganha feições e formas semi-humanas, e aí não estamos perante um conto popular. Voltando a citar Thompson, ajuizámos da veracidade desse aspecto: «It is such non-mythical stories that we designate by the simple term animal tales. They are designed usually to show the cleverness of one animal and the stupidity of another, and their interest usually lies in the humor of the deceptions or the absurd predicaments the animal’s stupidity leads him to.» (1946: 9)

Um outro aspecto que achamos importante referir reside no facto de o animal surgir também nos contos maravilhosos ou nos contos jocosos. Neste sentido, o emprego da designação de contos de animais deve limitar-se às narrativas cujos protagonistas evidentes são animais. Assim, cremos ser possível delimitar as especificidades de cada um dos tipos que vamos propondo.

Em relação ao terceiro grupo de contos apontado por Aarne, os «humorous tales», o autor reporta-se ao carácter produtivo e criativo subjacente a esse tipo de narrativas, mais do que tentando defini-las. «The third group of tales, jokes and anecdotes (Schwänke), will doubtless receive with the passage of time more additional numbers than the animal tales or the ordinary folk-tales; for these humorous tales originate more easily among the people than other kinds.» (1928: 14)

Verifica-se de facto em certos repertórios nacionais, como o português e/ou o espanhol, um elevado número de ocorrências de narrativas desse tipo, muitas vezes designado como «facécias» (cf. TB, 1883; FAO, 1905). Optámos por não adoptar esta designação por coerência linguística: temos «contos de animais», «contos maravilhosos», «contos sentimentais», «contos religiosos», «contos do ogre estúpido» e, deste modo, mantemos, com uniformidade, o vocábulo «conto» seguido de um determinativo qualificativo. Poderíamos ter usado os adjectivos «anedótico» ou «humorísticos», como sugerem as classificações internacionais «humorous tales», «jokes and anecdotes», mas não o fizemos, porque a palavra «jocoso» compreende e abrange um maior número de temas e assuntos cuja finalidade é o riso ou o escárnio. Para além disso, o uso do adjectivo «jocoso» é bastante antigo na tradição literária portuguesa, no âmbito da lírica galaico-portuguesa e da lírica portuguesa palaciana, e não se confunde com outras formas populares, como sejam as «piadas» ou «anedotas», para as quais, nos parece, remeteria automaticamente quer o adjectivo «anedótico», quer o «humorístico».

Sobre a designação «contos do ogre estúpido» pouco ou nada se detiveram os estudiosos Antti Aarne e Stith Thompson. Entendemos manter essa designação por duas razões: em primeiro lugar, para estar em conformidade com uma das categorias presentes quer no catálogo Aa-Th, quer no catálogo ATU; em segundo lugar, porque vamos proceder a uma definição coerente e válida para um conto popular que possa ser assim designado.

Na apresentação das designações dos contos para o repertório francês, Michèle Simonsen apenas se refere a «Histoires d’ogres stupides», sob a égide de Aa-Th; Luís da Câmara Cascudo não alude a essa designação na classificação sugerida em Os Melhores Contos Populares de Portugal, porém aponta «contos do demónio logrado ou da morte vencida», os quais encontram lugar na catalogação internacional vigente como «Tales of the Stupid Ogre»; Camiño Noia Campos não adopta o sintagma «conto do ogro estúpido» nas recolhas de contos que fez na região galega, apesar de os ter referenciado na introdução do seu trabalho ao aludir à classificação de Aa-Th; Camarena e Chevalier, no Catálogo Tipológico del Cuento Folklórico Español. Cuentos Maravillosos, fazem referência à série de «El ogro estúpido». Não obstante as referências feitas, nenhum dos autores esclareceu os traços distintivos desse tipo de contos.

O «ogre» ou «ogro» é um «ente fantástico, gigante feroz dos contos de fadas que se alimenta de carne humana e de que os adultos falam para intimidar as crianças.» (2001, II: 2655), lê-se no Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea, definição que encontra correspondência, por exemplo, no dicionário francês Le Petit Larousse: «ogre, ogresse: dans les contes de fées, géant vorace qui mange les petits enfants.» (1998: 713). Mediante uma definição como a que transcrevemos, podemos ficar confusos, pois põe-se em causa certas designações propostas para os contos populares. Se os tradicionais «contos de fadas» são uma acepção – não abrangente – dos «contos maravilhosos» e se os ogres são personagens dos «contos de fadas», logo dos «contos maravilhosos», qual a razão de haver «contos do ogre estúpido»?

Esse raciocínio quase silogístico conduz-nos a uma reflexão pertinente. No entanto, há ainda o qualificativo «estúpido» que, na óptica de Aarne, aproxima esse tipo de contos do «conto jocoso». Mas o problema persiste no que toca à existência de um tipo de contos com essa designação. O que nos passa desapercebida é a raiz etimológica de «ogre». Embora as definições constantes nos dicionários de referência apresentem o «ogre» como um «ente fantástico», esse nome vem da palavra latina «Orcus», o deus da morte. Tudo parece, então, esclarecer-se: sendo o deus da morte, no ideário popular a morte é muitas vezes associada a elementos de fundo religioso cristão. Ao paraíso está ligada a imagem de Deus, ao inferno a do demónio, logo faz todo o sentido a proposta de Cascudo, quando fala de «contos do demónio logrado ou da morte vencida». Isto é, são contos cujos protagonistas podem personificar o demónio ou a morte que, sendo seres temíveis pelo homem, simples mortal, acabam por ser vencidos por situações diversas, ridículas e estúpidas, colocando o homem no patamar do ser esperto e capaz de vencer quem, na realidade, sempre temeu e teme.

Finalmente, surgem, também, no quadro da classificação dos contos populares, os chamados «contos enumerativos», sintagma que achamos traduzir melhor a expressão inglesa «Formula Tales». Tal como verificámos em relação aos «contos do ogre estúpido», os «contos enumerativos» não registam qualquer conceito narratalógico nos estudos referidos ao longo deste capítulo. Simonsen apenas se lhes refere como «contes énumératifs ou “randonnées” – Il s’agit de conte du type: “Le valet appelle le boucher, qui ne veut pas tuer le veau qui ne veut pas boire la rivière qui ne veut pas éteindre le feu qui ne veut pas brûler le bâton, etc.» (1994 : 14).

Ou seja, a autora serve-se de um exemplo textual para tentar esclarecer a natureza dos «contos enumerativos». A nosso ver, são «contos enumerativos» os contos populares que se estruturam pela enumeração e encadeamento de acções realizadas por uma ou mais personagens em cadeia. Além disso, a sua estrutura enumerativa assenta num jogo de palavras que, regra geral, estabelecem entre si rimas e trocadilhos, prestando-se, à semelhança de uma lengalenga, a uma espécie de exercício de memorização ou de recriação e invenção. Assim sendo, um «conto enumerativo» pode apresentar um número infinito de variantes ou finais diferentes a partir de uma mesma premissa de acção.



2. DA CATALOGAÇÃO DO CONTO POPULAR PORTUGUÊS



2.1. CATALOGUE OF PORTUGUESE FOLKTALES 



Na edição de 1961 de The Types of the Folktale. A Classification and Bibliography, de Antti Aarne e Stith Thompson, apenas há duas referências aos contos populares portugueses. É certo que as grandes recolhas de contos portugueses não se estruturam de acordo com a tipologia AT, à excepção das recolhas levadas a cabo por Luís da Câmara Cascudo, em 1944, e por Manuel da Costa Fontes, em 1975 e 1977, o que coloca de parte a integração do espólio português na catalogação europeia e mundial.

Neste sentido, o Centro de Estudos Ataíde Oliveira, na Universidade do Algarve, criou um arquivo de contos populares portugueses, o que seria o primeiro passo para, em 2006, Isabel Cardigos editar o seu catálogo: Catalogue of Portuguese Folktales. É uma obra de referência para o estudo do conto popular, em geral, e para compreender as tipologias dos contos populares portugueses, em particular. Permite-nos conhecer, com exactidão, o repertório existente, assim como inferir algumas das especificidades dos contos que nasceram e foram transmitidos no nosso território.

O catálogo segue a classificação internacional apresentada por Uther em The Types of International Folktales (2004), e de acordo com as 6000 entradas que contabilizámos, os contos populares portugueses classificam-se em: Animal Tales (754); Tales of Magic (1526); Religious Tales (541); Realistic Tales – Novelle (701); Tales of the Stupid Ogre (171); Anecdotes and Jokes (2051) e Formula Tales (173).



2.2. REFERÊNCIAS AO CONTO POPULAR PORTUGUÊS EM CATÁLOGOS E OBRAS ESTRANGEIRAS



2.2.1. PORTUGUESE FOLKTALES FROM CALIFORNIA (1975) DE MANUEL DA COSTA FONTES

	Apesar de numa separata de Atlântida, volume XXI, número 2, Manuel da Costa Fontes (1977) ter referido que Portuguese Folktales from California era «uma colecção que estamos aumentando e revisando para publicação», a verdade é que tal publicação nunca saiu a lume, infelizmente para todos os portugueses radicados ou não nos Estados Unidos da América, e sobretudo para todos aqueles que se têm dedicado ao estudo do conto popular português. Mas foi-nos possível aceder a uma cópia da sua tese doutoral, publicada em 1975 «on demand by University Microfilms International», sendo de acesso bastante restrito ao público leitor.

	Trata-se de uma colecção de contos populares portugueses cujo valor é inquestionável e que dá conta da permanência do conto popular português em espaços bem longe do território nacional. Numa altura em que embora pouco antes tivesse sido publicada a recolha dos Contos Populares e Lendas (1964 [1963]- 1969 [1966]), Portuguese Folktales from California assume-se como a recolha pioneira de contos populares da diáspora portuguesa ao circunscrever-se a um espaço geográfico preciso, a Califórnia.

	A obra divide-se em quatro partes: uma introdução, a bibliografia, uma recolha de cinquenta e três narrativas e as conclusões. Na introdução, Manuel da Costa Fontes faz uma espécie de revisão da literatura sobre o que até àquele momento se tinha feito no âmbito dos estudos folclóricos portugueses nos Estados Unidos da América. Explica, também, a forma como as narrativas se apresentam dispostas, fazendo pertinentemente referência a recolhas portuguesas e espanholas de contos populares. Apresenta, ainda, os informantes que lhe permitiram recolher os contos, assim como as metodologias usadas para uma melhor transcrição e preservação das narrativas da tradição oral portuguesa.

	A bibliografia apresenta, além da lista de abreviaturas usadas pelo autor ao longo da obra, uma secção relativa a índices, propostas de classificação, bibliografia específica, notas/artigos e estudos sobre o assunto em causa, e uma outra parte com as referências às diversas recolhas compiladas e dispersas de contos populares.

	Quanto aos 53 contos populares, Manuel da Costa Fontes classificou-os em Animal Tales (4); Ordinary Tales: Tales of Magic (21), Religious Tales (4), Novelle (7); Tales of the Stupid Ogre (5); Jokes and Anecdotes (8); e Formula Tales (4). Saliente-se que todos os contos apresentam um resumo em inglês e são classificados e anotados respeitando metodologias e tipos de classificação internacionais, sendo que, como nos é referido na introdução, «with the exception of Luís da Câmara Cascudo, who usually refers to Antti Arne’s and Stith Thompson’s The Types of the Folktale, the texts presented here are the first in Portuguese to be classified and annotated according to international methods» (1975: 4).

	Na conclusão de Portuguese Folktales from California, o autor recorda as metodologias da recolha e reforça o valor das narrativas como sendo o reflexo de uma identidade cultural, literária e linguística. De acordo com a origem dos informantes que colaboraram neste projecto, Manuel da Costa Fontes pôde aperceber-se, ainda mais, da importância que o conto popular tem para o emigrante – um legado que ele não quer esquecer. 

Para além disso, Costa Fontes assinala também, em acordo com o testemunho dos informantes, as funções que cumpre o conto: a função lúdica e didáctica – «According to our informants, the main reason for telling stories was to pass the time, although they could also be told for didactic reasons» (1975: 397) –, e a função moral e pragmatic: «Maria Teotónia de Freitas Toste certainly had a moral purpose in mind as she turned towards  her three-year old daughter, who was on her lap, while emphasizing how good Branca de Neve was (n.º 23).» […] «And Maria da Conceição Costa reported pragmatic reasons for telling tales such as keeping her daughter and nephews at home, out of mischief, and putting them to sleep.» (1975: 397-398)

	A encerrar a obra, há a lista de seriação dos contos em tipos e motivos, de acordo com a obra de Antti Aarne and Stith Thompson, The Types of the Folktales; e um glossário vocabular de grande valor etnolinguístico e dialectológico.

	Subjacentes à concepção de uma obra como Portuguese Folktales from California estiveram objectivos que Manuel da Costa Fontes delineou com rigor e pertinência: mostrar se o conto popular português era preservado pelos imigrantes que se tinham fixado na Califórnia; verificar se os informantes saberiam mais contos no momento da recolha do que quando ainda viviam em Portugal; saber a razão pela qual alguns contos poderiam ter sido esquecidos; aferir se os contos eram narrados da mesma forma e com a mesma frequência como sucedia em Portugal ou se “esse ritual” ocorreria menos frequentemente no país estrangeiro onde se fixaram os portugueses; analisar a forma de transmissão das narrativas no espaço circunscrito da Califórnia; apurar até que ponto os contos eram afectados pela comunidade falante inglesa e averiguar se os mesmos tinham sido ou não traduzidos para a nova língua como maneira de serem contados.

	Neste sentido, Manuel da Costa Fontes levou a sua recolha a seis localidades: duas da costa norte da Califórnia – San Lorenzo e San Joaquin Valley – e quatro da costa sul – Artesia, Chino, Ontário e San Diego. O momento da recolha iniciou-se em 1973 e o autor pôde constatar que o conto popular permite reforçar e enriquecer a tradição oral portuguesa nas comunidades imigrantes. Contudo, também se apercebeu de que é uma tradição que se está a perder.

	Na introdução a Portuguese Folktales from California, Manuel da Costa Fontes dá conta dos trabalhos e estudos que até à data haviam sido feitos no âmbito do folclore português nos Estados Unidos da América. Henry R. Lang (1892) foi o primeiro a interessar-se e a escrever pela/sobre a cultura portuguesa nos Estados Unidos da América, mais especificamente sobre a presença dos açoreanos em New Bedford e Massachussets. Publicou no Journal of American Folklore um artigo intitulado “The Portuguese Element in New England”. Decorrido um quarto de século, Elsie Clews publicou, em 1923, dois volumes de narrativas cabo-verdianas de imigrantes na Nova Inglaterra com o título Folklore from the Cape Verde Islands. Em 1949, Leo Pap publicou um estudo sobre o discurso luso-americano nas comunidades imigrantes nos Estados Unidos, e em 1963 George Monteiro lançou uma recolha de provérbios portugueses com ocorrência no estado de Rhode Island.

	Na Califórnia, zona a que se circunscreve a recolha de Costa Fontes, o interesse por questões folclóricas e etnográficas de origem portuguesa surgiu com o estudo que A. H. Gayton fez sobre a Festa da Serreta (ilha Terceira, Açores), em 1948. Na década de 70, os estudos intensificaram-se, sobretudo com a investigação de Francisco da Cota Fagundes que publicou trabalhos no domínio da linguística e da etnografia portuguesa presentes no espaço norte-americano.

 	Portuguese Folktales from California é a primeira recolha do género a ser levada a cabo fora do espaço geográfico português. O autor preparou uma obra segundo as metodologias internacionais, asseverando tratar-se de uma maneira mais funcional do enquadramento do conto popular português fora das fronteiras nacionais: «(…) the texts presented here are the first in Portuguese to be classified and annotated according to international methods. In his forword to José Leite de Vasconcellos’s monumental Contos Populares e Lendas, Orlando Ribeiro writes that «a ordenação dos textos (feita apenas em ciclos de assuntos dispostos por ordem alfabética) é meramente prática, porquanto se afirgurou complicado e difícil dispô-los segundo a classificação internacional mais corrente)». This method makes it extremely difficult to locate the parallels of a certain text, for they are often scattered throughout the collection.» (1975: 4-5)

	Deste modo, Manuel da Costa Fontes anota todas as narrativas recolhidas, de acordo com a análise comparativa das obras de Aarne-Thompson e Stanley L. Robe, de maneira a indicar, também, além do tipo e motivo, as contaminações da tradição originalmente portuguesa quando apropriada.

	Para a recolha propriamente dita, o autor serviu-se de gravações do que ouvia junto dos informantes: os contos «were carefully transcribed, so as to preserve as faithfully as possible the regionalisms and archaims characteristic of the Portuguese source-area.» (1975: XI). Quanto aos informantes, estes foram vinte e dois no total, doze do sexo feminino e dez do sexo masculino, com idades compreendidas entre os doze e os setenta e dois anos de idade, estando a maior parte localizada na faixa etária entre os trinta e oito e os sessenta e quatro anos. A relação dos informantes indica o seu nome, idade, profissão, local de nascimento, residência actual e data da chegada à Califórnia. Manuel da Costa Fontes acrescenta a esta relação alguns comentários e a indicação dos contos populares narrados. Vê-se assim o escrúpulo científico do autor.

	A partir dos dados fornecidos, pudemos aferir que apenas quatro dos vinte e dois informantes residiam na Califórnia havia menos de cinco anos, sendo que os restantes se tinham fixado aí havia oito anos em média. Exceptuando os três colaboradores com as idades de 12, 14 e 15 anos, ainda estudantes, todos os que não estão aposentados pertencem a um meio socioprofissional de baixo rendimento económico, tendo em conta as profissões (talhante, jardineiro, porteiro, florista, domésticas). Esta situação dever-se-á a dois factores: 1.º a realidade da emigração obrigou muitos a terem este tipo de profissão, uma vez que não detinham instrução, nem dominavam a língua inglesa para desempenharem outras tarefas profissionais; 2.º a preocupação (in)consciente do autor em confirmar a origem popular (a das classes menos letradas do povo) do conto, afinal de contas as gentes do povo são as que melhor conservaram essa sabedoria popular.

	As cinquenta e três narrativas que constituem Portuguese Folktales from California contam com um resumo introdutório em inglês e com notas relativas ao nome do informante, data da gravação, classificação segundo o modelo internacional de Aarne-Thompson (tipos e motivos), a estudos sobre o conto transcrito (caso os haja) e, ainda, uma listagem com a ocorrência de outras versões do mesmo conto já publicadas. Trata-se de um trabalho meticuloso que confere à recolha de Costa Fontes um carácter científico e exacto.

	Assim, apresentaremos uma tabela dando a conhecer o título dos contos populares, o tipo e os motivos e a sua co-referência (ATU) na actual classificação internacional graças ao recente trabalho de Hans-Jörg Uther, The Types of International Folktales. A Classification and Bibliography (2004), assim como o seu registo APFT (Archive of Portuguese Folktales) a partir do Catalogue of Portuguese Folktales, da responsabilidade de Isabel Cardigos.

	Para uma melhor compreensão do que se pretende, importa, antes de mais, clarificar os conceitos de tipo e de motivo na óptica da classificação dos contos populares. Thompson (1946: 415) define tipo como: “A type is a traditional tale that has an indepedent existence. It may be told as a complete narrative and does not depend for its meaning on any other tale. It may indeed happen to be told with another tale, but the fact that it may appear alone attests its independence. It may consist of only one motif or many”; e motivo “is the smallest element in a tale having a power to persist in tradition.[footnoteRef:229]” [229:  Bráulio do Nascimento (2005:10) traduz as definições na introdução do seu Catálogo do Conto Popular Brasileiro: «O tipo é um conto tradicional que tem existência independente. Pode ser contado como uma narrativa completa e não depende para seu significado de qualquer outro conto. Na verdade, pode ocorrer que seja narrado com outro conto, mas o fato de aparecer isolado atesta a sua independência»; «Um motivo é o menor elemento no conto com poder de persistir na tradição.»] 


	Esta classificação ajuda não só a catalogação exacta dos contos, como também ilustra aspectos relativos à cultura etnográfica de uma dada comunidade; o predomínio de contos pertencentes a um dado tipo pode apurar características culturais próprias e únicas, contribuindo para a definição do perfil de um povo.

	A tabela que a seguir se apresenta é da nossa autoria, baseada nas referências de Manuel da Costa Fontes, revistas e actualizadas por nós, uma vez que o autor se baseou em The Types of Folktales de Aarne-Thompson, que como já vimos teve em 2004 um índice ampliado e actualizado da autoria de Uther, e em 2006 um catálogo do conto popular português, publicado por Isabel Cardigos, com a colaboração de Paulo Correia e Dias Marques. Na secção onde se registam as ocorrências de outras versões nas recolhas portuguesas, circunscrevemo-nos às quatro obras que entendemos serem as de maior referência e importância no âmbito do estudo do conto popular português. Uma vez que a obra de Uther foi publicada antes do catálogo dos contos portugueses, todos os tipos são assinalados em The Types of International Folktale como “Cardigos (forthcoming)”. Porém, a recolha de Costa Fontes surge na bibliografia (Parte III) da referida obra e há a referência efectiva de duas entradas de exemplificação da recolha de 1975. As outras surgem referenciadas em “Cardigos (forthcoming)”.

	A tabela apresentada dispõe os contos de acordo com a sugestão de classificação atribuída por Manuel da Costa Fontes, porém há alguns que, actualmente, têm outra classificação no Catalogue of Portuguese Folktales. O conto n.º 6 classificado pelo autor como um Ordinary Folktale: Tale of Magic é catalogado no tipo 956B, o que corresponde a Realistic Tales – Novelle, subcategoria “Robbers and Murderers”; os contos n.º 27 e 28, ambos editados como Religious Tales, foram catalogados como Realistic Tales – Novelle, subcategoria “The Man Marries The Princess”. O conto n.º 36A que se enquadra em cinco tipos é catalogado ora como sendo um Tale of The Stupid Ogre (T1000, T1003, T1004 e T1115), ora como Anecdote and Joke (T1563), subcategoria “The Clever Man”.







Tabela 12 – Inventariação e Classificação do corpus publicado em Portuguese Folktales, 1975, de Manuel da Costa Fontes.

		





Título do Conto

		

Registo no CPFT – Catalogue of Portuguese Folktales (2006) – Isabel Cardigos

Ref.ª ao TIPO

ATU: Uther, 

The Types of International Folktales (2004)

		Ocorrência de outras versões nas recolhas portuguesas de Adolfo Coelho (AC, 1879), Teófilo Braga (TB, 1883), Consiglieri Pedroso (CP, 1910) e Leite de Vasconcelos (LV, 1963 e 1966)

		



N.º de REGISTO do APFT

(Archive of Portuguese Folktales)



		Animal Tales



		1. Conto do Leão

		CPFT 92 – The Lion Dives for His Own Reflection.  S/ Ref.ª ATU 122A

		--------------------------

		APFT 1692



		2. Os Quatro Animais

		CPFT 130 – The Animals in Night Quarters (includes ATU 210). S/ Ref.ª ATU 210

		LV, 1963, #55, #59, cf. #507

		APFT 1693



		3. O Macaco Sem Rabo

		S/ Ref.ª CPFT; S/ Ref.ª ATU 2034

		LV, 1963, #79

		APFT 1694



		4. A Mulher Casada Que Tinha um Amante

		CPFT 237 – The Talking Parrot. C/ Ref.ª ATU 237

		----------------------------

		APFT 1695



		Ordinary Folktales: Tales of Magic



		5. O Mama-na-Burra

		CPFT 301B – The Strong Man and His Companions. S/ Ref.ª CPFT 513 e ATU 513 – Six Go Through the Whole World

		TB, 1883, #47, AC, 1879, #22, LV, 1963, #316, #318

		APFT 1696



		6. Conto dos Sete Ladrães

		CPFT 956B – The Clever Maiden Alone at Home Kills the Robbers. S/ Ref.ª ATU 956B

		TB, 1883, #42, LV, 1966, #376

		APFT 1697



		7. O Barba Azul

		CPFT 312 – Maiden-Killer (Bluebeard). S/ Ref.ª ATU 312

		AC, 1879, #26, LV, 1966, #613, #614

		APFT 1698



		8. A Branca-Flor

		CPFT 313A – The Girl as a Helper; 425 – The Search for the Lost Husband. S/ Ref.ª ATU 313A-425

		TB, 1883, #31, #32, AC, 1879, #14, LV, 1963, #117, #127, #128, #191, #193, #196

		APFT 1699



		9. O Conto do Medo

		CPFT 326 – The Youth Who Wanted to Learn What Fear is. S/ Ref.ª ATU 326

		TB, 1883, #2, AC, 1879, #37, LV, 1963, #171, #251, #252, #292, #295

		APFT 1700



		10A. [A Velha e as Crianças]

		CPFT 327A – Hansel and Gretel. S/ Ref.ª ATU 327A.

		TB, 1883, #52, AC, 1879, #28, LV, 1963, #194, #195, #203, #267, #269, #273, #277

		APFT 1701



		10B. Os Pequenos Perdidos no Mato

		

		

		APFT 1702



		11. As Botas de Sete Léguas

		CPFT 327B – The Brothers and the Ogre. S/ Ref.ª ATU 327B

		TB, 1883, #51, LV, 1963, #270, #278

		APFT 1703



		12. O Conto da Morte

		CPFT 332 – Godfather Death. S/ Ref.ª ATU 332.

		AC, 1879, #23, LV, 1963, #198, #199

		APFT 1704



		13. [A Forçura do Morto]

		CPFT 366 – The Man from the Gallows. S/ Ref.ª ATU 366

		------------------------------

		APFT 1705



		14. O Conto da Mulata

		CPFT 408 - * The Three Citrons of Love (The Three Oranges). S/ Ref.ª ATU 408

		TB, 1883, #45, #46, LV, 1963, #214, #307, #310

		APFT [1706]/835



		15. O Conto da Rosa e do Urso

		CPFT 425 – The Search for the Lost Husband. S/ Ref.ª ATU 425

		TB, 1883, #14, AC, 1879, #29, LV, 1963, #107, #111

		APFT 1707



		16. O Veadinho Branco

		CPFT 450 – Little Brother and Little Sister. S/ Ref.ª ATU 450

		-------------------------------

		APFT 1708



		17. A Cadelinha

		CPFT 451 – The Maiden Who Seeks Her Brothers. S/ Ref.ª ATU 451

		TB, 1883, #36

		APFT 1709



		18. A Gata Borralheira

		CPFT 510A – Cinderella. S/ Ref.ª ATU 510A. 

		TB, 1883, #19, LV, 1966, #529, #530, #536, #545

		APFT 1710



		19. O Touro Azul

		CPFT 511A - *The Blue Bull (The Little Red Ox). S/ Ref.ª ATU 551A

		AC, 1879, #36, LV, 1966, #531, #533, #535, #544, #545, #555

		APFT 1711



		20. O Conto das Pretas

		CPFT 403 – The Black and the White Bride. S/ Ref.ª ATU 403

		TB, 1883, #22, LV, 1966, #538, #550, #551

		APFT 1712



		21. O José Pequenino

		CPFT 570 – The Rabbit- Herd. S/ Ref.ª ATU 570

		AC, 1879, #45

		APFT 1713



		22. [Os Meninos Com Duas Estrelas na Testa]

		CPFT 707 – The Three Golden Children. S/ Ref.ª ATU 707

		TB, 1883, #39, LV, 1963, #282, #285

		APFT 1714



		23. Branca de Neve e os Sete Anãozinhos

		CPFT 709 – Snow White. S/ Ref.ª ATU 709

		LV, 1963, #329; LV, 1966,  #539

		APFT 1715



		24. O Tim-Tim

		CPFT 720 – My Mother Slew Me; My Father Ate Me (The Juniper Tree). S/ Ref.ª ATU 720

		LV, 1963, #274, #275

		APFT 1716



		Ordinary Folktales: Religious Tales



		25. Conto do Sapateiro Pobre

		CPFT 754 – Lucky Poverty. S/ Ref.ª ATU 754

		TB, 1883, #102

		APFT 1717



		26. O Conto da Madrasta

		CPFT 780B – The Speaking Hair. S/ Ref.ª ATU 780B

		TB, 1883, #27, #54, AC, 1879, #40, LV, 1966, #570, #572, #625, #626.

		APFT 1718



		27. [Conto das Adivinhas]

		CPFT 851 – The Princess Who Cannot Solve the Riddle. S/ Ref.ª 851

		TB, 1883, #56, AC, 1879, #38, LV, 1963, #169, #171

		APFT 1719



		28. O Irmão Toleirão

		CPFT 853 – The Hero Catches the Princess with Her Own Words. S/ Ref.ª ATU 853

		

--------------------------------

		APFT 1720



		Ordinary Folktales: Novelle



		29. O Beijo da Princesa

		CPFT 879 – The Basil Maiden. S/ Ref.ª ATU 879

		TB, 1883, #28

		APFT 1721



		30. [A Promessa do Rei]

		CPFT 882*C – Jealous Courtier Accuses Another. S/ Ref.ª ATU 882*C

		TB, 1883, #76, LV, 1966, #386

		APFT 1722



		31. O Conto da Maria Sutilde

		CPFT 883B – The Punished Seducer. S/ Ref.ª ATU 883B

		TB, 1883, #33, AC, 1879, #42, LV, 1963, #176, #177, LV, 1966, #341, #342

		APFT 1723



		32. Adão e Eva

		CPFT 884B* - Girl Dressed as Man Deceives the King. S/ Ref.ª ATU 884B

		LV, 1966, #345

		APFT [1724]/836



		33. O Boi Formoso

		CPFT 889 – Wager on the Faithfulness of the Servant. S/ Ref.ª ATU 889

		TB, 1883, #58, AC, 1879, #56

		APFT 1725



		34. O Conde Que Foi à Caça

		CPFT 891B – The Vineyard and the Grapes (The King’s Glove). S/ Ref.ª ATU 891B

		TB, 1883, #59, LV, 1966, #348, #349, #532

		APFT 1726



		35. O Conto do Céu

		CPFT 910B – The Observance of the Master’s Precepts. S/ Ref.ª ATU 910B

		TB, 1883, #100, LV, 1966, #606

		APFT 1727



		Tales of the Stupid Ogre



		36A. [As Fitas de Pele]

		CPFT 1000 – Bargain Not to Become Angry; 1003 – Plowing; 1004 – Hogs in the Mud; 1115 – Attempted Murder with a Hatchet; 1563 – Both?’Both?. S/ Ref.ª ATU 1000, 1003, 1004, 1115, 1563.

		





TB, 1883, #77, LV, 1966, #409

		



APFT 1728



		36B. O Conto das Correias

		CPFT 1000 – Bargain Not to Become Angry; 1003 – Plowing; 1115 – Attempted Murder with a Hatchet. S/ Ref.ª ATU 1000, 1003,115.

		

		



APFT 1729



		37. O Conto do Aldeão e do Diabo

		CPFT 1030 – The Crop Division. S/ Ref.ª ATU 1030

		TB, 1883, #81

		APFT 1730



		38. O Patrão Que Tinha um Criado

		CPFT 1049 - *The Long Rope (The Heavy Axe); 1115 – Attempted Murder with a Hatchet. S/ Ref.ª 1049

		Cf. contos 36A e 36B

		APFT 1731



		39. O Talhão de Prata e Ouro

		CPFT 1138 – Gilding the Beard. C/ Ref.ª ATU 1138

		-------------------------------

		APFT 1732



		Jokes and Anecdotes



		40. O Conto do Sapateiro

		CPFT 1360C - *The Chilros-Milros (Old Hildebrand). S/ Ref.ª ATU 1360C

		LV, 1966, #364

		APFT [1733]/837



		41. [O Sapateiro Que Confessa a Mulher]

		CPFT 1410 – Four Men’s Mistress. S/ Ref.ª ATU 1410

		------------------------------

		APFT 1734



		42. O Conto do Corno

		CPFT 1419H – Woman Warns Lover of Husband by Singing Song. S/ Ref.ª ATU 1419 H

		LV, 1966, #365

		APFT 1735



		43. O João da Vaquinha

		Sem entrada de catalogação (?)

		-------------------------------

		[APFT 1736]



		44. O Padre e o Criado

		CPFT 1562A – ‘The Barn is Burning!’. S/ Ref.ª ATU 1562A

		LV, 1966, #396, #397

		APFT 1737



		45. O João Toleirão

		CPFT 1696 – ‘What Should I Have Said? (Done?)’. S/ Ref.ª ATU 1696

		TB, 1883, #75, LV, 1966, #515, #639, #641, #643, #646

		APFT [1738] /838



		46. As Três Palavras

		CPFT 1697 – ‘We Three; For Money’. S/ Ref.ª ATU 1697

		LV, 1966, #525, #527

		APFT 1739



		47. [O Suor do Seu Rosto]

		CPFT 1805* - The Priest’s Children. S/ Ref.ª ATU 1805*

		--------------------------------

		APFT 1740



		Formula Tales



		48. O Coelhinho Branco

		CPFT 2015 – The Goat Who Would Not Go Home. S/ Ref.ª ATU 2015

		AC, 1879, #3

		APFT 1741



		49A. O Conto da Carochinha

		CPFT 2023 - *Little Cockroach (Little Ant Marries. S/ Ref.ª ATU 2023

		AC, 1879, #1, LV, 1963, #60, #63

		APFT 1742



		49B. Conto do João Ratão

		

		

		APFT 1743



		50. A Justiça

		CPFT 2030A - *The Fallen Grain (Ant Plants Chickpeas). S/ Ref.ª 2030A

		AC, 1879, #4

		APFT 1744







2.2.2. AS VERSÕES PORTUGUESAS REFERENCIADAS NO CATÁLOGO TIPOLÓGICO DEL CUENTO FOLCLÓRICO ESPAÑOL. CUENTOS MARAVILLOSOS (1995) DE JULIO CAMARENA E MAXIME CHEVALIER.



	O Catálogo Tipológico del Cuento Folclórico Español conta com cinco volumes: Cuentos Maravillosos (1995), Cuentos de Animales (1997), Cuentos Religiosos (2003), Cuentos-Novela (2003) e Cuentos del Ogro Estúpido (no prelo). De modo a não tornarmos a nossa referência demasiada extensa, centramo-nos apenas no catálogo dos contos maravilhosos.

	A estrutura do Catálogo permite-nos uma visão clara e abrangente do conto popular espanhol, o que não proporcionam outros catálogos. Os autores apresentam um conto exemplificativo para cada um dos tipos, retirado de diferentes recolhas de contos espanhóis. Em seguida, apontam a «relación de versiones orales» nas diferentes áreas linguísticas do território espanhol: «área del castellano», «del catalán», «del gallego» e «del vascuence». Registam também a «correlción con los índices hispanoamericanos», as «versiones portuguesas» e as «versiones literárias», quando as há. Trata-se, de facto, de uma catalogação exímia e que facilita a pesquisa ao investigador.

	A presença das versões portuguesas prova a relação existente entre os corpora  espanhol e português, situação a que já nos referimos no Capítulo I do nosso trabalho. Por outro lado, a referência aos contos populares portugueses no referido catálogo projecta uma atenção internacional que mais importante se tornou com o catálogo de Isabel Cardigos em 2006, apesar de Uther o ter já referenciado em 2004.

	A tabela 13 dá conta das referências feitas ao nosso repertório, tendo por base a classificação internacional AT. Apenas registámos as versões que dizem respeito ao nosso corpus de estudo, isto é, as recolhas editadas em livro: AC, 1879; TB, 1883; CP, 1910; FAO, 1900; FAO, 1905; LV, 1963; LV, 1966.





























Tabela 13 – Inventariação das versões de contos populares portugueses referenciados no Catálogo Tipológico del Cuento Folklórico Español. Cuentos Maravillosos, de Camarena & Chevalier, 1995



		Tipo AT

		Título do conto espanhol transcrito no catálogo

		Versões Portuguesas Referenciadas



		300

		Los Tres Perros

		TB, 1883, # 52; AC, 1879, # 49; #52; FAO, 1900, #53; #57; FAO, 1905, #232; LV, 1963, #116; #194; #279; LV, #280; #281



		301A

		La Perera

		FAO, 1900, #22



		301B

		Juanillo el Oso

		TB, 1883, #47; AC, 1879, #22; FAO, 1900, #63; CP, 1910, #47;  LV, 1905, #317, #318



		302

		La Princesa Encantada

		TB, 1883, #8; AC, 1879, #16; FAO, 1900, #131, #198, #223, #244, #284, #289, #313, #372, #379



		303

		El Pez y el Pescador

		TB, 1883, #52, AC, 1879, #52; FAO, 1900, #42, #57; CP, 1910, #11, # 24; LV, 1963, #279, #280; #281



		304

		Los Cuarenta y un Ladrones

		FAO, 1900, #167; CP, 1910, #43; FAO, 1905, #316



		306

		Juan Soldado y la princesa

		FAO, 1900, #35; FAO, 1905, #311; LV, 1963, #320, #321, #322



		306B

		El Enano

		FAO, 1900, #61, #105; LV, 1963, #122, #313, #314



		307

		La Hija enterrada en la iglesia

		FAO,1900, #159; FAO, 1905, #234, # 270, #311; LV, 1963, #190



		310B

		Arbolicas de Arbolar

		TB, 1883, #1; FAO, 1900, #58; CP, 1910, #2



		311

		El Leñador

		AC, 1879, #26



		311B*

		El anillo olvidado

		TB, 1883, #3



		312

		Las tres costureras

		TB, 1883, #42; CP, 1910, #41



		312C

		El Diablo de Novio

		AC, 1879, #48; FAO, 1905, #414



		313C

		Blancaflor

		TB, 1883, #6, #17, #32; AC, 1879, #14; LV, 1963, #191, #217, #218, #219



		314

		El Tinyoset

		FAO, 1905, #341; LV, 1963, #287



		315

		La Serpiente de las siete cabezas

		--------------------------------------------------------------------------------------------------



		316

		La Sirena

		--------------------------------------------------------------------------------------------------



		325

		Periquín

		TB, 1883, #10; AC, 1879, #15; CP, 1910, #44



		325A

		Las velas

		FAO, 1900, #131; CP, 1910, #8



		326

		El que no conocía el miedo

		AC, 1879, #37; LV, 1963, #251



		326A*

		Caio, ou non caio?

		AC, 1879, #37, FAO, 1900, #42; LV, 1963, #251, #292, #293, #294



		327A

		La madre Ojanca

		TB, 1883, #52; AC, 1879, #28; FAO, 1905, #297; CP, 1910, #14; LV, 1963, #194, #195, #203, #267; #269; #277



		327B

		Lo Noy Petit

		AC,1879, #21; FAO, 1900, #173; CP, 1910, #51; LV, 1963, #260, #270; #278



		327C

		Periquín y el Gigante

		--------------------------------------------------------------------------------------------------



		328

		El Gigante y la Giganta

		AC, 1879, #21; FAO, 1900, #173; LV, 1963, #278



		329

		Las Mantecas del Rey Hijón

		--------------------------------------------------------------------------------------------------



		329A*

		El Marqués de Villena

		--------------------------------------------------------------------------------------------------



		330A

		El Ferrer de Collbató

		CP, 1910, #48



		330B

		Juan Soldado

		TB, 1883, #87; LV, 1963, #293



		330C

		Ganando a los Naipes

		--------------------------------------------------------------------------------------------------



		330D

		El Peral de la Tía Miseria

		 FAO, 1900, #127



		330*

		Los de Caballería entran al Cielo

		---------------------------------------------------------------------------------------------------



		331

		La Mort Enganyada

		CP, 1910, #46



		332

		El Pobre que se hizo Médico

		AC, 1879, #23; CP, 1910, #46; LV, 1963, #198, #199



		332A*

		O vello e a lampariña da vida

		--------------------------------------------------------------------------------------------------



		332J

		O vello e mail-a morte

		---------------------------------------------------------------------------------------------------



		335

		Os sinales

		--------------------------------------------------------------------------------------------------



		360

		Els tres Germans Ganduls

		--------------------------------------------------------------------------------------------------



		361

		Cristóbal, el que vendió su alma al Diablo

		--------------------------------------------------------------------------------------------------



		361A

		Lo Sarronet d’Ànimas

		--------------------------------------------------------------------------------------------------



		366

		La Asadura del Muerto

		FAO, 1900, #79



		400

		Juanito y Josito

		AC, 1879, #18, #73; FAO, 1900, #152, #169; FAO, 1905, #289, #290, #313, #333, #379



		401

		La Cabreta Encantada

		--------------------------------------------------------------------------------------------------



		402

		La Rana y la Culebrilla

		TB, 1883, #29; FAO, #9, #58, #207; FAO, 1905, #251; CP, 1910, #27; CP, 1910, #42; LV, 1963, #123, #124, #125



		403A

		Niranureta

		TB, 1883, #21; FAO, 1905, #250; CP, 1910, #23



		403B

		Alaba ta Alabordea (= Hija e Hijastra)

		--------------------------------------------------------------------------------------------------



		408

		Las Tres Naranjitas de Mar

		TB, 1883, #45, #46; FAO, 1905, #222, #287; CP, 1910, #2, #3, #20, #22, #53; LV, 1963, #214; #307; #308; #309; #310



		409

		La Muchacha Lobo

		---------------------------------------------------------------------------------------------------



		410

		Águila la Hermosa

		TB, 1883, #4



		425A

		El Lagarto de las Siete Camisas

		AC, 1879, #25, #44, FAO, 1900, #72; FAO, 1905, #221, #231, #418; LV, 1963, #107, #108, #117, #127, #128



		425B

		El Príncipe Enamorado

		FAO, 1900, #160



		425C

		La Fiera del Jardín

		AC, 1879, #29; FAO, 1900, #15; CP, 1910, #10; LV, 1963, #110, #111



		425E

		La Piel de Lagarto

		FAO, 1900, #36; FAO, 1905, #229, #286, #334; CP, 1910, #60



		425G

		El Rey durmiente en su lecho

		---------------------------------------------------------------------------------------------------



		425K

		El León y Angelina

		TB, 1883, #14; FAO, 1900, #41, #98; LV, 1963, #115



		425L

		El Rei Franquet, de set pams d’orelles, que podía dormir dret

		TB, 1883, #2



		425N

		María, manos blancas

		--------------------------------------------------------------------------------------------------



		425P

		Esposa Encantada Perdida y Hallada

		FAO, 1905, #313



		425Q

		Cabeza de Borrico

		--------------------------------------------------------------------------------------------------



		431B*

		Los Tres Pájaros

		TB, 1883, #34; FAO, 1900, #45, #137; CP, 1910, #7, #21; LV, 1963, #118, #119, #120



		432

		La Flor del Cantueso

		TB, 1883, #31; AC, 1879, #27, FAO, 1900, #64; FAO, 1905, #358



		433B

		El Sapito Enamorado

		AC, 1879, #25; FAO, 1905, #231; LV, 1963, #121



		437

		La Peregrinita

		--------------------------------------------------------------------------------------------------



		438

		Es Castell de ses Roses

		AC, 1879, #15



		440

		El Príncipe Rana

		FAO, 1905, #375 ; LV, 1963, #113



		450

		Celia y Gilberto

		FAO, 1900, #218



		451

		LosTres Leones

		--------------------------------------------------------------------------------------------------



		451B

		Los Hermanos Toros

		TB, 1883, #36 ; FAO, 1905, #267 ; LV, 1963, #214



		455*

		La Envidia

		--------------------------------------------------------------------------------------------------



		461

		La Madre del Aire

		TB, 1883, #55



		462

		La Reina Rosa o Tomasito

		--------------------------------------------------------------------------------------------------



		470

		Los Dos Amigos

		--------------------------------------------------------------------------------------------------



		470A

		No se debe despreciar a los muertos

		TB, 1883, #62; AC, 1879, #75



		471

		Los Tres Hermanos Pastorales de Señor

		FAO, 1900, #50; CP, 1910, #39



		471A

		Un Pastor en el Cielo

		FAO, 1900, #110



		480A

		El Galopín del Agua

		TB, 1883, #19; FAO, 1905, #233, #242, #243; CP, 1910, #37, #52



		480B

		La Tres Sillitas

		TB, 1883, #104



		480C

		Los Meses del Año

		--------------------------------------------------------------------------------------------------



		480D

		Cuento de los Gatitos

		--------------------------------------------------------------------------------------------------



		500

		Perico el de los Palotes

		--------------------------------------------------------------------------------------------------



		501

		Las Tres Fayas

		TB, 1883, #7; FAO, 1900, #71; CP, 1910, #19



		503

		La Brujas y el Cheposo

		TB, 1883, #82; LV, 1963, #234



		506

		Juan de Calais

		--------------------------------------------------------------------------------------------------



		506A

		L’Estandart

		FAO, 1900, #44; CP, 1910, #62



		506*

		El Noy de la Forca

		FAO, 1905, #288



		507A

		Las Tres Varitas Mágicas

		--------------------------------------------------------------------------------------------------



		507C

		El serpent de set caps i set cues

		--------------------------------------------------------------------------------------------------



		510A

		Blanquita

		TB, 1883, #19; FAO, 1900, #214; CP, 1910, #37



		510B

		Corchito

		TB, 1883, #37; AC, 1879, #31; FAO, 1900, 46; FAO, 1905, #226, #292; CP, 1910, #16; LV, 1963, #202



		511A

		La vaca santa

		FAO, 1905, #226



		513A

		Sei Barizale (Seis Amigos de Novedades)

		CP, 1910, #40; LV, 1963, #167



		513B

		La barca que caminava per mar i per terra

		FAO, 1905, #317



		514

		El Oricuerno

		FAO, 1905, #300



		514**

		En Mirando

		AC, 1879, #19; FAO, 1900, #23, #128; CP, 1910, #13, #38; LV, 1963, #192, #193; #196, #197, #215



		516

		La Piedra de Mármol

		TB, 1883, #12; AC, 1879, #51; FAO, 1900, #24; FAO, 1905, #224, #439; CP, 1910, #6, #61; LV, 1963, #323, #324



		516C

		Lo Rahim

		FAO, 1905, #276



		516D

		La amiga leal

		FAO, 1900, #177; FAO, 1905, #268; CP, 1910, #49



		517

		L’Hebreu de la Corona

		---------------------------------------------------------------------------------------------------



		518B

		La sang del drago

		---------------------------------------------------------------------------------------------------



		530

		Es cavallet de set colors

		FAO, 1900, #1 ; FAO, 1905, #227



		531

		El hijo del rey

		FAO, 1900, #54, #178 ; LV, 1963, #295



		532

		En mercè-mercè

		--------------------------------------------------------------------------------------------------



		533*

		La culebrita

		FAO, 1900, #33



		533A

		Las Barbas de Plata

		--------------------------------------------------------------------------------------------------



		545B

		El Gato Casamentero

		--------------------------------------------------------------------------------------------------



		550

		Las Tres Maravillas del Mundo

		LV, 1963, #312



		551

		El agua del castillo de irás y no volverás

		FAO, 1900, #166; FAO, 1905, #371; CP, 1910, #62



		552A

		Los Tres Princeps

		TB, 1883, #8; AC, 1879, #16; FAO, 1905, #223, #224, #284



		554

		El Molinero y los Tres Hermanos

		FAO, 1900, #162; CP, 1910, #32



		555

		La Ambición de Francisqueta

		LV, 1963, #301



		559

		La Princesa que nunca se reía

		FAO, 1905, #412



		560

		El anillo de la culebra

		AC, 1879, #17; CP, 1910, #29; LV, 1963, #319



		561

		En peret de l’anell daurat

		---------------------------------------------------------------------------------------------------



		563

		El burro, la mesita y el palo

		TB, 1883, #49; AC, 1879, #24; FAO, 1900, #11



		565

		Per què l’aigua del mar és salada

		FAO, 1905, #277



		566

		Los Dos Hermanos

		FAO, 1900, #49; FAO, 1905, #304; CP, 1910, #50; LV, 1963, #311



		567

		El Pájaro de los Diamantes

		FAO, 1900, #49; FAO, 1905, #304



		569

		La Pata del Carnero

		--------------------------------------------------------------------------------------------------



		570

		Cuento de los Conejos

		LV, 1963, #152



		570C

		Es Sac de Mentides

		--------------------------------------------------------------------------------------------------



		571

		La Princesa Seria

		--------------------------------------------------------------------------------------------------



		571C

		La Muñeca de la Monedas de Oro

		--------------------------------------------------------------------------------------------------



		579

		La Búsqueda de Esposa Virgen

		AC, 1879, #45; FAO, 1900, #136



		580

		El Ciego y Su Hijo

		AC, 1879, #45; FAO, 1905, #298



		590

		El castillo de irás y no volverás

		AC, 1879, #60; FAO, 1900, #7, #198



		590A

		Soldadua eta ezko beltz arrigarria (El soldado y la vela negra maravillosa)

		--------------------------------------------------------------------------------------------------



		592

		El rapaz y la xibalta

		LV, 1963, #150, #151



		593

		Juanillo y los peos

		--------------------------------------------------------------------------------------------------



		610

		La carga de peras

		AC, 1879, #45; FAO, 1900, #136



		612

		La esposa traidora

		FAO, 1900, #19, #138



		613

		El sastre y el albañil

		AC, 1879, #20; FAO, 1900, #55; FAO, 1905, #259; CP, 1910, #36; LV, 1963, #205, #232, #235; #236



		621

		El pandero de piojo

		AC, 1879, #39, #49; LV, 1963, #152, #168



		650A

		Perico catorce, el segaor

		FAO, 1900, #132



		650D

		Sansón

		FAO, 1900, #132



		653

		Los cuatro hermanos

		FAO, 1905, #414



		653A

		La cosa más rara del mundo

		FAO, 1900, #156



		654

		Tres hebreus llests

		--------------------------------------------------------------------------------------------------



		655(A)

		Tres germans desxondits

		TB, 1883, #73; FAO, 1900, #142; FAO, 1905, #314



		670

		El caçador i la serp

		--------------------------------------------------------------------------------------------------



		671

		Un xicot de sort

		--------------------------------------------------------------------------------------------------



		675

		El pez merino

		TB, 1883, #26; AC, 1879, #30; FAO, 1900, #60; CP, 1910, #17



		676

		«Árrete, ventanita»

		FAO, 1900, #129



		700

		Periquillo

		TB, 1883, #94; AC, 1879, #33; FAO, 1900, #94; LV, 1963, #328



		704

		Tres al lotes fines

		--------------------------------------------------------------------------------------------------



		706

		La niña sin brazos

		FAO, 1900, #20, #145



		706B

		Presente para un mal amor

		---------------------------------------------------------------------------------------------------



		707

		El lucerito de oro en la frente

		TB, 1883, #38, #39; FAO, 1905, #235; LV, 1963, #282, #283, #284



		709

		Cuento de los ladrones

		AC, 1879, #35; FAO, 1900, #145; FAO, 1905, #281; CP, 1910, #1; LV, 1963, #329



		710

		La muchacha embustera

		--------------------------------------------------------------------------------------------------



		710A

		El diablo maestro

		FAO, 1900, #103; CP, 1910, #28



		712

		Santa Genoveva de Bradante

		---------------------------------------------------------------------------------------------------



		714

		El orangután

		FAO, 1900, #144; LV, 1963, # 304



		715

		Txomin-ipurdi (Domingo-culo)

		AC, 1879, #11; FAO, 1900, #17; LV, 1963, #73, #75



		717*

		Una noia amiga dels pobres

		--------------------------------------------------------------------------------------------------



		720

		Beñardo

		LV, 1963, #274, #275



		725

		El ensueño

		AC, 1879, #59; FAO, 1900, #96; FAO, 1905, #301, #335



		726

		Els três jais

		--------------------------------------------------------------------------------------------------



		729A

		Ábrete, tierra, y trágame!

		--------------------------------------------------------------------------------------------------







2.2.3. O CONTO POPULAR PORTUGUÊS NO CATÁLOGO DO CONTO POPULAR BRASILEIRO (2005) DE BRÁULIO DO NASCIMENTO



	O Catálogo do Conto Popular Brasileiro apresenta-nos uma caracterização meticulosa do corpus de contos populares publicados no Brasil. Bráulio do Nascimento teve por base os catálogos nacionais e internacionais publicados até 2005, porém segue ainda a classificação AT, sem fazer referência a ATU.

	Depois de dar a conhecer algumas características do conto popular brasileiro – processos migratórios, recolhas, informantes, o autor regista em quadros a distribuição percentual do corpus de acordo com a ocorrência de tipos no Brasil, a distribuição dos tipos e das versões correlatas nos doze catálogos referenciados, assim como os tipos não ocorrentes.

	Este estudo torna-se num bom instrumento de trabalho para o estabelecimento das características temáticas de um potencial conto popular luso-brasileiro. A referência aos corpora portugueses faz-se pelo nome do recolector, data de edição da recolha e número do conto. Em relação a esse aspecto, o autor indica Vasconcelos por José Leite de Vasconcelos e o ano de 1963 como a única data de edição. Assim, o corpus ficaria limitado ao volume I que foi o publicado naquela data. Mas Bráulio do Nascimento aponta contos do segundo volume também, que é de 1966. O mesmo sucede com a recolha de Francisco de Ataíde Oliveira. O autor refere apenas a data de 1900, a do volume I, e dá versões que constam igualmente do volume II, de 1905. 

	Na tabela 32, apresentamos o título de um dos contos brasileiros referidos pelo autor no catálogo, referindo o autor da recolha e respectiva data de edição, e as versões portuguesas que constam de AC, 1879; TB, 1883; CP, 1910; FAO, 1900; FAO, 1905; LV, 1963; LV, 1966.



Tabela 14 – Inventariação das versões de contos populares portugueses referenciados no Catálogo do Conto Popular Brasileiro, de Braulio do Nascimento, 2005



		Tipo AT

		Um dos títulos referenciados no catálogo e 

o respectivo autor da recolha

		Versões Portuguesas Referenciadas



		1

		A raposa furta e a onça paga (Cascudo, 1946)

		LV, 1963, #7, #8, #20



		4

		O elefante e a tartaruga (Santos, 1961)

		AC, 1879, #8, #9; FAO, 1905, #312; LV, 1963, #7; #17; #18; #26



		6

		A raposa e o canção (Barroso, 1912)

		TB, 1883, #1; FAO, 1900, #120; LV, 1963, #2, #6, #9, #11, #12, #13



		15

		A história do queijo (Gomes, 1931)

		TB, 1883, #246; FAO, 1900, #26; LV, 1963, #27, #30



		56A

		Cancão e a raposa (Paula, 1987)

		LV, 1963, #13



		60

		Amiga raposa e amigo porco (Romero, 1885)

		AC, 1879, #7, #9; LV, 1963, #4, #11



		61

		O periquito e o gavião (Alcoforado & Albán, 2001)

		AC, 1879, #7; TB, 1883, #248; FAO, 1900, #6; LV, 1963, #1, #2



		70

		O cachorro, o bode, o gato, o porco e a onça (Campina, 1897)

		LV, 1963, #84



		121

		Porque o sapo é chato (Ribeiro, 1970)

		AC, 1879, #9



		122

		A onça e o coelho (Ribeiro, 1970)

		AC, 1879, #6; TB, 1883, #249; LV, 1963, #33, #40, #41



		130

		O cachorro, o bode, o gato, o porco e a onça (Campina, 1897)

		TB, 1883, #125; LV, 1966, #507



		155

		A raposa e o homem (Campos, 1928)

		LV, 1963, #65-67



		170A

		O macaco e o rabo (Romero, 1885)

		LV, 1963, #79



		175

		O macaco e o boneco de cera (Romero, 1885)

		LV, 1966, #640, #651



		225

		O cágado e a festa no céu (Romero, 1885)

		AC, 1879, #7; LV, 1963, #11, #15



		247

		A raposa e a coruja (Alcoforado & Albán, 2001)

		LV, 1963, #19



		250A

		O aramaçá e Nossa Senhora (Nery, 1889)

		TB, 1883, #221; FAO, 1900, #134



		300

		João Gurumete (Romero, 1885)

		AC, 1879, #49, #52; TB, 1883, #48, #52; FAO, 1963, #194, #279-281



		301

		Manuel da Bengala (Romero, 1885)

		TB, 1883, 47; LV, 1963, #316-318



		301B

		João consolado (Silveira, 1998)

		AC, 1879, #22



		302

		O bicho Manjaléu (Romero, 1885)

		AC, 1879, #16; TB, 1883, #8; FAO, 1900, #244; LV, 1963, #99



		303

		A princesa roubadeira (Romero, 1885)

		AC, 1879, #18, #52; TB, 1883, #48; FAO, 1900, #47, #52; LV, 1963, #279-281, #286



		306

		Os sete sapatos da princesa (Gomes, 1931)

		LV, 1963, #320-322



		311B*

		O surrão que cantava (Campos, 1928)

		TB,1883, #3; FAO, 1900, #83; LV, 1966, #619



		312

		O mau marido (Gomes, 1931)

		LV, 1966, #613-615



		313

		O homem pequeño (Romero, 1885)

		AC, 1879, #14; TB, 1883, #6, #17, #32; CP, 1910, #2, #4; LV, 1963, #191-193



		313C

		Joãozinho e Mariazinha (Almeida, 1951)

		FAO, 1900, #13, #48; FAO, 1905, #246, #318



		314

		O pássaro preto (Romero, 1885)

		AC, 1879, #43; TB, 1883, #11; LV, 1966, #345



		325

		A afilhada do Diabo (Cascudo, 1946)

		AC, 1879, #15; TB, 1883, #9, #10; LV, 1963, #191



		326

		História de João Soldado (Almeida, 1949)

		AC, 1879, #37; TB, 1883, #2; LV, 1963, #171, #251, #252, #256, #292-295



		327

		João mais Maria (Romero, 1885)

		TB, 1883, #51, #52; LV, #195, #196, #267



		327A

		Maria Gomes (Cascudo, 1946)

		AC, 1879, #28; CP, 1910, #12, #14; LV, 1963, #194, #203, #269, #270, #273, #277, #278



		328

		O irmão caçula (Romero, 1885)

		AC, 1882, #16; FAO, 1900, #2



		330

		História de João Soldado (Almeida, 1949)

		TB, 1883, #87



		330*

		O escrivão, o juiz e S. Pedro (Barroso, 1921)

		TB, 1883, #87



		332

		O compadre da Morte (Cascudo, 1946)

		AC, 1879, #23; LV, 1963, #198, #199



		333

		Chapeuzinho Vermelho (Marques, 1973)

		LV, 1963, #45



		366

		História da assombração (Almeida, 1947)

		FAO, 1900, #79



		400

		A lebre encantada (Romero, 1897)

		AC, 1879, #73



		402

		A sapa casada (Romero, 1885)

		TB, 1883, #1, #29; LV, 1963, #123-125



		403

		A rainha que saiu do mari (Romero, 1885)

		AC, 1879, #36; TB, 1883, #21, #22



		408

		A moura torta (Romero, 1885)

		AC, 1882, #22; TB, 1883, #36, #45, #46, CP, 1910, #2, #3; LV, 1963, #214, #307-310



		410

		O rei caçador (Romero, 1897)

		TB, 1833, #4; LV, 1966, #532, #547



		425

		História do príncipe encantado (Gomes, 1953)

		AC, 1879, #34, #44; TB, 1883, #30; CP, 1910, #26; LV, 1963, #127



		425A

		O Sarjatário (Romero, 1885)

		AC, 1879, # 26; TB, 1883, #34; CP, 1910, #9; LV, 1963, #105-109



		425B

		O príncipe Joãozinho (Pimentel, 2001)

		TB, 1883, #14



		425C

		A bela e a fera (Gomes, 1931)

		AC, 1879, #29; LV, 1963, #110, #111, #115



		432

		O príncipe cornudo (Romero, 1885)

		AC,1879, #27; TB, 1883, #31



		433B

		O lagarto de ouro (Almeida, 1947)

		AC, 1879, #25; FAO, 1905, #231, #418; LV, 1963, #121



		440

		Dona Helena (Campos, 1928)

		LV, 1963, #113



		461

		Ninguém tira a sina que Deus dá (Pimentel, 1993)

		TB, 1883, #55



		470A

		O coveiro e a cabeça (Nóbrega, 1996)

		TB, 1883, #62



		480

		A estória da irmã preguiçosa (Paula, 1987)

		AC, 1879, #36



		501

		A devota das almas (Campos, 1928)

		TB, 1883, #7; CP, 1910, #19; LV, 1966, #533



		503

		Os compadres corcundas (Cascudo, 1946)

		TB, 1883, #82; LV, 1963, #233, #234



		506

		O sapo sinhá (Romero, 1885)

		LV, 1963, #116



		510

		Maria Borralheira (Romero, 1885)

		TB, 1883, #20, #37



		510A

		A moça feia e a bonita (Gomes, 1931)

		LV, 1966, #530, #531, #536



		510B

		Dona Labismina (Romero, 1885)

		AC, 1879, #31; TB, 1883, #19; CP, 1910, #16, LV, 1963, #202; LV, 1966, #529, #531



		513A

		O rei que tinha três filhas para casar (Paula, 1987)

		LV, 1963, #167



		516

		O fiel Dom José (Cascudo, 1946)

		AC, 1879, # 46, #51; TB, 1883, #12; FAO, 1900, #24; FAO, 1905, #224, #439; CP, 1910, #6; LV, 1963, #323-325



		531

		A princesa da Pedra Lisa (Almeida, 1951)

		AC, 1879, #21



		550

		Os cavalos mágicos (Gomes, 1931)

		LV, 1963, #312



		551

		A raposinha (Romero, 1885)

		LV, 1963, #287



		552A

		O bicho Manjaléu (Romero, 1885)

		AC, 1879, #16



		555

		A pescadinha (Alcoforado & Albán, 2001)

		LV, 1963, #301



		559

		O pássaro sonoro (Romero, 1885)

		LV, 1963, #200



		560

		O reino da Torre Verde (Paula, 1987)

		AC, 1879, #17 ; LV, 1963, #319



		563

		O compadre rico e o compadre pobre (Campos, 1928)

		AC, 1879, #24; TB, 1883, #49 ; FAO, 1900, #11 ; #244 ; LV, 1966, #573



		570

		História de João (Romero, 1885)

		AC, 1879, #45



		590

		A mãe falsa ao filho (Romero, 1885)

		AC, 1879, #60



		592

		O beija-flor (Campos, 1928)

		LV, 1963, #150-152 ; LV, 1966, #573



		613

		Joãozinho e os seus dois irmãos (Fagundes, 1961)

		AC, 1879, #20 ; LV, 1963, #232, #235, #236



		621

		Couro de piolho (Cascudo, 1946)

		AC, 1879, #39; LV, 1963, #152, #168



		650A

		Manuel da Bengala (Romero, 1885)

		AC, 1879, #22; TB, 1883, #47; LV, 1963, #317, #318



		675

		O preguiçoso e o peixinho (Campos, 1928)

		AC¸1879, #30; TB, 1883, #26; CP, 1910, #17



		676

		O menino roubado (Almeida, 1951)

		LV, 1963, #234; LV, 1966, #598-600



		700

		O pequeno polegar (Cascudo, 1946)

		AC, 1879, #33; TB, 1883, #94; FAO, 1900, #94



		707

		Os três coroados (Romero, 1885)

		TB, 1883, #38, #39, #164; LV, 1963, #282-285



		709

		A mulher e a filha bonita (Romero, 1885)

		AC, 1879, #35; LV, 1963, #329; LV, 1966, #539



		712

		A humilde Zumira (Paula, 1987)

		LV, 1966, #344



		715

		O pinto pelado (Romero, 1885)

		AC, 1879, #11; LV, 1963, #73, #75



		736A

		Maria de Oliveira (Cascudo, 1946)

		AC,1879, #58; TB, 1883, #10, #78, #142



		750A

		Quem tudo quer, tudo perde (Cascudo, 1946)

		FAO, 1905, #244; LV, 1963, #296-298



		750B

		O rico avarento e o pobre leal (Almeida, 1949)

		LV, 1963, #147, #148



		750C

		A espinha de peixe (Alcoforado & Albán, 2001)

		FAO, 1900, #116; LV, 1963, #154



		751A*

		[Jesus mendigo] (Magalhães, 1973)

		LV, 1963, #161



		753

		Malasarte anda com Nosso Senhor e São Pedro (Almeida, 1949)

		LV, 1963, #158 #159



		759

		Jesus Cristo e os lavradores (Campos, 1928)

		TB, 1883, #123; FAO, 1905, #282; LV, 1963, #136, #137, #141, #142, #146



		763

		A botija de ouro e os três ladrões (Cascudo, 1955)

		TB, 1883, #143; FAO, 1905, #395; LV, 1963, #138



		774C

		O valor do pedaço de ferradura (Fernandes, 1978)

		LV, 1963, #130-132



		774G

		A parreira e o pé de figo (Fernandes, 1970)

		LV, 1963, #164



		774K

		Os maribondos (Sant’anna, 1990)

		LV, 1963, #135



		780

		As três maçãzinhas de ouro (Tavares, 1990)

		TB, 1883, #54; FAO, 1900, #211; LV, 1966, #570-572



		780B

		A madrasta (Magalhães, 1973)

		AC, 1879, #40; TB, 1883, #27; LV, 1966, #625, #626



		782

		Senhor Rei tem chifre (Almeida, 1949)

		AC, 1879, #50; LV, 1966, #569



		785

		Os rins da ovelha (Cascudo, 1946)

		LV, 1963, #149



		791

		O logro de São Pedro (Almeida, 1952)

		LV, 1963, #143, #144



		804

		A mãe de São Pedro (Gomes, 1931)

		TB, 1883, #120



		817*

		O Demônio é derrotado num fandango (Almeida, 1949)

		AC, 1879, #48



		821B

		A onça, a raposa e o macaco (Campos, 1928)

		AC, 1879, #47; FAO, 1905, #253; LV, 1963, #188, #189



		821A*

		A estória da «Velha do Chiquito» (Fernandes, 1978)

		LV, 1963, #227, #228, #231



		834

		A combuca de ouro e os marimbondos (Romero, 1885)

		TB, 1883, #124



		838

		A lição do filho (Gomes, 1931)

		LV, 1966, #605, #628-630



		851

		O matuto João (Romero, 1885)

		AC, 1879, #38; TB, 1883, #56; FAO, 1900, #46, #47; LV, 1963, #169, #171, #340



		851A

		Aí é que a porca torce o rabo (Almeida, 1949)

		TB, 1883, #53 ; FAO, 1905, #240



		873

		O rei doente do mal de amores (Campos, 1928)

		FAO, 1900, #93, #108; LV, 1963, #326; LV, 1966, #603



		875

		O pescador (Romero, 1897)

		TB, 1883, #33, #57; FAO, 1900, #153; LV, 1963, #176, #177, #200, #340



		879

		Dona Pinta (Romero, 1885)

		AC,1879, #42; TB, 1883, #28, #33; LV, 1966, #341, #342



		882

		O príncipe cornudo (Romero, 1885)

		TB,1883, #76; FAO, 1905, #293, #325; LV, 1966, #347, #386



		883A

		O sargento verde (Romero, 1885)

		AC, 1879, #19; TB, 1883, 14; FAO, 1900, #23, #100, #128; FAO, 1905, #279; CP, 1910, #13, #38; LV, 1963, #115, #192, #193, #196, #197, #215; LV, 1966, #345



		889

		Quirino, vaqueiro do rei (Cascudo, 1946)

		AC,1879, #56; TB, 1883, #58



		891B*

		O príncipe e o amigo (Campos, 1928)

		TB, 1883, #50; FAO, 1900, #101; LV, 1966, #348, #349; #532



		900

		O conde pastor (Cascudo, 1946)

		AC, 1879, #42 ; FAO, 1900, #141 ; LV, 1963, #299, #300



		901

		Amansando a mulher (Cascudo, 1952)

		FAO, 1900, #70



		901B*

		A galinha e o grão de milho (Ribeiro, 1970)

		FAO, 1900, #70



		910B

		O afilhado do Diabo (Almeida, 1949)

		FAO, 1905, #364



		921

		A vingança do menino (Barroso, 1921)

		FAO, 1905, #240; LV, 1963, #173



		921A

		O enigma do carvoeiro (Melo, 1950)

		FAO, 1900, #31; LV, 1963, #175



		922

		O padre sem cuidados (Romero, 1885)

		TB, 1883, #71; FAO, 1900, # 16; LV, 1963, #194-196



		923

		O rei Andrade (Romero, 1885)

		TB, 1883, #50, #126; FAO, 1900, #96, #182; LV, 1966, #663-666



		925*

		Amante de repolhos (Gomes, 1965)

		AC, 1879, #18



		926C

		Uma lição do rei Salomão (Cascudo, 1946)

		LV, 1963, #339



		930

		A estória do Rei Amâncio (Paula, 1987)

		LV, 1963, #303



		930A

		Maria de Oliveira (Cascudo, 1946)

		AC, 1879, #58; TB, 1883, #15; FAO, 1900, #2, #5; LV, 1963, #302



		931

		Complexo de Édipo (Monteiro, 1974)

		AC, 1879, #32; LV, 1963, #178



		934

		Só Deus pode mudar o destino dos homens (Almeida, 1951)

		FAO, 1905, #288



		950

		O aprendiz de ladrão (Fagundes, 1961)

		FAO, 1900, #51; LV, 1966, #631



		954

		A estória da Mogiana (Paula, 1987)

		LV, 1966, #599



		956B

		Santa Raspa (Lima, 2003)

		TB, 1883, #42; FAO, 1900, #43; FAO, 1905, #419; LV, 1966, #376, #613, #615, #616



		960

		[A lua testemunha] (Cascudo, 1955)

		FAO, 1900, #208



		967

		Como a aranha salvou o menino Jesus (Cascudo, 1946)

		FAO, 1900, #122



		980A

		[O exemplo do pai…] (Cascudo, 1955)

		LV, 1966, #492, #560-563



		1000

		Os serviços de Pedro Malazarte (Campina, 1897)

		FAO, 1905, #396; LV, 1966, #409



		1004

		De como Malazarte rouba as jóias da família (Gomes, 1931)

		TB, 1883, #77; FAO, 1905, #377



		1011

		Seis aventuras de Pedro Malazarte (Cascudo, 1946)

		LV, 1966, #409



		1029

		O trato de Malasarte com o Diabo (Fonseca, 1991)

		LV, 1966, #409



		1030

		São Pedro derrota o Diabo (Sant’anna, 1990)

		TB, 1883, # 81



		1036

		[Malasartes engana o fazendeiro] (Amaral, 1948)

		LV, 1966, #640



		1048

		Os serviços de Pedro Malazarte (Campina, 1897)

		LV, 1966, #409



		1062

		Malazarte e o gigante (Almeida, 1951)

		FAO, 1905, #319



		1115

		História de um viajante devoto (Almeida, 1949)

		FAO, 1905, #319



		1119

		A onça e a afilhada (Campos, 1928)

		AC, 1879, #21; TB, 1883, #51; LV, 1963, #278



		1137

		História do primeiro caipora que houve (Almeida, 1947)

		LV, 1963, #276



		1164D

		O homem da maca (Lima, 2003)

		FAO, 1900, #176



		1215

		O velho, o menino e o burrinho (Almeida, 1952)

		FAO, 1900, #75; LV, 1966, #519



		1240

		No tempo em que eu era vivo (Campinha, 1897)

		LV, 1966, #469



		1284

		Pedro Brum (Almeida, 1951)

		FAO, 1905, #327



		1337C

		O armario embutido (Almeida, 1949)

		LV, 1966, #522



		1352

		Nem o Diabo as guarda (Gomes, 1931)

		FAO, 1900, #215



		1352A

		O príncipe cornudo (Romero, 1885)

		FAO, 1900, #105; LV, 1963, #81



		1354

		A morte (Gomes, 1931)

		FAO, 1900, #112; FAO, 1905, #425



		1355

		Trenta-óto (Fernandes, 1971)

		LV, 1966, # 371



		1358C

		De como Malazarte fez o urubu falar (Gomes, 1931)

		FAO, 1900, #146, #184; FAO, 1905, #315



		1360C

		História do Peixe Surubim (Sant’anna, 1991)

		LV, 1966, #363, #364



		1365A

		A mulher teimosa (Almeida, 1949)

		FAO, 1900, #12



		1365B

		A mulher da tesourinha (Gomes, 1965)

		TB, 1883, #106



		1365C

		A mulher do piollho (Ribeiro, 1919)

		LV, 1966, #473



		1366A*

		Quem manda é a mulher! (Cascudo, 1955)

		TB, 1883, #101



		1370

		A mulher preguiçosa (Almeida, 1949)

		LV, 1966, #375



		1373A

		A mulher dengosa (Romero, 1885)

		TB, 1883, #83; FAO, 1900, #106



		1381B

		Os bolos do céu (Almeida, 1976)

		FAO, 1900, #130; LV, 1966, #652



		1381D

		O homem que pôs um ovo (Cascudo, 1946)

		FAO, 1900, #200



		1384

		A procura do povo besta (Pimentel, 1976)

		FAO, 1905, #321; LV, 1966, #372, #470, #654, #655



		1419C

		A prova da panela (ou do penico) (Monteiro, 1974)

		LV, 1966, #354-357; #365



		1430

		[O caçador e a lebre] (Carvalho, 1967)

		LV, 1966, #380, #425, #428



		1450

		A porteira caída (Fernandes, 1970)

		AC, 1879, #41; FAO, 1905, #321; LV, 1966, #653-655, #657



		1457

		As irmãs tatas (Cascudo, 1946)

		AC, 1879, #53; TB, 1883, #84; FAO, 1905, #381



		1479*

		A velha no estaleiro (Gomes, 1931)

		FAO, 1900, #150; LV, 1963, #50-52; LV, 1966, #404, #478-484



		1525H

		O aprendiz de ladrão (Fernandes, 1971)

		FAO, 1900, #51



		1526

		O relógio do caipira (Fernandes, 1978)

		TB, 1883, #107



		1529

		O bom ladrão (Lima, 2003)

		AC, 1879, #66; FAO, 1900, #38



		1533

		A história do papagaio (Cascudo, 1946)

		TB, 1883, #59



		1535

		De como Malazarte vendeu o urubu (Gomes, 1931)

		FAO, 1900, #39; FAO, 1905, #305; LV, 1963, #252



		1539

		De como Malazarte cozinha sem fogo (Gomes, 1931)

		FAO, 1900, #35; FAO, 1905, #305



		1540

		A procura do povo besta (Pimentel, 1976)

		AC, 1879, #41



		1541

		A procura do povo besta (Pimentel, 1976)

		FAO, 1900, #149; LV, 1966, #470



		1548

		A sopa de pedra (Almeida, 1949)

		TB, 1883, #91; LV, 1966, #424



		1551

		Os quatro ladrões (Cascudo, 1946)

		TB, 1883, #138



		1562A

		A vingança do menino (Barroso, 1921)

		LV, 1966, #396, #397



		1563

		De como Malazarte rouba as jóias da família (Gomes, 1931)

		TB, 1883, #77; FAO, 1905, #377, #386



		1586

		Pedro Brum (Almeida, 1951)

		TB, 1883, #114; FAO, 1905, #354, #397; LV, 1966, #638, #650



		1640

		João Gurumete (Romero, 1885)

		TB, 1883, #78; FAO, 1900, #46



		1641

		O velho e o tesouro do rei (Romero, 1897)

		TB, 1883, #72; FAO, 1900, #46; LV, 1963, #170-181



		1642

		O lobo e o pote de ouro (Sant’anna, 1992)

		LV, 1966, #638



		1643

		História de João Bobo (Almeida, 1951)

		LV, 1966, #659



		1645B

		O sinal do tesouro (Cascudo, 1955)

		FAO, 1905, #399



		1650

		A gente que ia buscar o dia (Campos, 1928)

		LV, 1966, #528



		1653

		Histórias de Pedro Malazarte (Almeida, 1952)

		LV, 1966, #651



		1654

		O sapateiro que se fingiu de morto (Fernandes, 1978)

		TB, 1883, #86; LV, 1966, #602, #608-611



		1685

		As conversas de Mane Bocó (Gomes, 1931)

		FAO, 1905, #355; LV, 1966, #643, #644, #647



		1696

		A onça, o macaco e os carapinas (Campos, 1928)

		TB, 1883, #75; LV, 1966, #638, #639, #641-643; #645, #647-649, #661



		1697

		O caipira que desejava falar difícil (Almeida, 1951)

		LV, 1966, #525-527



		1698

		Os cinco moucos (Lima, 2003)

		LV, 1966, #485-488



		1698G

		A gaita do cágado (Barroso, 1949)

		LV, 1966, #423, #500



		1704

		São Roque (Sant’anna, 1990)

		LV, 1966, #450



		1730

		O caboclo namorado (Romero, 1897)

		AC, 1879, #67; TB, 1883, #116; FAO, 1905, #328; LV, 1966, #350-353, #366



		1735A

		O invejoso (Alcoforado &Albán, 2001)

		LV, 1966, #370



		1741

		Vá esfolar outro… (Monteiro, 1974)

		TB, 1883, #117; FAO, 1900, #113; LV, 1966, #359



		1829

		O falso Bom Jesus (Lima, 2003)

		AC, 1879, #72; LV, 1966, #403



		1831

		O padre e o sacristão (Fernandes, 1970)

		LV, 1966, #394, #395



		1889C

		O amarelo mentiroso (Campos, 1928)

		TB, 1883, #92



		1951

		João Preguiça (Gomes, 1965)

		LV, 1966, #391



		2023

		História da baratinha (Almeida, 1947)

		AC, 1879, #1; FAO, 1900, #69; LV, 1963, #60-64



		2031

		A formiga e a neve  (Romero, 1885)

		AC, 1879, #2; FAO, 1900, #84; FAO, 1905, #312



		2033

		A raposa e as aves (Campos, 1928)

		TB, 1883, #95; LV, 1963, #77



		2034

		O macaco e o rabo (Romero, 1885)

		AC, 1879, #13; LV, 1963, #82, #83



		2037A*

		O macaquinho (Lima, 2003)

		AC, 1879, #10; FAO, 1900, #83



		2200

		O marinheiro e a sua resposta (Almeida, 1951)

		FAO, 1900, #156-158



		2300

		Deixe os patos passar (Cascudo, 1955)

		TB, 1883, #118

















































































































































































CAPÍTULO IV



TEORIAS DO CONTO POPULAR PORTUGUÊS





















TEORIAS DO CONTO POPULAR PORTUGUÊS



1. A TEORIA DE ADOLFO COELHO NO «PREFÁCIO» A CONTOS POPULARES PORTUGUEZES



O prefácio a Contos Populares Portuguezes começa por integrar o conto nas tradições populares portuguesas, que por isso deve ser preservado e respeitado. Neste sentido, compreende-se o escrúpulo de Adolfo Coelho em referir os critérios para a recolha dos contos: selecção de informantes credíveis e competentes[footnoteRef:230]; audição directa ou recurso a intermediários também credíveis e competentes[footnoteRef:231]; identificação de informantes[footnoteRef:232]; rigor na transcrição do transmitido oralmente, com mínimas intervenções do editor[footnoteRef:233]. [230:  Escreve Adolfo Coelho que os contos «foram ouvidos de pessoas que se exprimiam bem» e que «não apresentam deturpações grosseiras de palavras.» (2001: 41)]  [231:  O autor garante que os contos foram estenografados «ao saírem da boca de narradores populares» ou recebidos na forma escrita «de pessoas de alguma instrução e de indubitável probidade». (2001: 41)]  [232:  «Os contos que levam a subscrição Ourilhe foram-nos ditados pela Sr.ª Ana Alves Leite, pequena proprietária daquela freguesia (no concelho de Celorico de Basto), uma mina de tradições de que haurimos também contos populares publicados na Romania de MM. Gaston Paris e Paul Meyer (vol. III) e na Zeitschrift für romanische Literatur do Sr. G. Gröber (1879) e várias lendas e outros contos que serão publicados em parte, pelo menos, nessas duas revistas. A Sr.ª Alves Leite só por si nos forneceu matéria dum bom volume. Os contos que têm a subscrição Coimbra foram-nos enviados por uma de nossas irmãs. Os contos que têm subscrição Foz do Douro foram-nos ditados por mulheres analfabetas da localidade; os de Oliveira do Douro por uma Sr.ª Luísa, lavadeira; o de Vila Nova por um barqueiro; o n.º XXXIII, de Bragança, foi-nos enviado pelo nosso amigo B. M. de Sá, que o ouvira a uma pessoa daquela cidade e o reproduziu depois de memória; o n.º XXXII foi ouvido por um outro amigo nosso de um merceeiro, poeta popular, de Espadanedo; os n.º LX-LXVI foram-nos oferecidos com uma considerável e interessante colecção pelo nosso amigo e colega Z. Consiglieri Pedroso: esses, com excepção do último (LXV) que lhe enviaram de Coimbra, onde é muito popular e o ouvimos contar numerosas vezes quase sempre na mesma forma, foram ouvidos pelo nosso amigo de pessoas do povo.» (2001: 41-42)]  [233:  Adolfo Coelho afirma: «Não amplificámos nenhum; não introduzimos nenhum adjectivo, nenhum ornato; cortámos apenas alguma repetição inútil; introduzimos apenas e raramente algum pronome que a reprodução escrita torna necessário.» (2001: 41)] 


	Em seguida, Adolfo Coelho lembra o que já no estrangeiro foi feito para preservar o conto popular e para justificar a sua actuação. A publicação em 1812-1814 dos Kinder-und Hausmärchen pelos irmãos Grimm e os estudos folclóricos activados em vários países europeus derivacionou ter também reflexos em Portugal, que tinha contos populares genuínos, os quais mereciam ser recolhidos antes de se perderem na memória colectiva[footnoteRef:234]. [234:  É interessante realçar que Adolfo Coelho, homem progressista, reconhece alguns dos perigos do progresso que pode levar à perda de valores como os do conto: «urge que esse movimento se propague rapidamente a todas as províncias de Portugal e de Espanha, antes que o jornal levado a toda a parte pelo caminho de ferro conclua a obra de obliteração que acomete estas tradições; dar-nos-emos por pagos do nosso trabalho se contribuirmos com o nosso exemplo para salvar o que ainda resta deles». 
] 


O reconhecimento da existência de genuínos contos populares portugueses não impede Adolfo Coelho de identificar a relação deles com contos de outras latitudes. O autor dá o exemplo concreto da presença dos povos em certas regiões concorrendo para a transmissão de contos; como os árabes ocuparam a Península Hispânica e a Sicília, é fácil determinar a origem da transmissão de um certo número de contos e entender a correlação que se possa estabelecer entre narrativas tidas como portuguesas, espanholas ou sicilianas. Mais complexo será explicar a circulação de certos contos na Ásia ou na América.

	Por isso impõe-se a reflexão do modo como os contos foram transmitidos, e como foram transformados e adaptados ou como se desdobram em variantes.

	A análise das versões dos contos populares tem particular importância para a definição da mitografia nacional. Adolfo Coelho define os objectivos deste novo ramo de estudos que distingue da mitologia:«Discriminar o que é de criação própria de cada povo, o que se pode explicar por identidade de produção, do que veio de fora; determinar por que canais se operou a transmissão quando a houve, o ponto de partida dela, os elementos primitivos da coisa transmitida, até que ponto reagiram o génio, as condições sociais de cada povo sobre o produto estranho; que leis dominam a produção, a transmissão, a apropriação e alteração dos contos populares”. (2001: 47-48). 

	Depois de nomear os estudiosos europeus que se têm debruçado sobre a mitografia[footnoteRef:235], Adolfo Coelho debruça-se sobre o estatuto popular e literário do conto e sobre a sua relevância histórica e cultural; para ele os contos têm na tradição portuguesa a importância que tiveram para os gregos as fábulas ou as sentenças para os romanos.	 [235:  Destaca, entre outros, Theodoro Benfey (1809-1881), Angelo De Gubernatis (1840-1913), Reinhold Köhler (1830-1892) e Gaston Paris (1839-1903).] 


Por isso Adolfo Coelho esforça-se por apontar a ideia da antiguidade dos contos e do seu enraizamento na sociedade portuguesa: «1.º Todos esses contos provêm directa ou indirectamente da boca popular; quase todos foram aprendidos na infância pelas pessoas que no-los escreveram ou no-los narraram em geral, como essas pessoas no-lo afirmaram, de pessoas de idade. A maior parte dos contos de Coimbra remontam a uma velha Evangelista que morreu com mais de cem anos na Misericórdia daquela cidade; 2.º Nos antigos escritores portugueses, nos adágios, nos prolóquios da língua há alusões a esses contos, ou a contos do mesmo género; 3.º Alguns escritores portugueses apresentam versões literárias desses contos; 4.º A comparação prova que nesses contos há particularidades antigas que faltam ou se acham alteradas nas versões literárias estrangeiras que modernamente entre nós podiam ser conhecidas; 5.º Muitos desses contos não se acham em versões estrangeiras traduzidas ou conhecidas em Portugal.» (2001: 52)

	Fixando-se sobre o segundo ponto, Adolfo Coelho refere a importância do Horto do Esposo, onde consta uma versão do conto n.º LXXIV. Transcreve, servindo-se do que copiou um amigo seu, Julio Cornu, professor na Universidade de Praga, a narrativa que surge no códex alcobacense, de maneira a comprovar a antiguidade do conto n.º LXXIV, que ele coligiu. 

No que respeita ao terceiro ponto, o autor alude à obra de Trancoso, a qual ilustra versões literárias de motivos presentes em contos populares. Diferentemente de Teófilo Braga, que via Trancoso inteiramente comprometido com a tradição popular[footnoteRef:236], Adolfo Coelho acredita que a tradição popular portuguesa não se manifesta em todos os Contos e Histórias de Proveito e Exemplo e que alguns deles até têm que ver com contos estrangeiros[footnoteRef:237]. [236:  Cfr. O estudo sobre os contos populares feito por Teófilo Braga, publicado nos Estudos da Idade Média.]  [237:  São 22 as referências à versão de Trancoso que Adolfo Coelho assinala, não obstante o etnógrafo não as ter estudado todas.
] 


	E dá como exemplo na sua própria recolha a facécia n.º LXVI, a qual ilustra a máxima proverbial “Quem não te conheça que te compre”, e regista versões no século XVIII, em Bluteau, como na obra De Contemptu mundi siue de miséria humanae conditionis, da autoria do Papa Inocêncio III e que Köhler transcreveu. 

Também se detém no conto n.º XXIX, “A Bela Menina”, aludindo às semelhanças existentes entre a narrativa que coligiu e a versão “La Belle et la Bête” de Madame Beaumont e listando outras versões estrangeiras do mesmo conto. Acerca desse conto, o n.º XXIX, Adolfo Coelho conclui ser aparentemente fácil determinar a sua derivação e acrescenta que «Ferdinand Wolf nos seus Studien zur Geschiche der Spanishen und Portugiesischen Nationalliteratur (n.º 8, Berlim, 1859, p. 513, n.º 1, 514n.) exprimiu a opinião de que os contos populares que se encontram na Espanha tenham passado de França e Itália para a nossa península pela maior parte só depois do século XVI, pelo canal da literatura, e de que só mais tarde ainda é que eles chegassem à tradição popular» (2001: 66). 

Contudo, a opinião de Wolf não tem fundamento quando se procede a um estudo comparativo entre os contos populares portugueses e versões estrangeiras. E esse estudo Adolfo Coelho fez, ainda que sem grande profundidade, «um estudo comparado dos contos portugueses que temos reunido e do que já conhecemos dos contos espanhóis prova à evidência que essa opinião não tem fundamento, salvo com relação a algum caso excepcional.» (2001: 66)

O autor atesta ter feito um estudo comparativo entre versões de um mesmo conto, exemplificando com referências a autores e obras italianas, alemãs, espanholas e francesas. Nesta ordem de ideias, e depois de uma análise comparativa entre uma narrativa portuguesa, na linha do conto ou lenda de Fridolin, e uma versão metrificada de Afonso X, Adolfo Coelho reporta-se à influência árabe na península, como à tradição greco-latina. Conclui, no término da sua prefação, que «não podemos admitir uma origem única para os contos, por exemplo, a origem mítica, considerando o conto e o mito como dois produtos radicalmente diversos, embora no conto entrem muitas vezes elementos míticos, vendo nos contos o produto de uma faculdade que se acha mais ou menos desenvolvida em todas as raças humanas, não podemos crer que a transmissão deles para a Europa, para cada país particular se operasse por um único veículo.» (2001: 74)





2. A TEORIA DE TEÓFILO BRAGA



Teófilo Braga foi o primeiro a escrever sobre o conto popular português. Os seus estudos sobre teoria do conto foram publicados em diversas obras: Estudos da Idade Média (1870), História da Poesia Portuguesa. Séculos XII e XIV. Trovadores Galecio-portugueses (1871), Histórias da Novelas de Cavalaria. Amadis de Gaula (1873), e Contos Tradicionais do Povo Português (1883, 1914-1915), cujas notas preliminares e introduções são bastante importantes porque nelas o autor se ocupa da origem, da persistência e da transmissão dos contos populares portugueses.

	Na obra Estudos da Idade Média, Teófilo Braga inclui um breve estudo sobre “Os Contos de Fadas”, onde reflecte sobre contos como “Rei Lear” e “A Dama Pé-de-Cabra” (do Nobiliário do Conde D. Pedro), “As Três Cidras do Amor” e “A cacheirinha”.	Entretanto publica dois novos contos, que considera genuinamente portugueses - “A formiga e a neve” e “O aprendiz de Mago” - respectivamente em História da Poesia Portuguesa. Séculos XII e XIV. Trovadores Galecio-portugueses e em História das novelas de cavalaria. Amadis de Gaula. Em 1877, edita na revista A Evolução o estudo que republicará como introdução no segundo volume da recolha Contos Tradicionais do Povo Português, com o título “Literatura dos Contos Populares Portugueses”.

Nesta introdução, Teófilo confirma o estatuto literário do conto popular português e a sua importância cultural. Em tudo se esforçou por seguir os Irmãos Grimm, pois através da sua recolha «quis trazer à luz a antiga cultura e literatura nacional e, na defesa de alguns dos conceitos fundamentais da sua teoria literária – os conceitos de tradição, génio, nação, raça e ciência -, o exemplo de Jacob Grimm é repetidamente lembrado.» (Cortez, 2001-2002: 81)

	Sensível ao trabalho dos irmãos alemães, Teófilo Braga até adoptou como divisa palavras que prefaciam as Deutshe Sagen, como aponta Maria Teresa Cortez, num estudo comparativo e contrastivo entre Coelho e Teófilo face aos Irmãos Grimm, palavras estas que reforçam o objectivo do estudioso português: da boca do povo sai a verdade e não a mentira; esta última prevarica os valores e falseia a identidade nacional.

Antes de abordar directamente uma teoria do conto popular português, o autor refere-se ao papel pioneiro de Jacob Grimm, o qual «pelos usos populares, por costumes locais, por locuções repetidas automaticamente, por anexins, por parlendas infatis, por hábitos domésticos pôde […] reconstruir o sistema religioso da antiga raça germânica obliterado sob a cultura romana e pela assimilação católica» (2002, I: 26).

	Na teoria que elabora, Teófilo empenha-se em estudar as origens, a persistência e a transmissão dos contos populares, afirmando: «A crítica literária, coadjuvada pelos modernos trabalhos de filologia, tem procurado fazer alguma luz neste complicado problema da novelística, em que se distingue por um saber especial o Dr. Reinhold Köhler, da Biblioteca de Weimar; podem-se reduzir a três a questões deste intrincado problema: 1.ª Qual a origem dos contos, comuns a quase toda a humanidade, entre povos diferenciados pela raça, pela civilização e afastados por espaços e regiões diversas. 2.ª Qual a forma da sua transmissão entre as diferentes raças e civilizações. 3.ª Qual o grau de persistência nas sociedades modernas.» (2002, I: 27-28)

Para ele, os contos populares são «narrativas espontâneas», os «últimos restos das concepções míticas dos povos áricos», e são tecnicamente «documentos étnicos e psicológicos de alta importância, provenientes de um fundo primitivo comum, ou correspondendo a épocas e cruzamentos de raças anteriores aos tempos históricos.» (2002, I: 26)

Na sua origem, defende Teófilo, os contos populares têm uma relação directa com o mito, não no seu conceito filosófico, mas como reminiscências de mitos solares, mitos siderais, mitos meteorológicos, catonianos e agrícolas, pois tomam a forma de narrativas simples cujo objectivo principal se prende com a explicação dos fenómenos desconhecidos, de uma ordem não natural.

 Porém, a associação destes contos a certos tipos de mitos não parece ser suficiente para explicar a existência de narrativas semelhantes em diferentes pontos do globo. Contos asiáticos com origem em mitos siderais, por exemplo, encontram variantes e versões em contos africanos, em tribos e comunidades para quem um mito sideral não constitui conhecimento nem valor cultural, situação que leva Teófilo e outros estudiosos europeus a questionarem a relação conto/mito e a concluírem que a teoria de mitos, como os solares, não é a mais fidedigna para se interpretar a novelística popular.

	Se se entende haver uma relação directa conto/mito, também a ligação que Teófilo atribui à fábula e à metáfora é relevante para se perceber a complexidade do conto popular: «a fábula, depois da metáfora, é a forma a mais rudimentar do conto; nasce desse estado mental subjectivo, e desse sentimento religioso do animismo em que se dá fala às coisas inanimadas, como as pedras…» (2002, I: 32)

O verdadeiro intuito da aproximação do conto à fábula ou vice-versa é o de conceptualizar o conto popular à luz do fetichismo e, posteriormente, do politeísmo: «é frequente nos contos populares a antropofagia; e os poderes mágicos das pedras, das plantas e dos animais representam um estado mental a que corresponde na religião o período fetichista. É este o verdadeiro ponto de partida para a investigação da origem dos contos; os mitos siderais ou solares correspondem já a um elevado estado mental em que predominam as concepções politeístas, em que as forças da natureza se antropomorfizam e, por isso, os contos não podem ser exclusivamente interpretados por um sistema de concepções mais adiantadas do que muitas das situações que encerram.» (2002, I: 33)

Teófilo não identifica o conto popular com o mito, mas relaciona-o com a mitografia. Só que a mitografia não é suficiente para dar resposta às questões colocadas por Teófilo acerca da novelística popular. O autor entende abordar os contos na perspectiva etnográfica e hierológica. E considerando uma grande família de textos associáveis ao conto popular ou vendo o conto popular integrado numa vasta «Novelística Popular», propõe uma classificação que denota um enorme esforço de sistematização, ainda que possa estar longe do rigor que hoje exige a teoria do texto:



CLASSIFICAÇÃO DA NOVELÍSTICA POPULAR[footnoteRef:238] [238:  Teófilo Braga, 2002, I: 62-63.] 


        I. Concepções fetichistas (peculiares aos povos selvagens e persistentes nas civilizações cuhitas e mongolóides):

        a) Comparação por diferença ……. Fábulas	Lapidários – Viridiários – Bestiários – Astrologia, Animismo ou transição mítica.

        b) Persistência desta concepção

        com intuito e forma literária ……. Apólogos

        c) Dissolução popular em locuções

        proverbiais e referências ou ditos

        alusivos …………………………… Anexins

        II. Concepções politeístas (das Sociedades rudimentares, aparecendo desenvolvidas nas civilizações semíticas e áricas):

        a) Mitos antropomórficos ………… Contos	Do Sol, da Aurora e da Noite.

	Do Céu, das Nuvens e das Estrelas.

	Dos Dias e dos Crepúsculos.

        Comparação por analogia:

        1.ª – Doméstica (Enigmas)

        2.ª – Nacional (Epopeias)

        3.ª – Sacerdotal (Teogonias)



        b) Mitos antropopáticos …………… Epopeias	O Sol hibernal e estival, ou o jovem herói que morre e ressuscita. – (Aquiles, Sigurd, Cristo).

	A Primavera, ou a donzela raptada. – (Sita, Helena).

         III. Concepções monoteístas (Das sociedades superiores, em que preponderam ideias abstractas):

        a) Obliteração dos temas míticos 

        entre o povo ………………………. Casos	O Príncipe, A Donzela, A Velha, O Tesouro, O Lobo, O Ogre



        b) Renovação pelas formas

        literárias ………………………….. Novelas e Lendas

        c) Mitificação racional na

        comparação por plausibilidade …… Exemplos e Parábolas







	Pouca atenção foi dada à classificação de Teófilo, mesmo a partir da década de 60 do século XX, altura em que ganharam novo alento os estudos sobre o conto popular e em que começaram a aparecer estudos de teoria textual. Podemos dizer que Teófilo é pioneiro na tentativa de estabelecer alguma clarificação entre textos afins e para esse feito recorre a critérios que pretende objectivos como os das concepções fetichista, politeísta e monoteísta.

No que se refere à origem dos contos, defende Teófilo que ela remonta ao Oriente: «reconhecida a quase generalidade da origem oriental dos contos populares» (2002: 15). Pressentindo que esta origem genérica poderia suscitar dúvidas, distingue orientalismo ariano de orientalismo semita: o primeiro engloba a proveniência de contos cuja difusão se deveu, por um lado, ao proselitismo dos budistas, e, por outro, à acção expansiva dos árabes na Europa Ocidental; quanto ao segundo, o autor atribui a responsabilidade da difusão também aos árabes, mas de tradição hebraica, que exerceram grande domínio e influência na cultura hispânica peninsular.

	O contacto com as concepções primitivas da Humanidade e com as influências orientais levou a que se operasse um estado de Filomitia - «um estado mental de credulidade, em que ficaram os povos que não chegaram pela dúvida e cepticismo às noções racionais de Filosofia» (2002, II: 16), no entender de Aristóteles – que, segundo Teófilo Braga, diz respeito ao folclorismo e à sabedoria popular, opondo-se, na linha aristotélica, à filosofia, enquanto estado de racionalidade, logo ausência de naturalidade e espontaneidade.

	Assim, os contos populares são de cariz filomítico e reportam-se a um estado desprovido de teorias e dúvidas que «persiste nas crianças, nas mulheres, nos velhos, em geral no vulgo, no automatismo dos costumes, na emoção das grandes catástrofes, e em um misticismo espontâneo» (2002, II:16). Esta credulidade espontânea opõe-se a uma incredulidade racional que é sinónimo de Filosofia.

	Deste modo, a filosofia não valoriza o estado filomítico, porque apenas pela erudição se conseguirá explicar toda a riqueza presente em línguas e literaturas de civilizações extintas. Não obstante, o autor assevera que tal estudo se fará pela erudição, «não a erudição isolada, especial, de uma preocupação sem destino, que se torna impertinente e pedantesca» (2002, II: 17), ou pela Filologia, a qual, acrescenta o autor, estabelece o critério seguro de as literaturas serem estudadas nas suas origens tradicionais e populares.

	 A filologia moderna estabelece o fundo primário popular, mostrando como os contos populares poderão ser restos de um estado mítico primitivo que ganhou simpatia junto do povo, o qual lhe moldou feições e permitiu a sua recriação, transmissão e difusão.

Entende-se assim que na classificação da «Novelística Popular» se faça referência aos mitos siderais e solares, e telúricos e meteorológicos, antropomórficos e antropopáticos; e compreende-se a valorização por Teófilo de disciplinas como a Etnologia e a Antropologia, que ele considera parentes filológicos da Literatura.

	Teófilo refere-se ainda a uma espécie de duas correntes de elaboração e fixação dos contos na tradição popular: «um grande número de contos persiste exclusivamente na transmissão oral do povo, que os transforma desde a primitiva concepção mítica até à simples aventura faceta ou à referência vaga de qualquer adágio; existe simultaneamente um outro grupo de contos conservados por via da redacção literária e escritos com uma certa intencionalidade moral ou artística.» (2002, II: 19)

	Esta distinçao confirma a índole da recolha que ele empreendeu: por um lado, há contos populares com proveniência, directa ou indirecta, de um informante; e por outro, o autor inclui contos que classifica de “histórias de tema e forma literária”, retirados de fundos bibliográficos ou de publicações anteriores.

	Mas várias dificuldades se levantam quando se trata de especificar a origem dos contos. Sendo o Pantchatantra a recolha mais antiga de narrativas populares, como explicar as diferenças ou a originalidade de outras é uma dificuldade imediata. E neste sentido Teófilo cita Gaston Paris: «Por um fenómeno que, com surpresa a ciência constata cada vez melhor, parece que a imaginação moderna ocidental, mesmo nos espíritos mais brilhantes, é incapaz de inventar um conto igual àqueles que, criados na sua maior parte na Ásia há já longos séculos, de lá se propagaram nos nossos países e constituem ainda hoje o fundo quase exclusivo do nosso património de ficção (Poésie du Moyen Age, 152).» (2002: 21) 

Nota-se a forte influência exercida pela “Escola Mitológica” nos estudos que Teófilo Braga fez sobre os contos, querendo como que reduzi-los a «restos da mitologia árica degenerada, […] fragmentos metafóricos de ideias mítico-religiosas aviltadas, […] personificações e lutas de fenómenos naturais» (Apell, 1920: 6). 	

Hoje não haverá quem defenda globalmente esta teoria, ainda que haja certamente estudiosos das implicações míticas dos contos populares.





3. A TEORIA DE CONSIGLIERI PEDROSO



	A nota introdutória a Contos Populares Portugueses (1910) apresenta-se sob a forma de ensaio e tem por título «Significação e Importância dos Contos Populares». Aí Consiglieri Pedroso reflecte sobre o conto português, a sua origem e natureza, as suas características e tipologias.

	O autor encara o conto como «um tesouro tão genuinamente artístico da alma popular» (2000: 7) cuja linguagem é espontânea e desprovida de artíficios. O estudo do conto interessa à novelística ou mitografia, «nova e importante ciência, que tem por objecto o estudo de todas as questões que se ligam com a origem, com a essência e com a transmissão dos contos populares.» (2000: 8)

	Para Consiglieri Pedroso, chegou o momento de a mitografia portuguesa valorizar o conto popular enquanto manifestação do maravilhoso popular, estabelecendo linhas de análise comparativa com o maravilhoso dos outros povos. Numa breve reflexão sobre as variantes de contos populares portugueses e estrangeiros, o autor conclui que «o conto português conserva uma feição mais genuína que muitos outros pertencentes ao mesmo ciclo de variantes.» (2000: 12)

	Essa conclusão resulta apenas da comparação de um conto português com uma versão russa, outra francesa e ainda uma outra alemã, pertencentes ao ciclo da Cinderela ou Gata Borralheira. Parece-nos prematuro inferir uma «feição mais genuína» conservada pela versão portuguesa, especialmente porque o autor não diz em que consiste essa «feição genuína»; e baseia-se unicamente no facto de a versão portuguesa ter um episódio que as versões estrangeiras não têm. 

	A análise comparativa desses contos mostra que Consiglieri Pedroso tinha consciência da importância das versões ou variantes dos contos, aparentemente pouco estudadas por Adolfo Coelho e Teófilo Braga. Aliás ele diz explicitamente: «pela nossa parte apresentamos todas as variantes importantes que pudemos coligir, omitindo apenas as simples versões de um mesmo conto, diferenciadas tão-somente por pequenas particularidades de dizer. […] Mas apresentando estas variantes, podíamos seguir dois caminhos. Ou tomar uma delas como tipo, reproduzindo em seguida as demais em nota no fim de cada conto ou no fim de cada volume; […] ou então transcrevê-las como se fossem contos independentes, não dando a preferência a nenhuma delas. Depois de alguma hesitação, decidimo-nos por este último.» (2000: 12)

	Compreende-se a hesitação e a prudência de Consiglieri Pedroso em face das dificuldades em determinar nos contos – como em muitos textos orais – a cronologia da sua produção ou a sua originalidade.  

	O autor também reconheceu, como Teófilo Braga, a necessidade e a importância da classificação dos contos populares que, disse, o povo repartira por quatro tipos: «Além da velha e tradicional denominação de histórias da carochinha, que é aplicada à totalidade dos contos e que talvez tenha origem erudita, o povo distingue os contos de fadas, as histórias morais, as fábulas e as anedotas.» (2000: 13)

	Consiglieri Pedroso detém-se mais nos contos de fadas ou de encantos, em que o maravilhoso assume um papel fulcral; «o carácter destes contos é sem dúvida alguma mítico, ou quando a sua acção não pode directamente filiar-se no desdobramento de um mito, apresentam-se ainda assim de elementos mitológicos mais ou menos puros.» (2000: 13-14)

	Mas, diferentemente de Teófilo Braga, para quem os contos populares são na sua totalidade de proveniência filomítica, Consiglieri Pedroso circunscreve a origem mítica aos contos de fadas ou de encantos, cujas personagens são «os gigantes, as bruxas, as feiticeiras, as fadas, os monstros que habitam subterrâneos» ou são «os animais que falam, as árvores que cantam, as armas e os utensílios mágicos.» (2000: 14)

	Quanto às outras classificações, Consiglieri Pedroso não foi tão preciso: «As histórias morais, conforme o nome já indica, propõem-se demonstrar uma tese. […] Distinguem-se das anedotas, onde em geral predomina a facécia, e das fábulas, que também mais ou menos têm um fim moral, mas em que o herói ou heróis são sempre os diversos animais.» (2000: 14) 

	Se não aprofundou o estudo ou a caracterização dos quatro tipos de contos, Consiglieri Pedroso soube assinalar o fenómeno do possível tráfico entre contos ou entre contos de diferentes tipos a que já aludira Adolfo Coelho: «Há, com efeito, um certo número de contos em que o começo de dissolução é evidente, o que não admira, atendendo a que Portugal foi um dos últimos países a coligi-los. A confusão de episódios, porém, nem sempre é indício de dissolução próxima, […] é o resultado inevitável do trabalho inconsciente e espontâneo do sincretismo popular.» (2000: 20)

	O sincretismo popular também já havia sido evocado por Teófilo Braga no que concerne à possível determinação das origens do conto. Consiglieri Pedroso refere-se-lhe como sendo um dos aspectos subjacentes à confusão de episódios que verifica em alguns dos contos portugueses, aspecto que constitui novidade na reflexão sobre as teorias do conto popular. Contudo, fica-se apenas por essa referência.



4. A TEORIA DE JOSÉ LEITE DE VASCONCELOS



	A recolha de Contos Populares e Lendas por José Leite de Vasconcelos foi publicada postumamente; isso explicará o facto de, ao contrário das outras recolhas, esta não contar com uma introdução do recolector, embora contenha uma introdução por um dos responsáveis da edição. Todavia, José Leite de Vasconcelos deixou-nos algumas anotações aos contos – de que Alda da Silva Soromenho e Paulo Caratão Soromenho se serviram – e deixou-nos páginas consagradas ao conto na Etnografia Portuguesa (volume I, 1933) e na Filologia Barranquenha (1955).

	No primeiro volume da Etnografia Portuguesa, o autor dedica particular atenção aos Contos e Histórias de Proveito e Exemplo de Trancoso: «o valor dos Contos está em eles conterem muitos temas tradicionais, e em representarem na nossa literatura a novelística da epoca e a anterior, pois se relacionam com obras italianas (Decameron, etc.), e talvez hespanholas.» (1933: 233)

	Embora reconhecesse a relação de Trancoso com a tradição anterior, Leite de Vasconcelos não tem dúvidas em dá-lo como o «primeiro contista» e como um marco na história da novelística portuguesa.

	O valor dos Contos de Trancoso já havia sido aquilatado por Adolfo Coelho e Teófilo Braga, mas nenhum deles se debruçou a fundo sobre a questão dos temas veiculados pelas narrativas de «proveito e exemplo». 

O próprio Leite de Vasconcelos reconheceu que «Theophilo Braga, Adolfo Coelho, e Menéndez y Pelayo especificaram na obra de Trancoso muitos contos a que se ligam outros da tradição oral, como o do justo juiz (desenvolvidamente estudado por Adolfo Coelho), o da rainha a quem as irmãs acusaram de parir monstros, o das perguntas enigmáticas que faz um rei, etc.» (1933: 234); mas não deixou de condenar alguns juízos a respeito de Trancoso: «Vem a proposito dizer que tanto Theophilo Braga como Adolfo Coelho foram injustos na apreciação literaria da obra de Gonçalo Fernandes. O primeiro […] diz que a prosa é acanhada e de uma imaginação assombreada pelas macerações catholicas, e que o estylo é forçado. O segundo, não mais feliz, neste caso, do que Theophilo, chama a Trancoso assaz miseravel narrador, e acrescenta: os seus fins moralisadores, obrigando-o a cada passo a comentários moraes, fazem diminuir o interesse dos seus contos.» (1933: 235)

	Para Leite de Vasconcelos, ainda que os Contos mantivessem a mesma função moralizadora - «era esse o gôsto da epoca e das seguintes, como o prova existirem multiplas edições da obra desde o século XVI até a segunda metade do XVIII.» (Vasconcelos, 1933: 236) - a obra de Trancoso marca o fim de uma época e o início de outra.

	No mesmo estudo, o autor procede à sistematização das publicações de recolhas de contos tradicionais portugueses a partir de 1879. Passa, brevemente, por todas as recolhas publicadas até aos anos 30 do século XX - a de Adolfo Coelho, a de Teófilo Braga, a de Consiglieri Pedroso e a de Francisco de Ataíde Oliveira -, sem esquecer o que foi sendo publicado dispersamente em revistas e periódicos.

	Mas não encontramos na Etnografia Portuguesa nenhum esboço de uma teoria do conto popular português semelhante ao que haviam feito os seus antecessores; encontramos, isso sim, uma breve – mas importante - história do conto português.

	Na Filologia Barranquenha, José Leite de Vasconcelos reúne dez os contos populares recolhidos em Barrancos e transcritos no dialecto local. Detém-se na comparação entre diferentes versões, referindo o que já conhecia de criança ou o que já havia sido publicado dentro ou fora de Portugal, e refere especificidades linguísticas relacionáveis com a terra barranquenha; não os inscreve em nenhuma teoria, nem reflecte sobre a sua origem, transmissão ou sobrevivência na tradição portuguesa.

	No entanto, sabemos por Paulo Caratão Soromenho que Leite de Vasconcelos tinha ideias precisas a respeito dos contos populares, de que foi o mais importante coleccionador: «No espólio existiam vários atados com o título Contos, outros com o título Lendas: aí se encontravam mais de quatrocentos contos, acompanhados de cerca de quatrocentos e cinquenta verbetes.» (Soromenho, 1963: VIII) É graças a esses verbetes que podemos avaliar algumas ideias de Leite de Vasconcelos sobre os contos populares portugueses.

	Norteado por questões com as quais já haviam convivido os primeiros recolectores de contos populares portugueses, Leite de Vasconcelos debateu-se sobre a distinção entre conto e lenda[footnoteRef:239], assim como sobre a existência de diferentes tipos de contos, tendo por base a classificação de Antti Aarne. [239:  O coordenador afirma que «o estudo dos verbetes e outros apontamentos veio demonstrar que o Doutor Leite soube toda a sua vida da existência duma diferença entre conto e lenda, mas não a estabeleceu nunca de maneira, para si, satisfatória; e por vezes a sua hesitação foi tal que utilizou as duas designações como sinónimas (assim fizeram outros estudiosos da literatura popular: Sébillot, Adolfo Coelho) ou então aplicou-as ao mesmo texto, indiferentemente; não concordou com opiniões de nacionais e estrangeiros, nem com qualquer das suas próprias opiniões de épocas diferentes.» (1963: IX)] 


	O coordenador da recolha transcreve, na introdução, um dos verbetes do autor relativo aos conceitos de conto e lenda: «A diferença está em que nas lendas a narração é feita como acontecida, e por isso se citam nomes de pessoas e de localidades (e às vezes épocas: tempo dos Mouros, etc.).» (1963: X) Estas palavras determinaram a separação do corpus recolhido por Leite de Vasconcelos – contos populares e lendas –, que todavia é da responsabilidade dos editores.

	Nos Contos Populares e Lendas, Leite de Vasconcelos dá conta de uma classificação popular - «a palavra contu, sem adjunção de epíteto, significa principalmente narrativa de um acontecimento verdadeiro. Por isso, para se significar «contos mentirosos», diz-se de modo particular: contus de caminhu, contus de cálhi, contus de caleija, também contus de fogal («lareira», cf. espanhol hogar).» (1964: 72) -, mas inclui contos de todas as classes de Antti Aarne: «de animais; contos propriamente ditos; e facécias.» (1964: 72) Mas uma teoria do conto popular português nunca chegou a ser esboçada por José Leite de Vasconcelos.

	

	

	









































CONCLUSÃO – PARA UMA TEORIA DO CONTO POPULAR PORTUGUÊS



	Não é fácil tentar construir uma teoria do conto popular português para a qual dispomos de escassas contribuições à semelhança do que sucede com outros domínios da literatura popular.

	Em relação ao conto popular e a espécies afins, a colecta é abundante, mas «é magra a produção intelectual referente à descoberta dos seus significados.» (Lopes, 2000: 16) No entanto, é possível – e necessário – tentar impor algum rigor na dispersão e confusão que caracteriza os estudos do conto popular português.

	Naturalmente o conto popular português tem alguma relação com os contos populares de outros países. No âmbito europeu, não temos dúvidas de que há uma proximidade assinalável entre o repertório português e o espanhol, não obstante as influências francesas e italianas. «Por isso é que o conto é, por um lado, universal e, por outro, particular de cada cultura.» (Lopes, 2000: 13)

	Circunscrito a um país, o conto popular convive forçosamente com um conjunto de factores que o demarcam num universo mais vasto, política, social, económica e culturalmente diferenciado.

	Constituído o reino de Portugal em 1128, o pequeno território situado nas actuais regiões de Trás-os-Montes e Alto Douro sofre a congeminação cultural dos restantes reinos que formam a Península Ibérica.

	Durante a Idade Média, além da exploração narrativa de matérias como a de Bretanha, a de França e a de Roma, é sobretudo a religião cristã que favorece a produção e a circulação de contos, que os clérigos liam em latim, mas que em pregações e na catequese transmitiam ao povo cristão, às vezes muito sensível a parábolas, a episódios da vida de Cristo ou a histórias do Antigo Testamento.

	Mas às histórias da Bíblia acrescentaram-se na Idade Média muitas histórias de santos e de mártires cristãos e em particular histórias de milagres, com relevância para os de Nossa Senhora. Assim se explica a popularidade de obras como as Cantigas de Santa Maria, do rei Afonso X de Castela, que narra vários milagres, numa altura em que se projectava um grande culto mariano na Península Ibérica. Embora expostos em versos, os milagres denunciam a sua estrutura narrativa desde o incipit, muitas vezes formulado por «Diz-se que…», «Conta-se que…», além de se reportarem a acontecimentos miraculosos, da ordem do sobrenatural, cativando ainda mais o ouvinte. Noutra obra medieval, O Horto do Esposo, o conto reveste-se de diferente dimensão – a do exemplum – que retoma por vezes o texto bíblico e a função da formação e moralização pessoal.

	Mas não pensemos que essas obras valeram só por um determinado período limitado no tempo, a sua popularidade reflecte-se em inúmeros contos de exemplo que Teófilo Braga publicou, no segundo volume da sua recolha Contos Tradicionais do Povo Português, transcritos das obras medievais. E comprova-se também pelos contos que Leite de Vasconcelos recolheu e que os coordenadores da edição de Contos Populares e Lendas entenderam incluir num ciclo designado de «Nossa Senhora», onde as cerca de vinte narrativas publicadas retomam o panegírico de Maria, tal como era intenção dos milagres marianos medievais.

	Ainda na época medieval, a circulação de outras estórias garantiu o relato contístico: as narrativas da Matéria de Bretanha, envoltas no misticismo cristão da busca do Santo Graal, criam o ideal cavaleiresco que se fixou precisamente nos Livros de Linhagens portugueses, levando à produção de romances tradicionais alusivos à gesta dos grandes cavaleiros. Todo esse repertório penetrou muitas vezes em Portugal por via de Espanha. Várias dessas narrativas foram inicialmente traduzidas, mas depois foram ganhando uma feição nacional pela recriação e mesclagem de episódios. A transmissão oral a isso se prestou.

	Muitos contos que figuram nas nossas recolhas transmitem ainda os ideais cavaleirescos medievais. O herói dos contos maravilhosos e de certos contos sentimentais é, muitas vezes, o cavaleiro destemido e puro, é um Galaaz que evoluiu e adquiriu as feições próprias de um novo espaço e de um novo tempo. Lembre-se, por exemplo, o conto «Sempre Não», publicado por Teófilo Braga no primeiro volume da sua recolha, que trata em tom jocoso o tema da fidelidade conjugal como condenação dos ideais cavaleirescos.

	Como não houve em Portugal, durante a Idade Média, uma grande produção de manuscritos de cariz fictivo, a transmissão dos contos foi fundamentalmente oral. Até que no último quartel do século XVI surge a obra Contos e Histórias de Proveito e Exemplo, de Gonçalo Fernandes Trancoso. O título encerra claramente o intuito da obra, moralizar, e refere, pela primeira vez, o vocábulo contos, o qual deve ser diferenciado de histórias.

	A esta obra subjazem os motes medievais que sobreviveram na tradição oral, não fosse a intenção moralizadora o seu principal sustento. Os contos de exemplo são retomados, assim como alguns temas evocados nas histórias de cavalaria. Embora não devam ser entendidos como contos orais, os textos de Trancoso tornaram-se contos tradicionais – alguns dos quais vieram a ser incluídos por Teófilo Braga no segundo volume da sua recolha, na parte a que chamou de «Histórias e Exemplos de Tema Tradicional e Forma Literária».

	O sucesso da obra de Trancoso vê-se em inúmeras reedições até aos meados do século XVIII. Se entretanto noutros lugares foram conhecidos outros conjuntos de contos populares, como os das Mil e Uma Noites – que Antoine Galland traduziu para francês em 1704 e 1715 –, nenhuma outra colectânea semelhante foi publicada em Portugal, embora se conheçam obras cultas como a Nova Floresta de Manuel Bernardes que se valeu de exempla.

	Ao nível popular ganha particular relevância a publicação de contos e de estórias em folhas volantes ou em folhetos de cordel. Estas estórias retomaram assuntos medievais, como as gestas do ciclo carolíngio, revitalizaram os romances tradicionais, recuperaram o mundo das «princesas» e das «imperatrizes». Recorde-se, a título de exemplo, a famosa História de João de Calais, da qual encontramos quatro versões recolhidas e publicadas por Alda e Paulo Caratão Soromenho em Contos Populares Portugueses (inéditos).

	Deve-se, também, à literatura de cordel a divulgação de narrativas de naufrágios e viagens, que deram corpo à História Trágico-Marítima, e de estórias fantásticas de monstros e gigantes. E à literatura de cordel também se deve a exportação de contos e estórias para outros territórios de ocupação portuguesa, como o Brasil.

	O século XIX português foi um século de grandes mudanças e isso verificou-se no interesse pelo conto popular. Sob a influência do Romantismo, Almeida Garrett buscou nas tradições populares, com especial atenção à época medieval, a «alma do povo». Tratou de compilar um romanceiro; não se coibindo de alguma interferência na transcrição do texto, ele assumiu as reconstituições, advogando a necessidade de dotar de certos artifícios literários os textos populares que se propôs reunir.

	Embora Garrett não tivesse centrado o seu interesse nos contos, não descurou a sua existência e importância. Foi Herculano quem se dedicou à narrativa em prosa, recuperando contos e lendas medievais, cuja popularidade é inquestionável, como «A Dama Pé-de-Cabra». Mas, tal como Almeida Garrett, também Alexandre Herculano retocou os textos originais, tornando-os desprovidos da linguagem e feição populares que lhes são tão próprias.

	Foi no último quartel do século XIX que se assistiu, finalmente, à publicação de contos populares portugueses. O interesse suscitado pelo trabalho dos Irmãos Grimm na Alemanha e que, aos poucos, chegou a Portugal pela publicação de traduções de contos alemães em periódicos e revistas, deu novo rumo ao conto oral de tradição portuguesa. 

	De 1879 a 1915 são publicadas, em Portugal, dez recolhas de contos populares, duas delas no estrangeiro sob a forma de traduções parciais de edições portuguesas, perfazendo um total de mais de um milhar e meio de contos.

	Mas a atenção dos estudiosos portugueses recaiu, à semelhança dos demais investigadores europeus, sobre a origem, a transmissão e a significação dos contos. Das teorias apresentadas a mais complexa é a de Teófilo Braga, porém a mais complicada, segundo o nosso ponto de vista: defender que o conto popular é de origem mítica implica pôr de parte todo um conjunto de contos e estórias de teor realista que se celebrizaram e vingaram na tradição portuguesa graças à transmissão oral e à transmisão folhetinesca.

 	Além disso, as questões ligadas à circulação e fixação dos contos revestem-se da necessidade de conhecimentos que não se circunscrevem apenas aos aspectos literários, históricos e/ou geográficos. Teófilo falou nas migrações do conto, aludindo a um conjunto de factores que podem não constituir regra. O que hoje sabemos sobre o conto popular universal permite compreender melhor especificidades do conto popular português e também a sua conexão com contos de outros países.

Sem remontar a épocas longínquas, sabemos que a Península Ibérica foi território de passagem e de fixação para muitos povos: romanos, visigodos, árabes, entre outros. Lembremos também a grande epopeia dos descobrimentos que ligou Portugal a África, ao Brasil e ao Oriente. Atender a tudo isso para explicar o processo de transmissão dos contos populares torna-se uma tarefa hercúlea.

Por isso, cremos que as conclusões de Adolfo Coelho relativamente à origem, transmissão e significação do conto popular português são as mais objectivas e coerentes para a nossa reflexão. «1.º Todos esses contos provêm directa ou indirectamente da boca popular; […] 2.º Nos antigos escritores portugueses, nos adágios, nos prolóquios da língua há alusões a esses contos, ou a contos do mesmo género; 3.º Alguns escritores portugueses apresentam versões literárias desses contos; 4.º A comparação prova que nesses contos há particularidades antigas que faltam ou se acham alteradas nas versões literárias estrangeiras que modernamente entre nós podiam ser conhecidas; 5.º Muitos desses contos não se acham em versões estrangeiras traduzidas ou conhecidas em Portugal.» (2001: 52)	

Muitos temas universais foram recuperados pelos contos populares portugueses. O conteúdo de um conto, narrado numa determinada época e num determinado lugar, pode ter sofrido transformações ao longo do tempo; porém a sua essência é a mesma de um conto remoto, narrado em época e lugar completamente diferentes. Assim, na sua raiz, os contos relatam conteúdos comuns referentes no homem e para o homem. 

Note-se a popularidade dos ciclos genéricos da «Princesa/Menina ou do Príncipe/Menino Encantado», da «Bela e o Monstro», do «Pedro das Malas Artes», da «Morte Enganada», que reúnem um quase sem número de versões no repertório português. A título exemplificativo, o conto «As Três Cidras do Amor» - ciclo da «Princesa ou Menina Encantada» ou tipo internacional ATU 408 – The Three Citrons of Love (The Three Oranges), tem 46 versões catalogadas; «Bela-Menina» - tipo 425C Beauty and the Beast – regista uma dúzia de versões, sem contar com as contaminações  de episódios noutros tipos; os contos do ciclo do «Pedro das Malas Artes» - tipo 1696 ‘What Should I Have Said? (Done?)’ – rondam as 35 versões; «Comadre Morte» - tipo 332 Godfather Death – tem uma quinzena de variantes.

Porém, se certos contos tiveram e têm um considerável número de versões, outros há que surgem como contos únicos no repertório português. A recolha de Leite de Vasconcelos é a que melhor nos dá conta destes casos: «O Lobo Logrado» – ATU 112R (Ca-Ch) The Wolf and the Greedy Sheep; «Um macaco e um papagaio» – ATU 135* The Mouse Makes a Boat of a Bread-Crust; «A velha Catrina» – ATU 152A* The Wife Scalds the Wolf; «O Lobo e o Peixe» – ATU 157C*  Hiding from Man; «O Pito-Nu» – ATU 244 – The Raven in Borrowed Feathers; «O Vento» – ATU 298*B (Cardigos) The Wind Complains to God; «A Bela Felicidade» – ATU 470B The Land Where No One  Dies; «O Irmão da Carapuça» – ATU 569 The Knapsack, the Hat, and the Horn; «O Cabouqueiro» – ATU 751C* Wealth Leads to Pride; «Parábola dos Sete Vimes» – ATU 756*J (Cardigos) Truth is the Best Deception; «O Tesouro» – ATU 763 The Treasure Finders Who Murder One Another; «O Lavrador Agoniado» – ATU 773** God and Devil Dispute over Miser’s Soul (=Boggs *773A, Man Never Gives Alms); «O Diabo e o Ladrão» – ATU 817** (Ca-Ch 2003a) The Devil and the Good Thief; «A filha do mercador» – ATU 881 A – The Abandoned Bride Disguised as a Man.

Esta nossa referência justifica-se pelo facto de não haver estudos que se tenham debruçado sobre as questões das variantes e das versões dos contos populares portugueses, nem tão-pouco investigações sobre as suas fontes e sobre as suas ocorrências. Dispomos agora do Catalogue of Portuguese Folktales e de os outros catálogos a que nos referimos, mas continuamos sem estudos comparativos genéricos.

E além das versões que os contos populares portugueses têm, importa também centrarmo-nos brevemente na recuperação dos seus temas na literatura dita culta ou consagrada: «Esta riqueza compendiada nas narrativas populares foi ignorada durante séculos pelos intelectuais. Não lhes atribuíam a importância que efectivamente têm, embora porventura lhes percebessem o sentido por não estarem ainda muito distanciados da cultura que lhes deu origem. Por outras palavras, compreendiam-na de forma espontânea e não reflectida, como todos os outros interventores na cultura. No entanto, durante séculos, elucubrações populares foram consideradas infantis e absurdas e o estudo científico da tradição constística foi sendo durante muito tempo desconhecido, como aliás acontecia a respeito de todas as realidades humanas que não tivessem um cariz histórico.» (Lopes, 2000: 15)

O reavivar desta «memória» tradicionalmente longínqua, constituída por saberes ancestrais oralmente veiculados ao longo dos tempos, materializa-se em muitas das produções literárias dos nossos romancistas e contistas modernos e pós-modernos. Esta constatação é facilmente compreensível, na medida em que, actualmente, tal como outrora, o romancista e o contista não criam a realidade do nada: buscam-na em si próprios, na sociedade que os rodeia, enfim no cosmos que os envolve. Seguidamente, misturam e estruturam todas essas influências nos seus textos, assimilando, transformando e reinventando esta «aprendizagem do mundo» consubstanciada no conto popular português.

Por exemplo, merecem sumariamente a nossa atenção autores como Eça de Queirós, Sophia de Mello Breyner e José Saramago, entre outros. Eça recuperou no seu conto «O Tesouro» a estória de «Os Quatro Ladrões» como forma de garantir a sobrevivência do exemplum medieval, condenando a ambição desmedida e a traição. Sophia retomou os motivos do célebre conto da «Gata Borralheira» não apenas como forma de os popularizar, mas transfigurando-os. A intencionalidade comunicativa do conto popular não é a mesma do conto de Sophia, embora tenham uma matriz comum. Saramago recuperou temas da tradição oral portuguesa por meio de uma invulgar conjugação da linguagem literária com a linguagem popular, pela construção ficcional de homens e mulheres do povo (os trabalhadores do meio rural alentejano, em Levantado do Chão; os construtores do Convento de Mafra, em Memorial do Convento; a família de oleiros de A Caverna), pela renovação de temas caros ao imaginário popular e pela recuperação da figura do contador de estórias, assumida, quer pelo narrador de qualquer uma das obras em questão, quer por personagens populares, encontradas em Levantado do Chão (António Mau-Tempo) e em Memorial do Convento (Manuel Milho).

Também na chamada literatura infantil, muitos autores retomaram temas e motivos dos contos populares. Saliente-se, por exemplo, os Contos Tradicionais, recontados por António Mota, obra que integra o Plano Nacional de Leitura; ou O Capuchinho Cinzento de Matilde Rosa Araújo; e um quase sem fim de estórias de fadas e de princesas publicados em manuais escolares do 1.º e 2.º ciclos do Ensino Básico.

Neste sentido, seria importante desenvolver estudos que demonstrassem como o conto popular está presente na urdidura textual moderna e pós-moderna, uma vez que «as narrativas tradicionais são o instrumento e concretização da compreensão do sentido do mundo e das estruturas da vida social conseguidas por uma dada cultura.» (Lopes, 2000: 15) Mas seria também desejável que os contos populares em geral ou em especial suscitassem análises literárias ou não que aqui não podíamos fazer.

Gostaríamos que este nosso trabalho valesse como um instrumento prático e um estímulo para investigações vindouras. Muito há ainda por fazer, mas quisemos dar um contributo decerto modesto para uma clarificação de base no mundo difuso dos estudos do conto popular português, contribuindo para que se percebam com rigor alguns aspectos relacionados com as suas origens, a sua transmissão, a sua fixação por escrito, a sua inventariação e a classificação; e esboçando uma teoria que naturalmente pedirá outras.

De qualquer modo, julgamos ficar evidente que o conto português, que foi e é popular nalguns casos até aos nossos dias, merece bem mais atenção do que a que lhe foi dada nas últimas décadas.







































CRONOLOGIA DA PUBLICAÇÃO DE CONTOS POPULARES PORTUGUESES – DE 1870 A 2007



1870

BRAGA, Teófilo, “Os Contos de Fadas”, Estudos da Edade Média, 53-75. Porto: Ernesto Chardron.

Publicação de 4 narrativas que o autor apresenta como sendo contos populares com origem na Idade Média.

1879

COELHO, Adolpho, Contos Populares Portuguezes. Lisboa: Plantier.

Colectânea de 75 contos populares, com a indicação dos lugares onde foram recolhidos e identidade do narrador, precedida de um prefácio em que faz várias considerações sobre o valor e importância do conto popular.

1880-1881

BRAGA, Theophilo. Etnologia Portuguesa. ENRMC, Lisboa, pp. 241-255 e 433-442.

3 contos enigmáticos. Adivinhas com forma literária. Adivinhas portuguesas. Variantes e analogias com os acertigos galegos, e enigmas de outras Províncias espanholas. Notas comparativas.

1882

COELHO, Adolpho, Contos Nacionaes. (Biblioteca de Educação Nacional n.º 1). Porto: Livraria Universal Magalhães & Moniz.

	Colectânes de contos infantis com motivos e temas de contos populares.

PEDROSO, Consiglieri, Portuguese Folk-Tales. Henriqueta Monteiro (trad.). London: The Folk-Lore Society.

	Antologia de contos populares portugueses traduzidos em inglês.

1883

BRAGA, Teófilo, Contos Tradicionaes do Povo Portuguez. Vol. I. Porto: Livraria Universal Magalhães & Moniz.

Na I Parte, Secção I, agrupa 57 contos de Fadas e Casos da Tradição popular, que, em obediência ao princípio mítico estabelecido, denomina de “Contos míticos do Sol, da Aurora e da Noite.” Na Secção II, agrupa 68 contos que denomina por “Casos e Facécias da Tradição Popular.”

BRAGA, Teófilo, Contos Tradicionaes do Povo Portuguez. Vol. II. Porto: Livraria Universal Magalhães & Moniz.

Parte II – Histórias e exemplos de tema tradicional e forma literária (58).

Parte III – Lendas, Patranhas e Fábulas (64).

Estudo comparativo e interpretação mítica dos principais elementos do conto.

BRAGA, Theophilo, A lenda de D. João, em Portugal. AETPP, I, Porto, pp. 38-40

Conto popular – O convite do morto – que o autor diz pertencer à tradição oral do Algarve.

PEDROSO, Z. Consiglieri, Contos populares. AETPP, I, Porto, p. 36

	1 conto popular.

VASCONCELLOS, José Leite de, Analecta. AETPP, I, Porto, pp. 52-54.

	Fragmentos de contos populares.

1886

CASTRO, Leite de, Folk-Lore. RG, III, Porto, pp.203-208.

	Histórias populares de almas penadas; diálogo entre o sapo e a sapa.

COELHO, F. Adolpho, O médico aprendiz. RM, I, Barcelos, p. 21.

	Facécia popular.

COELHO, F. Adolpho, A filha que amamenta o pai. RM, I, Barcelos, pp. 73.

	Versão deste conto popular.

SILVA, Armando J. da, Ethonologia açoriana. Os contos enigmáticos. RM, I, Barcelos, pp. 70-71.

	Versão dum conto popular.

1887

VIEIRA, J. da Silva, “Barcellos. Conto Popular.” RM, III (7).

PIRES, A. Thomaz, Tradições populares alentejanas. RL, 1, Porto, pp. 60-62 e 132-133; II, 1890, pp. 253-254.

3 contos populares alentejanos

1887-1889

VASCONCELLOS, José Leite de, Um conto popular em mirandês. RL, I, Porto, pp. 260-261.

	Conto popular recolhido em Duas Igrejas; texto em linguagem mirandesa.

1889

BRAGA, Teófilo, “A enfiada de Petas”. RM, V (13).

	Conto popular.

PIRES/JOHEL, Tomás, “Folk-lore Alemtejano”. RM, V (2): 1-2. “O Capitão de Ladrões”. Vol. V (12).

	Conto Popular.

SILVA, A. J., “Contos Populares Açorianos”. RM, V (15).

	Contos e fragmentos de contos populares.

1889-90

“Os Dois Irmãos e a Mulher Morta”. RM, V.

	Conto popular sem registo de recolector e/ou autor.



1890-2

BRANCO, Cecilia Schmidt, Contos populares portugueses. RL, II, Porto, 1890-1892, pp. 321-332; III, 1894-1895, pp. 1-18.

	40 contos populares, com comentários a alguns deles.

MACHADO, J. C., “Sopa de Pedra”. RM, VI (2).

 		     “Segundo Marido”. RM, VI (9).

	2 contos populares.

VIEIRA, J. da Silva, “Os Estudantes e o Almocreve”. RM, VI (14): 10-11.

	Conto Popular.

1891

PEREIRA, Gonçalves, “O Pobre Alegre”. RM, VII: 66-7

	Conto Popular.

PEREIRA, Gonçalves, “Historia dos Tres Meninos com Cabeça Dourada”. RM, VII: 82-4.

	Conto Popular.

PIRES, Tomás, “Contos Populares alemtejanos”. RM, VI (18); VII (2): 14-15; VII (8): 33-5; VII (12) 49-54; VII (13): 57-8; VII (14): 61-3; VII (15): 65-6; VII (16): 69-70; VII (17): 73-5.

	9 contos populares alentejanos recolhidos da tradição oral.

1892

PIRES, Tomás, “Contos Populares alemtejanos”. RM, VIII (6): 49-51; VIII (7): 57-61; VIII (8): 65-9; VIII (9): 73-7.

	4 contos populares alentejanos recolhidos da tradição oral.

1893

“História do Domingo”, RM, IV: 328-9.

	Conto Popular.

PINHEIRO, Álvaro, “O Pisco e o Chasco”. RM, IX: 125-7.

	Conto Popular.

1895

BRANCO, C. Schmidt, “Contos Populares”. RL, III: 1-18.

PEDROSO, Consiglieri, “Contos Populares Portugueses”. RL, III: 370.

1896

BRAGA, Teófilo, “Para quem Canta o Cuco?”. RM, XII (9): 66.

PEDROSO, Consiglieri, Contos populares portugueses (colhidos na tradição oral). RL, IV, pp. 338-376; V, 1897-99, pp. 62-77 e 81-88.

Contos populares colhidos da tradição oral de Lisboa, Caldas da Rainha e Beja, Aveiro, Montemor-o-Novo, Ilha de S. Miguel.

PEDROSO, Consiglieri, “Conto Popular”. RM, XI (12): 95.

PEREIRA, Gonçalves, “Contos Populares”. RM, XI (20): 159-64; XI (21): 161-4.

1897-8

PEDROSO, Consiglieri, “Contos Populares Portugueses”. RL, V: 62-77, 81-8.

BRAGA, Theophilo, Cravo, rosa e jasmin. RM, XII, Esposende, 1897, pp. 25-30

	Versão algarvia deste conto popular.

1897-1899

MARINHO, M., Contos populares. NAI, 7, Vila Nova de Famalicão, pp. 85-86.

	Contos e lendas populares.

1898

BRAGA, Teófilo, “Para quem Canta?”. RM, XIII (17): 130.

BRAGA, Theophilo, A mão do finado. RM, XIII, Esposende, pp.3-4

	Versão deste conto popular.

1899

ALEXANDRINO, A., “Contos Populares Alentejanos”. T, I: 29-30, 45-7, 60-63, 76-8, 95-6, 111-12, 143-4, 190-1. Edição facsimilada em 2 volumes em 1982 pela Câmara Municipal de Serpa.

	10 contos populares (da tradição oral de Brinches)

OLIVEIRA, Athaide d’, Contos algarvios. T, I, Serpa, pp.127-128, 159-160, 188-190; II, 1900, 61-63, 78-79, 109-111, 173-175, 192; III, 1901, pp. 27-29, 95-96, 125-126, 158-159, 173-174.

	8  contos populares, da tradição oral de Loulé.

PINHEIRO, Álvaro, Novellas populares minhotas. T, I, Serpa, pp. 12-14, 27-29 e 63-64, e também RM, XIX, Esposende, 1911., pp. 9-12, 17-19, 39-41 e 45-46.

	4 contos populares da tradição oral de Esposende.

1900

ALEXANDRINO, António, Contos Alentejanos. T, II, Serpa, pp. 29-30, 45-46, 142-143, 191 ; III, 1901, pp.45-46, 63, 64, 77-78, 138-141, 155-58

	3 contos populares (da tradição oral de Brinches)

COELHO, Trindade, «As três maçãzinhas d’oiro». NAI, 9, Vila Nova de Famalicão, 1900-1903, pp. 20-21.

	Versão inédita deste conto popular.

OLIVEIRA, Francisco X. d’Athaide, Contos Tradicionaes do Algarve. Vol I. Tavira: Typographia Burocratica.

	219 contos populares recolhidos no Algarve.

“O Segredo do Campónio”. RM, XV (9): 69-72.

1901

FREDERICO, Luis. Contos alentejanos. T, III, Serpa, pp. 124-125.

	“Era-não-era”, de tradição oral de Odivelas, Alentejo.

VELLEDA, Maria, “Contos Alemtejanos”. T, III: 124-5. “Contos Algarvios”. Vol. III: 57-61, 106-7.

	2 contos populares da tradição oral do Algarve.

1902

“História da Carochinha”. RM, XVI: 100-1.

PIRES, A. Thomaz, Contos Populares alentejanos. T, IV, Serpa, pp. 141-143, 156-159, 174-176; V, 1903, pp. 14-16, 31-32, 40-47, 60-64, 71-79, 140-144, 160, 172-176 ; VI, 1904, pp. 28-31, 46-47, 62-63, 79, 94-95.

	69 contos populares.

VASCONCELLOS, José Leite de, Sátira à linguagem de Palaçoulo. RL, VII, Lisboa, pp. 148-149.

	Pequena história que se conta no concelho de Vimioso.

1903

PIRES, A. Thomaz, “Contos Populares Alemtejanos”. T, V: 14-16, 40-7, 60-4, 71-9, 140-4, 160, 172-6.

1904

OSÓRIO, Ana de Castro, Para as Crianças. Setúbal.

PIRES, A. Thomaz, “Contos Populares Alemtejanos”. T, V: 9-15, 28-31, 46-7, 62-3, 79, 94-5.

M., J.V.C., Folk-lore – Lendas de Mouros. RG, XXI, Porto, 121-130.

	Relato de lendas e contos de mouras encantadas.

1905

OLIVEIRA, Francisco X. d’Athaide, Contos Tradicionaes do Algarve. Vol II. Porto: Typographia Universal.

	220 contos populares recolhidos no Algarve.

1906

PEDROSO, Consiglieri, “Contos Populares Portugueses”. Revue Hispanique, XIV (45): 115-240. 

1908

COELHO, Trindade, “A Conta do Abre-te Ziombro”. Ilustração Transmontana, I: 10-11.

	Conto popular.

PEIXOTO, Rocha, Contos populares de animais. P, 2, Porto, p. 660.

	3 contos populares.

PIRES, A. Thomaz, “Três facécias alemtejanas”. RL, XI: 76-7.

1910

PEDROSO, Consiglieri, Contos Populares Portugueses. Lisboa, 580 pp.

63 contos populares precedidos de um estudo sobre a sua significação e importância. variado”. 

1911

GUTUALDO, Aleindo Dantas. O Rachador e o Rei. RM, XIX, Esposende, pp. 47-49.

	Conto popular.

MARTHA, Cardoso, Contos populares do Douro. I – O filho por acabar. RM, XIX, Esposende, pp. 30-32, 50-52.

	Contos populares recolhidos da tradição oral.

1912

BARBOSA, Bernardino, Contos populares de Évora. RL, XV, Lisboa, 1912, pp. 325-332; XVII, 1914, pp. 86-113; XVIII, 1915, pp. 205-218; XIX, 1916, pp. 27-35; XX, 1917, pp. 107-118, XII, 1919, pp. 100-107; XXIII, 1920, pp. 152-156.

	42 contos populares, recolhidos da tradição oral de Évora.

1913

MARTHA, Cardoso, “Contos Populares Portugueses”. RM, XXI: 82-5.

1914

BARBOSA, B., “Contos Populares de Évora”. RL, XVII: 86-113.

BRAGA, Theophilo, O saco das nozes (Conto popular). RM, II (2.ª ed.), Esposende, pp.37-38.

	Versão deste conto popular.

PIRES, A. Thomaz, Missa dos espectros na noite do Natal. RM, II, (2.ª Ed.). Esposende, pp. 51-58

	Conto popular.

S., L. y. D. Fortuna e D. Dinheiro (Conto popular). RM, II (2.ª Ed.), Esposende, pp. 30-36

	Versão deste conto popular.

1915

BARBOSA, B., “Contos Populares de Évora”. RL, XVIII: 205-18.

1916

BARBOSA, B., “Contos Populares de Évora”. RL, XIX: 27-35.

1917

BARBOSA, B., “Contos Populares de Évora”. RL, XX: 107-18.

1917-1918

LIMA, Augusto César Pires de, O adultério na literatura popular. L, I, Viana do Castelo, pp. 170-173.

	Relato de quatro histórias populares, em que figuram padres adúlteros.

1918-1919

BASTO, Cláudio, Contos e anedotas populares. L, II, Viana do Castelo, p. 37

Anedota popular francesa, do cavalo que morreu quando se começou a habituar a não comer. Existência da mesma história entre nós, onde figura o cavalo “do inglês”.

MARTHA, Cardoso, Cartas etnográficas, L, II, Viana do Castelo, pp. 124-126.

	História popular baseada num episódio ocorrido entre Bocage e o Malhão.

1918

MONTEIRO, José, “A fé é que nos salva e noêja o pau da barca”. RL, XXI, Lisboa, pp. 338-338.

	Comentário a este adágio, e, a propósito, transcrição de dois contos populares.

1919

BARBOSA, B., “Contos Populares de Évora”. RL, XXII: 100-7.

PINHEIRO, Álvaro, “Novellas Populares Minhotas”. RM, XIX: 7, 17-19, 39-41.

PIRES, A. Thomaz, Contos Populares Recolhidos da Tradição Oral na Província do Alemtejo. Elvas: A. J. Torres de Carvalho.

1920

BARBOSA, B., “Contos Populares de Évora”. RL, XXIII: 152-62.

1924

CHAVES, Luís, Contos de mouras encantadas. Lisboa, 244 pp.

	Versão literária de cerca de 15 contos de mouras encantadas.

1925

MARTHA, Cardoso, Contos Populares Portuguezes. Espozende: Livraria Espozendense Editora.

1928

DIAS, Lopes. Distrito Etnográfico. Mentira tão grande como o Padre Nosso. AR, III, 122, Castelo Branco.

	Conto popular.

1931

MARTHA, Cardoso, O Marquês de Pombal na tradição popular. P, IV, Porto, pp. 330-331.

	Três histórias acerca do Marquês de Pombal, com feição popular.

1933

COELHO, Adolfo, “Contos Nacionais para Crianças”. Obra Etnográfica. Vol. II: Cultura Popular e Educação, 27-126. Lisboa: Dom Quixote.

1934

RIBEIRO, J. D., Turquel Folclórico. Vol. V: Contos. Espozende: Livraria Espozendense.

1936

COELHO, Adolpho, Contos Nacionaes (3.ª ed.). Porto: Livraria Educação Nacional.

1963

NEVES, G. Santos, “As Doze Palavras Ditas e Retornadas”. Revista de Etnografia I (2, Outubro): 327-47.

BASTO, Cláudio, A teimosia das mulheres nos contos populares. B, II, Coimbra, pp. 171-197.

Agrupamento de contos populares em que a mulher, não podendo exprimir a sua teimosia por meio de palavras, continua a exprimi-la por meio de gestos.

1944

CASCUDO, Luís da Câmara, Os Melhores Contos de Portugal. Rio de Janeiro: Dois Mundos.

55 Contos Populares precedidos de um estudo.

MARTHA, Cardoso, Literatura dos contos tradicionais estremenhos – O povo e as mulheres teimosos. EBJP, 5, Lisboa, pp.117-119.

	Relato de dois contos populares.

1946

CLEMENTINA, M., Contos Populares. Porto: Figueirinhas.

1947

LIMA, Fernando de Castro Pires de, Crónicas de Aldeia. Era uma vez… MCP, II, 18, Lisboa, pp. 10-11.

	5 pequenos contos populares.

S/A, Um conto popular. MCP. I, 10, Lisboa, p. 8

	Versão do conto popular “As doze palavras ditas e retornadas”.

1948

BARREIRA, Álvaro Augusto, «A raposa e a cotovia», DL, Terceira Série, III, Porto, pp.68-69

	História contada por uma velhinha de Ervedosa do Douro em 1920.

1950

LIMA, Fernando de Castro Pires de, Crónica de Aldeia. A Bela e o Monstro. MCP, V, Lisboa, pp. 12-13.

	Conto popular da “Bela-Menina”

1955

FREITAS, Pe. A. Vieira de, “Contos, Lendas e Outras Tradições Madeirenses”. Das Artes e da História da Madeira 21: 32.

GUERREIRO, Manuel Viegas, Contos Populares Portugueses. Lisboa: Fundação Nacional para a Alegria no Trabalho.

66 contos populares precedidos dum prefácio em que o Autor, muito resumidamente, fala do conto popular.

VASCONCELLOS, José Leite de, Filologia Barranquenha. Apontamentos para o seu estudo. Lisboa, 217 pp.

Breve descrição geográfica e histórica de Barrancos. Estudo da fala barranquenha. Exemplificação do barranquenho em textos populares: 10 contos, seguidos de comentários; diálogos e narrativas breves; 73 provérbios; 16 quadras (geográficas, satíricas, de amor, sentenciosas), e 13 adivinhas. Extenso vocabulário (com as correspondentes definições).

1956

BONITO, Rebelo, “Um Conto Tradicional Português: A Rolinha”. DL, IX (7.ª Série): 967-76.

	Versão deste conto popular.

1957

OLIVEIRA/FERREIRA, C. de & J. Gomes, Contos Tradicionais Portugueses. 2 vols. Lisboa: Iniciativas Editoriais.

1958

FREITAS, Pe. A. Vieira de, “Contos, Lendas e Outras Tradições Madeirenses”. Das Artes e da História da Madeira 28: 34-8.

JÚNIOR, J. A. Pombinho, Rimances, Contos e Lendas Populares de Portel. Separata do Boletim da Junta de Província do Alto Alentejo. Évora.

1961

BOAVENTURA, M. de, Contos que o Povo Canta. Lisboa: Edições Panorama.

1963

GONÇALVES, M. J. Serpa Leote, Contos Populares (2.ª ed.). Lisboa: Direcção Geral do Ensino Primário.



1964 [1963]

VASCONCELLOS, José Leite de, Contos Populares e Lendas. Vol. I. A. da Silva Soromenho e P. Caratão Soromenho (eds.). Coimbra: Por Ordem da Universidade.

1965

VALLE, C., “Tradições Populares de Vila Nova de Gaia: Narrações Lendárias.” Revista de Etnografia 7 (Janeiro): 125-35.

1968

FONSECA, Branquinho da (selecção). Contos Tradicionais Portugueses. II Série. 3.ª Edição. Lisboa: Portugália Editora, 246 pp.

Selecção de 29 contos populares portugueses, antecedidos de uma breve introdução. Não é registada qualquer referência aos contos, além do título.

1969

GONÇALVES, E., “Histórias de Bisbis…”. Das Artes e da História da Madeira 39: 23-4.

PEDROSO, Consiglieri, Portuguese Folk-Tales. Henriqueta Monteiro (trad.). Edição Facsimilada. New York: Benjamin Bloom Inc.

VALLE, C., “Tradições Populares de Vila Nova de Gaia: Narrações Lendárias.” Revista de Etnografia 26 (Outubro): 419-33.

1969 [1966] 

VASCONCELLOS, José Leite de, Contos Populares e Lendas. Vol. II. A. da Silva Soromenho e P. Caratão Soromenho (eds.). Coimbra: Por Ordem da Universidade.

1970

GONÇALVES, E., “Quatro Contos…”. Das Artes e da História da Madeira 40: 8-11.

1975

FONTES, Manuel Bráulio da Costa, Portuguese Folktales from California. Los Angeles: University of California.

1977

FONTES/ROBE, M. da Costa  & S. L., O Conto Popular Português na Califórnia. (Separata da revista Atlântida XXI [2].

BOTELHO & TAUVEL, Clotilde Correia e Jean-Paul. Visages et Contes du Portugal, Paris: Classiques Hachette.

6 contos populares portugueses recolhidos por Clotilde Correia Botelho e traduzidos e adaptados para Francês por Jean-Paul Tauvel.

1984

FREITAS, Pe. A. Vieira de, Era uma vez… na Madeira (Lendas, Contos e Tradições da Nossa Terra). Funchal.

SOROMENHO/SOROMENHO, A. da Silva & P. Caratão, Contos Populares Portugueses (Inéditos). Vol. I Lisboa: I.N.I.C., Centro de Estudos Geográficos.

1985

AFONSO, B. Raízes da Nossa Terra. Cancioneiro Transmontano. Bragança: Junta Central das Casas do Povo de Bragança.

COELHO, A., Contos Populares Portugueses. E. Veiga de Oliveira (ed.) (2.ª ed.). Lisboa: Dom Quixote.

PEDROSO, Consiglieri, Contos Populares Portugueses (2.ª ed.). Lisboa: Vega.

1986

SILVEIRA, P., “Catorze Trovas e um Conto recolhidos na Ilha das Flores”. Revista Lusitana (Nova Série) 7: 103-23.

SOROMENHO/SOROMENHO, A. da Silva & P. Caratão, Contos Populares Portugueses (Inéditos). Vol. II Lisboa: I.N.I.C., Centro de Estudos Geográficos.

1987

Almansor 5, Anónimo, “Contos Tradicionais Recolhidos em Santiago do Escoural”. Almansor – Revista de Cultura 5: 125-6.

BRAGA, Teófilo, Contos Tradicionais do Povo Português. Vol. I (3.ª ed.). Lisboa: Dom Quixote.

BRAGA, Teófilo, Contos Tradicionais do Povo Português. Vol II (3.ª ed.). Lisboa: Dom Quixote.

1989

OLIVEIRA, Francisco X. d’Athaide, Contos Tradicionais do Algarve, Vol. 1 (2.ª ed.), Lisboa: Vega.

OLIVEIRA, Francisco X. d’Athaide, Contos Tradicionais do Algarve, Vol. 2 (2.ª ed.), Lisboa: Vega.

PEREIRA, Pe. A. Nunes, Os Contos de Fajão. Coimbra: Museu Laboratório Antropológico – Universidade de Coimbra.

1990

PEREIRA, António José, “Contos Populares”. Rurália 1: 83-9.

1991

LIMA, P. (ed.), Contos Tradicionais de Portel. Ferreira do Alentejo: Câmara Municipal de Portel.

1992

PIRES, A. Thomaz, Contos Populares Alentejanos Recolhidos da Tradição Oral. M. F. Lages (ed.). Lisboa: Universidade Católica Portuguesa.

1993

COELHO, Trindade. O Senhor Sete. Histórias Tradicionais Portuguesas. Lisboa: Vega.

COELHO, Adolfo, “A Filha que amamenta o pai”. Obra Etnográfica. Vol. I. Festas, Costumes e Outros Materiais para uma Etnologia de Portugal (organização e prefácio de João Leal). Lisboa: Publicações Dom Quixote; pp. 217-218.

	Conto popular originalmente publicado na RM, 1885, vol. I, p. 73

COELHO, Adolfo, “O médico aprendiz (facécia popular)”. Obra Etnográfica. Vol. I. Festas, Costumes e Outros Materiais para uma Etnologia de Portugal (organização e prefácio de João Leal). Lisboa: Publicações Dom Quixote; pp. 221-222.

	Conto popular originalmente publicado na RM, 1885, vol. I, p. 21.

COELHO, Adolfo, “Contos Nacionais para Crianças”. Obra Etnográfica. Vol. II. Cultura Popular e Educação (organização e prefácio de João Leal). Lisboa: Publicações Dom Quixote; pp. 27-67.

	26 contos populares.

Originalmente publicados em volume em 1882, pela Livraria Universal Magalhães & Moniz, como primeiro tomo da “Biblioteca de Educação Nacional”. Posteriormente reeditado e 1924 e 1936 pela Livraria Educação Nacional Editora, do Porto. Nesta edição de João Leal foi utilizada a edição de 1936 como edição de referência.

1995

PEIXOTO, Rocha, “Folclore. Contos populares de animais”. Obra Etnográfica. (Organização, prefácio, notas e bibliografia de Flávio Gonçalves). Lisboa: Publicações Dom Quixote; pp. 313-314.

3 contos populares. Colectânea publicada por Rocha Peixoto na revista Portugalia, tomo II, 4.º (Porto, 7 de Setembro de 1908), p. 660.

1996

FREITAS, Pe. A. Vieira de, Continhos Populares Madeirenses. Funchal: Secretaria Regional da Educação.

MOURA, J. C. Duarte, Contos, Mitos e Lendas da Beira. Coimbra: A Mar Arte.

TUELA, J., Contos do Nordeste. Gaia: Edição do Autor.

1997

FONTINHA, A., Contos Populares Portugueses Ouvidos e Contados no Concelho de Palmela. Palmela: Câmara Municipal de Palmela.

JANA, I., Histórias à Lareira. Abrantes: Palha de Abrantes.

JORDÃO ET AL., Contos à Lareira. Mértola: Câmara Municipal de Mértola.

OSÓRIO, Ana de Castro, Os Dez Anõezinhos da Tia Verde-Água. Lisboa: Instituto Piaget

Edição Centenária, com ilustrações de Leal da Câmara e Selecção e Prefácio de Fernando Vale, professor e investigador de literatura infantil.

OSÓRIO, Ana de Castro, Contos Tradicionais Portugueses para Crianças. Lisboa: Instituto Piaget.

Edição Centenária, com ilustrações de Leal da Câmara e Selecção e Prefácio de Fernando Vale, professor e investigador de literatura infantil.

5 contos populares.

1998

OLIVEIRA, C. de, Raízes – Poesia, Contos e Lendas. Mogadouro: Associação Cultural e Recreativa de Soutelo.

PINHO, I., Contos e Lendas da Serra Nostra. S. Pedro do Sul: Câmara Municipal de S. Pedro do Sul.

SARMENTO, F. Martins, Antiqua. Tradições e Contos Populares. Guimarães: Sociedade Martins Sarmento.



1999

FERREIRA, J. Alves, Literatura Popular de Trás-os-Montes e Alto Douro. Vol. V: Lendas e Contos Infantis. Vila Real.

FURTADO-BRUM, Ângela, Açores: Lendas e Outras Histórias. Ponta Delgada: Ribeiro & Caravana Editores.

TENGARRINHA, M., Da Memória do Povo. Recolha da Literatura Popular de Tradição Oral do Concelho de Portimão. Lisboa: Colibri.

2000

BARBOSA, B., Contos Populares de Évora. R. Arimateia (ed.). Lisboa: Aríon.

CAETANO, A., “Contos Tradicionais no Concelho de Mafra”. Boletim Cultural 99, 224-31. Mafra: Câmara Municipal de Mafra.

FAEL, I. M. Lopes, Narrativas Populares. Covilhã: Centro de Formação da Associação de Escolas do Concelho da Covilhã.

PARAFITA, A., O Maravilhoso Popular – Lendas, Contos, Mitos. Lisboa: Plátano.

2001

ARIMATEIA, R., Contos Populares da Tradição Oral Moderna. Évora: Câmara Municipal.

FONTINHA, A., “Contos que a Memória Guarda”. Pública. Revista do Jornal “O Público” n.º 265 (Junho): 52-61.

HENRIQUES E TAL., Contos Populares e Lendas dos Cortelhões e dos Plingacheiros. Vila Velha de Ródão: Associação de Estudos do Alto Tejo.

PARAFITA, A., Antologia de Contos Populares. Vol. I. Lisboa: Plátano.

PARAFITA, A., Antologia de Contos Populares. Vol. II. Lisboa: Plátano.

2002

Contos dos Nossos Avós. Alcobaça: Câmara Municipal de Alcobaça.

2003-4

BILÓ, J. de Barros, Contos ao Luar de Agosto. Vol. II. Leiria: Magno Edições.

2004

CUSTÓDIO ET AL. Património Oral do Concelho de Loulé. Vol. 1: Contos. Loulé: Câmara Municipal de Loulé.

O corpus textual apresenta um total de 159 contos populares, incluindo versões, classificados do seguinte modo: contos de animais (12); contos maravilhosos (62); contos religiosos (19); contos novelescos (23); contos jocosos (23) e contos formulísticos (20).

Além do corpus de contos, a obra apresenta uma secção destinada a notas e comentários, à explicitação das abreviaturas e siglas utilizadas e à bibliografia.

PIRES, A. Thomaz, Contos Populares Alentejanos Recolhidos da Tradição Oral. M. F. Lages (ed.) (2.ª ed.). Lisboa: Universidade Católica Portuguesa.

































CRONOLOGIA E ANOTAÇÃO DE ESTUDOS SOBRE O CONTO POPULAR PORTUGUÊS – DE 1875 A 2007



1875

COELHO, Adolpho, “Os Elementos Tradicionais da Literatura: Os Contos”. Revista Ocidental II: 329-46, 425-44.

1878-1879 

COELHO, F. Adolpho, Materiais para o estudo da origem e transmissão dos contos populares. OP, I, Porto, pp. 74-83.

Menção dos «contos» de Grimm, e afirmação de que: os contos populares remontam à mais alta antiguidade; estão relacionados com lendas míticas e mitos; pertencem a povos muito distantes uns dos outros; que o estofo desses contos se encontra em obras literárias importantes, de muitas épocas e povos. Menção de estudos sobre contos, colecções, origens míticas e modos de transmissão. Grimm, Afanasief, Abjörnsen e Moc, Campbell, Pittré. Método semelhante ao linguístico: determinar os passos da evolução. Vários exemplos e comparações.

1880

PEDROSO, Consiglieri. Estudos de mythographia portuguesa. OP, II, Porto, pp. 437-457.

Considerações sobre a colecção de contos populares de Adolfo Coelho; pontos de contacto existentes entre estes e os contos recolhidos pelo Autor.

1881

COELHO, F. Adolpho, Estudo para a história dos contos tradicionais. REG, II-III, Lisboa, 108-144

O conto do justo juízo. Estudo sobre novelística popular. Classificações, comparações. Versões. Análise dos elementos em algumas delas (Trancoso, Timoneda, Monard). Temas diversos – “Episódios”.

1882

VASCONCELLOS, J. Leite de (ed.), Annuario para o Estudo das Tradições Populares Portuguezas, 38-40. Porto: Livraria Portuense de Clavel & Cª Editores.

1886

CASTRO, D. Leite de, “Folk-Lore”. Revista de Guimarães III: 203-8.

VASCONCELLOS, J. Leite de, Demopsicologia. RM, I, Barcelos, pp. 57-58.

Breves notas acerca de Comei, mangas, aqui A vós honram, não a mi, que Adolfo Coelho insere nos contos populares.

1887

VASCONCELLOS, J. Leite de, “Conto Popular Portuguez”. RM, III (5).

1895

MENDES, Martin, Origem dos contos populares europeus. RM, X, Esposende, p. 72.

Origem indiana (e não árabe) das Mil e uma Noites, e de muitos contos europeus (pequena nota).

1896

PRATO, Stanislao, Note alla matéria contenuta nella “Revista Lusitana”, vol. I. II – A. Thomaz Pires – Contos Populares – A Serena d’Alamares. RL, IV, Lisboa, pp. 79-80.

	Versão livresca do conto. Notas de bibliografia.

PRATO, Stanislao, Note alla matéria contenuta nella “Revista Lusitana”, vol. I. IV – A. Thomaz Pires – Tradições populares alentejanas. II – Conto popular.2 – O conto da raposa. RL, IV, Lisboa, p. 84.

	Nótula comparativa e bibliográfica.

1903

OLIVEIRA, Francisco X. d’Athaide, “Conto Tradicional”. RM, XVII: 33-4.

1911

DIAS, M. C., “Tradições Populares do Baixo Alentejo”. RL, XIV: 53-61.

1913

DIAS, M. C., “Tradições Populares do Baixo Alentejo”. RL, XVI: 181-205.

PEROTT, Joseph. Sobre uma edição pouco conhecida dos “Contos” de Trancoso. RL, XVI, Lisboa, pp. 159-163.

	Descrição do espécime em questão.

1915

BARREIROS, F. Braga, “Tradições populares de Barroso”. RL, XVIII: 297-302.

1917

DIAS, M. C., “Tradições Populares do Baixo Alentejo”. RL, XX: 129-36.

1926

DIAS, J. Lopes, Etnografia da Beira. Vol. 1 Lisboa: Livraria Morais.

1936

CHAVES, Luís, O Anjo Custódio ou as Palavras ditas e tornadas. RG, XLVI, Guimarães, pp. 8-24.

	Estudo do conto “O Anjo Custódio” ou as “Palavras ditas e tornadas”.

MORAIS, A. Viana de, Contos para contar. RAr, III, Lisboa, 1936-1938, pp. 268-273.

Indicação do processo de utilização dos «contos», para fazer contas; transcrição do trabalho de Juan Perez de Noya, Aritmética prática y especulativa (1694).

1937

CARDOSO, Adelino, Etnografia da Beira. Religião e Crendices, Lendas e Costumes de Penamacôr. Viana: Tipografia Comercial.

1940

GIESE, Wilhelm. Uma versão estremenha do conto das “Três perguntas do rei”. BRFLUC, XLV, Coimbra, pp. 645-650.

Refere-se a uma versão do conto “Três perguntas do rei”, com o título “Frei João Sem Cuidados” (José Diogo Ribeiro, Turquel folclórico), e confronta-o com diferentes versões nacionais e estrangeiras.

1943

BASTO, C., “A Teimosia das Mulheres nos Contos Populares”. Brasilia II: 171-97. Coimbra.

1944-1971

DIAS, J. Lopes, Etnografia da Beira. 11 vols. (2.ª ed.). Lisboa: Livraria Férin.

1947

ACABADO, M.A. Janeiro, “Francisco Adolfo Coelho e os Contos Tradicionais”. Estremadura. Boletim da Junta de Província da Estremadura. Séries II. Vol. XIV (Janeiro/Abril): 149-1950. “Os Contos Populares de Portugal e do Brasil”. Vol. XV (Maio/Agosto): 291-300. “Notas sobre os Contos Populares”. Vol. XVI (Setembro/Dezembro): 444-7.

ACABADO, Manuel António Janeiro, Estudos de novelística. Notas sobre os contos populares. EBJP, 14, Lisboa, 143-150

Menção de alguns estudiosos do conto popular, em Portugal e no estrangeiro. Considerações acerca do valor histórico e psicológico dos contos, e de algumas teorias sobre a origem, significação e transmissão dos contos. 2 contos populares.

ACABADO, Manuel António Janeiro, Estudos de novelística. Francisco Adolfo Coelho e os contos tradicionais. EBJP, 16, Lisboa, 433-447.

	Notas bibliográficas. 2 contos populares.

ACABADO, Manuel António Janeiro, Estudos de novelística. Notas sobre a sistemática dos contos populares. EBJP, 17, 131-140.

Considerações acerca da divisão e classificação dos materiais da novelística popular estabelecidas por diversos estudiosos.

1949

CHAVES, Luís, Adolfo Coelho e os contos populares. BF, X, Lisboa, pp.43-53.

Coordenação de observações e opiniões de Adolfo Coelho sobre o conto popular; importância que ele atribuía à matéria formativa dos contos populares.

1951

ACABADO, M. A. Janeiro, “Psicologia, Pedagogia & Etnografia”. Estremadura. Séries II, VOl. XXVI-XXVIII (Janeiro/Dezembro): 270-1.

QUIBEN, Victor Luis, Afinidades galaico-lusitanas. Domingos ovelha. DL, Quarta Série, VII-VIII, Porto, pp. 32-35.

Comparação entre as versões portuguesa e galega da história do Domingos Ovelha, o marido cuco e troçado, e do abade.

1953

FERNANDES, Pe. José Baptista. Contos Populares. MCP, VII, 80, Lisboa, pp. 8-9.

Relações com a etnografia e com o mito. Repercussão na literatura. Depósito de tradições e expressão da vida humana; etc.

1954

CASCUDO, Luís da Câmara, Cinco temas do Heptaméron na literatura oral ibérica. DL, Sexta Série, V-VI, Porto, pp. 3-12.

Menção das novelas em questão, suas versões em diversas literaturas, clássicas, orientais e recentes, especialmente portuguesa e brasileira.

1956

DELGADO, M. J., A Etnografia e o Folklore no Baixo Alentejo. Lisboa: Ocidente.

1958

DELGADO, M. J., “Aspectos da Nossa Etnografia Novelística Tradicional”. Mensário das Casas do Povo XI, 141 (Março): 10-11, 15.

1960-1961

CARDOSO, Carlos Lopes, Congresso Internacional dos Investigadores do Conto Popular. TAE, XVIII, 1-2, Porto, pp. 157-160.

Propõe alguns princípios que devem nortear o futuro estudo sistemático do conto popular em Portugal – inventário, recolha e classificação das espécies segundo os princípios estabelecidos por Anti Aarne e Stith Thompson.

DELGADO, Manuel Joaquim. Aspectos da nossa etnografia novelística tradicional. Contos populares tradicionais e lendas da nossa terra portuguesa. MCP; XII, 141, Lisboa, pp. 10-11 e 15.

Considerações sobre literatura oral. Descrição da lenda da “Salacia” e conto popular da “Raposa e o sapo”.

1963

EIRA, A. Da, “Psicologia do Conto Popular”. Actas do Congresso Internacional de Etnografia Promovido pela Câmara Municipal de Santo Tirso. Vol. VI: Colóquio sobre o Conto Popular, 265-9. Lisboa: Junta de Investigações do Ultramar.

1965

MOURINHO, Pe. A. M., Apontamentos sobre o Conto Popular Mirandês. Lisboa: Junta de Investigações do Ultramar. (Separata das Actas do Congresso Internacional de Etnografia promovido pela Câmara Municipal de Santo Tirso. Vol. VI: Colóquio sobre o Conto Popular. Lisboa: Junta de Investigações do Ultramar.

PEREIRA, Benjamim Enes, Bibliografia Analítica de Etnografia Portuguesa. Lisboa. Centro de Estudos de Etnologia Peninsular, pp. 480-499.

Listagem de bibliografia sobre “Contos, mitos e lendas” portugueses. As referências bibliográficas abarcam recolhas de contos populares (em colectâneas ou dispersos) e estudos feitos sobre o conto popular português. A acompanhar cada uma das entradas bibliográficas, há uma breve análise e/ou síntese dos conteúdos da obra referenciada.

1980

SARAIVA, Arnaldo, “O Conto Popular Português. João Soldado que meteu o Diabo no saco”. Literatura Marginalizada. Novos Ensaios. Porto: Edições Árvore, pp. 65-81.

O Autor procede a uma análise filológica do conto popular português “João Soldado.” Este ensaio foi escrito em 1976.

1981

GUERREIRO, Manuel Viegas, “Gil Vicente e os Motivos Populares: Um Conto na Farsa de Inês Pereira”. RL (Nova Série) 2: 51-60.

1986

GUERREIRO/GUERREIRO, M. Viegas & A. Machado, Literatura Popular do Distrito de Beja. Beja: D.G.E.A.

VASCONCELLOS, José Leite de, Tradições Populares de Portugal (2.ª ed.), M. Viegas Guerreiro (ed.). Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda.

1988

BASTOS, J. G. Pereira, A Mulher, o Leite e a Cobra. Lisboa: Edições Rolim.

PEDROSO, Consiglieri, Contribuições para uma Mitologia Popular. Lisboa: Dom Quixote.



1989

BORGES, J. A., Mata de Lobos: Monografia. (não publicado)

EMÍLIO, Maria Graciete Gomes da Silva Toco, Metamorfoses de uma Demanda. Adolfo Coelho e os Contos Populares Portuguezes (1879). (Dissertação de Mestrado). Universidade Nova de Lisboa. Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, pp. 128-200.

Descrição da concepção da recolha de Adolfo Coelho. Análise das metodologias utilizadas pelo Autor. Reflexão sobre as intenções literárias subjacentes à publicação de uma recolha de contos populares.

1992

FONTES, Manuel Bráulio da Costa, “Fernando Rojas, Cervantes, and Two Portuguese Folkstories”. M. Gerli e H. Sharrer (ed.). Medieval, Literary, Linguistic and Folklore Studies in Honor of Samuel G. Armistead, 85-96. Madison, WI: Hispanic Seminary of Medieval Studies.

1993

COELHO, Adolfo, “Os Elementos Tradicionais da Literatura. Os Contos”. Obra Etnográfica. Vol. I. Festas, Costumes e Outros Materiais para uma Etnologia de Portugal (organização e prefácio de João Leal). Lisboa: Publicações Dom Quixote; pp. 65-102.

Trabalho originalmente publicado na Revista Ocidental, 1875, vol. II, pp. 329-346 e 425-444. Uma primeira parte consiste na análise e reflexão duas versões diversas e independentes de um mesmo conto popular. Uma segunda parte apresenta várias versões estrangeiras de um conto e as reflexões do Autor acerca da transmissão, modificação e perpetuação desses mesmos contos.

COELHO, Adolfo, “Materiais para o Estudo da Origem e Transmissão dos Contos Populares”. Obra Etnográfica. Vol. I. Festas, Costumes e Outros Materiais para uma Etnologia de Portugal (organização e prefácio de João Leal). Lisboa: Publicações Dom Quixote; pp. 103-110.

Originalmente publicado na revista O Positivismo, 1878, vol. I, pp. 74-83. O Autor apresenta alguns pontos conclusivos acerca da origem, transmissão e relações dos e entre os contos populares. Detém-se sobre as versões decorrentes da lenda de Midas que se transformaram em contos.

	4 versões de um conto popular.

COELHO, Adolfo, “Estudos para a História dos Contos Tradicionais”. Obra Etnográfica. Vol. I. Festas, Costumes e Outros Materiais para uma Etnologia de Portugal (organização e prefácio de João Leal). Lisboa: Publicações Dom Quixote; pp. 133-157.

Foi publicado originalmente na Revista de Etnologia e Glotologia, 1880, Vol. I, pp. 108-144. O Autor trata das edições da obra de Trancoso e procede da análise de versões de um conto popular. Nessa análise, Adolfo Coelho apresenta “episódios” que permitem traçar diferenças e semelhanças entre as diversas versões.

COELHO, Adolfo, “Os Elementos Tradicionais da Educação. Estudo Pedagógico. Primeira Parte”. Obra Etnográfica. Vol. II. Cultura Popular e Educação (organização e prefácio de João Leal). Lisboa: Publicações Dom Quixote; pp. 129-161.

Estudo sobre as leituras infantis e os contos tradicionais. Leituras morais; leituras científicas; leituras históricas; leituras geográficas e leituras estéticas.

Valorização da função didáctica do conto popular.

GUERREIRO, Manuel Viegas. Para a História da Literatura Popular Portuguesa. Lisboa: Instituto da Cultura e Língua Portuguesa/Ministério da Educação.

O Autor divide a obra nos vários períodos da Literatura Portuguesa. Centra-se no papel dos que chama de “Continuadores de Garrett”, descrevendo o contributo de homens como Teófilo Braga, Adolfo Coelho e José Leite de Vasconcelos no âmbito da literatura popular, especificando a contribuição particular que os mesmo deram para com a institucionalização do conto popular português. M. V. Guerreiro pronuncia-se acerca das metodologias que cada um dos autores referidos adoptou para a recolha e publicação das narrativas da tradição oral.

1994

CARDIGOS & MARQUES, Isabel, J. J. Dias, “Literatura Oral Algarvia”. Jornal da Serra 6 (Maio): 14; 7 (Julho): 17; 8 (Outubro); 9 (Dezembro): 16-17.

1999

ALVES, A. Bárbolo, Lhiteratura Oral Mirandesa. Porto: Granito.

ALVES, A. Bárbolo, “A Estética Discursiva nos Contos da Literatura Oral Mirandesa”. Estudos de Literatura Oral 10: 7-38

PARAFITA, A., A Comunicação e a Literatura Popular. Lisboa: Plátano.

BRANCO, Jorge Freitas, “A Fluidez dos Limites: Discurso Etnográfico e Movimento Folclórico em Portugal”. Etnográfica, Vol. III, pp. 23-48.

Segundo resumo do próprio autor, o texto pretende situar questões que resultam da participação no projecto “A Revivificação do Património Cultural Expressivo Tradicional em Portugal no Século XX”. Algumas ideias desenvolvidas resultam de discussões organizadas neste contexto, como ainda de pesquisas de terreno feitas no Alentejo no âmbito do mesmo projecto. Partes do texto foram abordadas em intervenção oral no II Encontro sobre Eruditos Regionais, realizado em Portel a 27 de Junho de 1998.

2000

GRAÇA, N. M. L. N., Formas do Sagrado e do Profano na Tradição Popular. Literatura de Transmissão Oral em Margem (Concelho de Gavião). Lisboa: Colibri.

2002

CORTEZ, Maria Teresa, “Teófilo Braga e Adolfo Coelho – Duas Posições Face aos Irmãos Grimm e à Colecção Kinder-und Hausmärchen”. Estudos de Literatura Oral 7-8. Faro: Centro de Estudos Ataíde Oliveira. Universidade do Algarve.

Artigo que trata a relação que os primeiros recolectores de contos populares portugueses tiveram com a obra dos Grimm. A Autora apresenta o modo como os portugueses receberam os contos alemães em Portugal e explicita algumas das metodologias que em Portugal foram tidas em conta para o empreendimento da recolha e publicação dos contos populares nacionais.

2003

BICHO, Cidália Maria Lourenço Simão Ferreira, Os Contos de Animais na Tradição Portuguesa. (Dissertação de Mestrado). Universidade do Algarve. Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, pp. 191-217.

A dissertação apresenta a importância dos animais, de diversos tipos, nos contos populares portugueses. O Anexo XX (pp.191-217) apresenta um Índice Português de Contos de Animais, subdividido de acordo com os seguintes tipos: “Animais Selvagens”, “Animais Selvagens e Animais Domésticos”, “O Homem e os animais selvagens”, “Animais Domésticos”, “Pássaros”, “Outros animais e objectos”. Todas as entradas apresentadas neste índice constam do APFT (Archive of Portuguese Folk Tales – Arquivo de numeração das versões coligidas da tradição oral e catalogadas no Arquivo Português do Conto Tradicional).

2006

CARDIGOS, Isabel, Catalogue of Portuguese Folktales, Helsinki: FF Communications. Academia Scientiarum Fennica.

Catalogação nacional portuguesa dos contos populares, de acordo com as metodologias iniciadas por Aarne-Thompson e revistas por Uther. Os tipos AT (Aarne-Thompson) passam a ATU (Aarne-Thompson-Uther).

A catalogação apresenta Animal Tales (1-299); Tales of Magic (300-749); Religious Tales (750-849); Realistic Tales (Novelle) (850-999); Tales of the Stupid Ogre (Giant, Devil) (1000-1199); Anedoctes and Jokes (1200-1999) e Formula Tales (2000-2399). 

FARIA, Rui Miguel Ventura do Couto Tavares de, “A Narrativa de Tradição Oral na Cultura Popular Açoriana: os Contos”. Estudos sobre Cultura Popular (coordenação de Gabriela Funk). Ponta Delgada: Câmara Municipal de Ponta Delgada, pp. 59-72.

A recolha de Contos Tradicionais Açorianos – breve descrição, análise e reflexão sobre o corpus publicado e as metodologias seguidas.

2007

FARIA, Rui Miguel Ventura do Couto Tavares de, “O contributo de Teófilo Braga para a Cultura e Literatura Popular: a recolha Contos Tradicionais do Povo Português”, Estudos sobre Património Oral (coordenação de Gabriela Funk). Ponta Delgada: Câmara Municipal de Ponta Delgada, pp. 133-144.

Breve reflexão sobre o papel do açoriano Teófilo Braga. Descrição da edição de Contos Tradicionais do Povo Português de 2002.
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