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A P R E S E N T A Ç Ã O

O HOMEM E A OBRA

Num discreto n." 7 do costado Esíeves de Chaviães (2.° vol. da
presente obra) deparamos com um sugestivo apontamento autobiográ-
fico respeitante a

AUGUSTO CÉSAR ESTEVES

[filho de Francisco António Esteves e de D. Belarmina Cân-
dida Esteves — tit.° 6]. Nasceu na Rua Nova de Melo, extra-
muros da vila de Melgaço em 19 de Setembro de 1889 e a
3 de Outubro do mesmo ano foi baptizado em Santa Maria
da Porta, sendo padrinho seu tio paterno José de Jesus Esteves
e madrinha sua avó materna.

Na vila de Melgaço frequentou alguns anos a escola do
sexo feminino de D. Augusta de Passos Brito, mas em Outubro
de 1899 entrou no Colégio do Espírito Santo, em Braga, a
fim de frequentar a segunda classe de instrução primária.

Desse estabelecimento de educação saiu em 1907 com a
frequência do 6" ano do curso geral dos liceus e como ouvinte
assistiu em 1907/1908 com a maior das regularidades a todas
as aulas do curso de letras no liceu de Braga, pelo que todos os
professores o consideraram matriculado e como tal o tra-
taram durante o ano e nos exames.

Frequentou depois a Universidade de Coimbra e daí
saiu bacharel formado pela Faculdade de Direito no mês de
Julho de 1912.

Foi advogado, notário, interino c efectivo, em Monção,
funcionário do Tribunal Judicial de Melgaço e até aí desem-
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penhou o cargo de ajudante do Conservador do Registo
Predial e se não foi juiz substituto foi por não haver tomado
posse de tal cargo tempestivamente.

Politicamente filiou-se no Partido Republicano português
para daqui correr com um administrador democrático atrabi-
liário e bombista; foi administrador do concelho, presidente
da Câmara Municipal, tesoureiro e provedor da Santa Casa da
Misericórdia. Foi proclamado fundador dos Bombeiros Volun-
tários de Melgaço, eleito por vezes presidente da sua Direcção
afora os outros cargos exercidos pela vida fora.

Casou em 25 de Outubro de 1914 com D. Esmeralda
Esteves, filha de Justiniano António Esteves e D. Lina Rosa
Lourenço Esteves e, infelizmente, dela enviuvou em 4 de
Dezembro de 1956.

(...) Tiveram: Belarmina Cândida Esteves1 e Henrique
César Esteves2.

Ficou, porém, fora deste curricidum autógrafo a indispensável
referência à actividade jornalística e historiográfica, que o Dr. Augusto
Esteves desenvolveu, em e sobre Melgaço, com enorme vigor e desme-
dida paixão.

Pela imprensa melgacense espargiu copiosos textos de temática
diversa, predominando, contudo, a intervenção cívica e a história local.

Esta constituiu, aliás, o seu grande vício, ao qual se entregou
sofregamente. E como corolário lógico de uma tal entrega apareceram
a público os seguintes livros:

— Melgaço e as Invasões Francesas, 1807-1814. Melgaço, Tipo-
grafia Melgacense, 1952.

— Organização Judicial de Melgaço. Melgaço, Tipografia «Melga-
cense», 1955.

— Santa Casa de Melgaço. Melgaço, Tipografia «Melgacense», 1957.

— Melgaço, Sentinela do Alto Minho. 1." Parte - Das Origens ao
Liberalismo, 1.° vol. Melgaço, Tipografia «Melgacense», 1957.

1 Nascida em 16.8.1915 e falecida no estado de solteira aos 10.9.1936, s. g.
2 Nascido em 23.3.1917, funcionário do Grémio da Lavoura, casado com

D. Clementina Rosa Lama Afonso Esteves e entretanto falecido s. g.
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— Melgaço, Sentinela do Alto Minho. 2.a Parte - Melgaço e as Lutas
Civis 1820-1910, l:1 vol. Melgaço, Tipografia «Melgacense», 1959.

— Melgaço, Sentinela do Alto Minho. 2.u Parle - Melgaço e as Lutas
Civis 1820-1910, 2.° vol. Melgaço, Tipografia «Melgacense», 1960.

— O Ensino da História de Melgaço na Escola Primária. Melgaço,
Tipografia «Melgacense», 1960.

Por publicar:

— Melgaço, Terra de Santa Maria (2.° vol.).

— Livro de Gerações Melgacenses.

No entanto, convém salientar que a Obra do Dr. Augusto César
Esteves não se esgotou neste punhado de livros, sendo, por isso, obri-
gatória a listagem dos seus artigos publicados no jornal Notícias de
Melgaço, pelo menos, entre 1957 e 1964.

1957:

— A Capela da Senhora da Graça em Eiró, Roucas, 6/1, p. 4;
13/1, p. 4; 24/2, p. 4; 3/3, p. 4; 10/3, p. 4; 17/3, p. 4; 7/4, p. 4;
14/4, p. 4; 28/4, p. 4 e 5/5, p. 4.

— A ermida de S. João Baptista na Quinta do Fecho (Roncas),
12/5, pp. 4 e 3.

— A Capela da Senhora da Encarnação, Gondufe - Chaviães, 19/5,
p. 4; 26/5, p. 4 e 9/6, p. 4,

— Capela de S. Paio, Eira de Vilela, 16/6, p. 4.
— Falta o pão? Come-se bica. (Apostilas a um livro célebre),

7/7, pp. l e 2.
— Mais uma Carta (ao Senhor Abade de Fiães), 14/7, p. 1.
— As eleições tio Grémio numa tarde serena ... Tudo a caminho

da paz geral, 28/7, p. 1.
— 5. Paio. A igreja matriz e as suas anexas, 8/9, p. 4; 15/9, p. 4;

29/9, p. 4; 13/10, p. 4; 20/10, p. 4; 27/10, p. 4; 10/10, p. 4 e
25/11, pp. 4 e 3.

— Os meus votos, ontem. O meu agradecimento, hoje, 29/9, p. 1.
— Capela de S.'" André em Pinheiro, S. Paio, 1/12, p. 4 e 8/12, p. 4.
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1958:

A Capela de Santo Amaro, Prado, 5/1, p. 4,

Cartas de Melgaço, 12/1, p. 1; As escolas da Vila, 26/1, pp. l
e 2; A botânica e as escolas, 2/2, pp. l e 2 e A escola primária
e o ensino da história local, 23/2, p. 4.

Capela de S. Caetano, Serra, Prado, 12/1, p. 4; 19/1, p. 4;
26/1, p. 4; 2/2, p. 4; 17/2, p. 6; 9/3, p. 4 e 16/3, p. 4.

A Escola Primária e o ensino da história local, 9/3, pp. l e 2;
16/3, p. 2; 23/3, p. 2; 20/4, p. 1; 1/6, pp. l e 2; 15/6, p. 4;
22/6, p. 4; 6/7, p. 1; 10/8, p. 4; 31/8, p. 2; 21/9, p. 4; 28/9, p. 4
e 19/10, p. 4 (concl. em 1959).

A Gafaria e a Capela de S. Gião, 6/4, p. 6; 13/4, p. 4; 20/4, p. 4;
6/7, p. 4; 3/8, p. 4 e 14/9, p. 4.

Tudo à roda do Senhor Pinho, 6/4, pp. 1-4.

Casa na praça? Comentários certos, 13/4, p. 1.

Onde está a verdade? (Crítica suave a um artigo mau), 4/5,
pp. l e 4.

Noutro rumo... Viagens no meu jardim, 11/5, pp. l e 2;
Viagens no meu jardim. Um santo, 18/5, pp. l a 3; Viagens no
meu jardim. Um notável jornalista, 20/7, pp. l a 3.

Na linha do fogo. A sombra dos ciprestes .... 25/5, pp. l e 2.

A Ponte do Pombal, 15/6, p. l .

Um dia grande em Roucas, 31/8, p. 4.

1959:

A Escola Primária e o ensino da história local, 2/2, p. 4.

Viagens no meu jardim. Vivem connosco os mortos!, 4/1,
pp. l e 2; Viagens no meu jardim. Um político melgacense,
27/9, pp. l e 2; Idem, 4/10, pp. l e 2 e Idem, 11/10, pp. l e 2.

Coisas & Loisas. O estudo das nossas gerações, 11/1, p. 1.

Coisas & Loisas. Os falhares do Cerdedo, 25/1, pp. l e 2.

Coisas & Loisas. O nosso maior viajante, 8/2, pp. l a 3.
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Coisas & Loisas. O nosso maior viajante, 17/2, p. 4.

Emigração clandestina, 1/3, p. 1.

Morgadio da Casa da Torre, 12/4, pp. l e 2 (fl. solta); 26/4,
pp. 3^ (fl. solta); 3/5, pp. 5-6 (fl. solta); 10/5, pp. 7-8 (fl. solta);
17/5, pp. 9-10; 31/5, pp. 11-12; 7/6, pp. 13-14; 14/6, pp. 15-16;
21/6; pp. 17-18; 28/6, pp. 19-20 e 5/7, pp. 21-22.

A festa do Concelho, 3/5, p. 1.

Morreu um Homem, 10/5, pp. l a 3.

E assim vai o mundo..., 17/5, p. 1.

O Alvarinho, 31/5, p. 1.

De vagar, que tenho pressa, 7/6, p. 2; 21/6, p. 4 e 28/6, p. 4.

Melgaço e os seus vinhos verdes, 14/6, p. l e 21/6, p .1.

Vocação errada? Novos caminhos abertos, I, 5/7, p. 1; II, 12/7,
p. 1; III, 26/7, pp. l e 2; IV, 2/8, pp. l e 2 e V, 16/8, pp. l e 2.

Assistência clínico-veterinária no concelho, 19/7, p. 1.

A electrificação do concelho, 6/9, p. 4.

Os nossos amigos do Além. P.e João Nepomuceno V az, 13/9,
p. 1.

l/m belíssimo exemplo, 13/9, pp. l e 2.

De olhos postos no dever..., 20/9, p. 4.

Uma Carta, 20/9, pp. l e 2.

A verdade, 4/10, p. 4.

Mais um desastre, 8/10, p. 1.

Batalhar Numa Honrosa Frente, 25/10, pp. l e 2.

«Os Modestos», 25/10, p. 2.

Pela Misericórdia, 25/10, p. 4.

Abraços para Angola, 1/11, pp. l e 2.

Bombeiros Voluntários, 1/11, p. 2.

Um naufrágio célebre, 8/11, pp. l e 2.

Coisas desta vila, 8/11, p. 4.
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— Respigas, 15/11, pp. l e 2.

— Chaviães. A Capela de Nossa Senhora da Conceição, da Quinta,
29/11, p. 4; 6/12, p. 4; 13/12, p. 4 e 20/12, p. 4 (concl. em 1960).

— A Nossa Câmara, 6/12, p. 1.

— ... que a lei é a mesma, 13/12, p. 1.

— Glória a Deus e Paz aos Homens, 20/12, p. 1.

1960:

— Chaviães. A Capela de Nossa Senhora da Conceição, da Quinta,
3/1, pp. 4 e 3.

— Passaportes falsificados, 17/1, p. 1.

— Coisas Novas na terra?, 31/1, p. 1.

— O Convento de Nossa Senhora da Conceição, Carvalhiças,
31/1, p. 4; 7/12, p. 4; 17/2, p. 4; 28/2, p. 4; 6/3, p. 4; 13/3, p. 4;
15/5, p. 4; 29/5, p. 4; 7/8, p. 4; 14/8, p. 4; 28/8, p. 4; 4/9, p. 4;
18/9, p. 4; 25/9, p. 4; 9/10, p. 4; 16/10, p. 4; 30/10 p. 4; 27/11,
p. 4; 4/12, p. 4; e 11/12, p. 4 (concl. em 1961).

— O caminho a andar, 17/2, p. 1.

— Mais uma vez •--, 28/2, p. 1.

— Frechas doiradas, 20/3, p. 1; 27/3, p. 4; 10/4, p. 4; 17/4, p. 4;
24/4, p. 4 e 1/5, p. 4.

— Dr. António José de Pinho Júnior, 6/3, p. 1.

— Mais um exemplo, 20/3, p. 4.

— Esta vinha do Senhor... e o Hospital novo, 20/3, pp. l e 2.
— Ainda uma vez mais, 27/3, pp. l e 2.

— Quem manda?, 10/4, p. 2.
— Estava escrito..., 10/4, pp. l e 2.
— Uma quadra de recolhimento, 17/4, pp. l e 2.

— Claro, Senhores, 24/4, p. 1.
— De Ricocheíe, 24/4, pp. l e 2.

— Os nossos bombeiros, 1/5, p. 1.
— Doutrina, sempre oportuna, 13/11, p. 1.
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1961:

O Convento de Nossa Senhora da Conceição, Carvalhiças,
1/1, p. 4; 22/1, p. 4; 29/1, p. 4 e 5/2, pp. 3 e 4.

A Lição dos Mestres [sobre Heráldica], 17/2, p. 4; Colabo-
ração alheia, A lição dos Mestres [sobre Heráldica], 26/2, p. 4;
Idem, 5/3, p. 4 e Idem [Armas dos Barros], 12/3, p. 4.

A Miséria das Azenhas, 26/2, pp. l e 2.

Um centenário a comemorar. Trindade Coelho, 9/4, pp. l e 2;
16/4, p. 4; 23/4, p. 4 e 30/4, p. 4.

Festas hoje? Não!, 23/4, p. 1.

Melgaço, Terra de Santa Maria, 1.° volume, 9/7, pp. l a 4 (cad.
solto); 16/7, pp. 5-6 (sempre fl. solta); 30/7, pp. 7-8; 6/8, p. 9;
20/8, p. 10; 27/8, p. 11; 3/9, p. 12; 17/9, p. 13; 8/10, p. 14;
12/11, p. 15 e 19/11, p. 16 (concl. em 1962).

A Casa da Azenha, 6/8, p. 3.

Tangendo-os ... para a trilha da verdade, 17/9, pp. l e 2; 3/12
p. 4; 17/12, p. 4 e 24/12, pp. l e 4.

A Calçada boa escola de civismo, 24/9, pp. l a 3.

Carta aberta ao H.1"" e Rev.mo P.c Júlio Hilarião Vaz, 1/10,
pp. l a 5.

Contrastes Flagrantes, 8/10,p. 5.

A Bíblia em Melgaço, 8/1, pp. l e 2.
Esta vinha do Senhor... que tão filoxerada anda, 22/10,
pp. l e 2.
Nem assim ..., 22/10, p. 4.
Tolerância, apanágio das almas nobres, 12/11, p. 1.
Até Lisis ... dá lições, 19/11, p. 1.

1962:

Melgaço, Terra de Santa Maria, í.° volume, 14/1, pp. 17-18;
4/2, pp. 19-20; 25/2, pp. 21-22; 11/3, pp. 23-24; 8/4, pp. 25-26;
6/5, pp. 27-28; 27/5; pp. 29-30; 17/6, pp. 31-32; 8/7, pp. 34-35;
29/7, pp. 36-37; 26/8, pp. 38-39; 2/12, pp. 40-41 (concl. em 1963).
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— A crise da lavoura, 11/3, p. 1.

— Festas da Senhora da Orada, 3/6, p. 1.

— O Grémio da Lavoura em Foco, 22/7, pp. l e 2.

1963:

— Melgaço, Terra de Santa Maria, 1.° volume, 8/9, pp. 42-44;
29/9, pp. 45 a 48; 20/10; pp. 49-50; 27/10, pp, 51-52; 3/11,
pp. 53-54; 17/11, pp. 55-56; 24/11, pp. 57-58 e 1/12, pp. 59-60.

— Na ceifa das mentiras, 10/12, pp. 3-4 e 17/2, pp. 3-4.

— Um Museu que falia entre nós, 17/11, p. 4.

1964:

— Melgaço, Terra de Santa Maria, 2." volume, 8/3, pp. l e 2 e
15/3, pp. 3 e 4 [ficou incompleto].

Faleceu o Dr. Augusto Esteves na sua casa da Rua da Calçada,
pelas 18 horas do dia 26 de Março de 1964. E a 5 de Abril desse
mesmo ano o jornal Notícias de Melgaço, em cujas páginas conso-
lidara os seus méritos de jornalista, polígrafo e historiógrafo, prestava-
-Ihe uma sentida homenagem, enchendo a l.a página com um arreba-
tado elogio fúnebre:

Sit Tibi Terra Levis

Morreu Augusto Esteves!
Silêncio!
Deixou de bater um grande e generoso coração; paralisou

para sempre um cérebro em constante evolução; uma inteli-
gência penetrante e esclarecida, em plena pujança, ansiosa de
perfeição.

Ao recordá-lo vivemos uma hora de amargo abatimento,
de emoção e profunda concentração.

Melgacense fiel e companheiro de lutas dedicado, passou
entre nós como um raio de sol quente, acolhedor, leal, acari-
ciador e benfazejo.
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O seu olhar franco e amigo espelhava o fogo interior dos
seus nobres sentimentos, do seu entusiasmo e desejo de servir
a sua terra, que tanto amou e para a qual viveu.

Servir Melgaço sem limitações; servir com ânimo firme e
de coração aberto a todas as causas justas; servir por devoção
e por idealismo a sagrada causa da democracia e os grandes
problemas em que se debate a humanidade.

Disse um dos grandes do pensamento de todos tempos,
Gabriel d'Anunzio, referindo-se à morte de Wagner: O mundo
perdendo Wagner ficou menor ... E se é verdade que só os
homens de sensibilidade rara, se podem aperceber da perda
que o mundo sofre com a morte de um dos seus elementos
mais representativos, também os melgacenses devem sentir,
amargamente, o que para Melgaço representa a morte de
Augusto Es tevês, como político, como bairrista até à loucura,
como funcionário, como jornalista distinto, como polígrafo
e historiador notável.

Na visita que lhe fizemos há poucos dias, aparentemente
o seu estado de saúde e a sua boa disposição na animada
conversa que entretivemos, não nos revelou nada de grave
que fizesse recear e prever o inesperado e chocante aconte-
cimento da sua morte!

Porém, a vida é um estágio efémero dentro da transfor-
mação da matéria, c o vendaval da morte não poupa ninguém;
atinge os fracos c os fortes.

De compleição débil no conspecto físico, a sua vida
interior revelava-se por verdadeiros clarões de entusiasmo
e de acrisolado amor a tudo quanto de longe ou de perto
está ligado a Melgaço e para ele, o distrito, o país, o seu
único mundo, confinava-se nos limites estreitos desta terra
melgacense.

Existir e transitar no plano terreno é comum a todos
os seres. Porém viver e conviver é mais transcendente; é
próprio dos seres humanos.

Augusto Esteves não compreendia um homem só no seu
mundo melgacense, alheado de tudo e de todos. E sim um
mundo só, um único mundo, de todo sós melgacenses.
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No seu admirável espírito iconológico o bairrismo cegava-o,
ampliava desmesuradamente o valor e a beleza dos monu-
mentos e da história dos sucessos a eles ligada. Para ele tudo
era incomensuravelmente grande, enorme, ímpar, desde que
tivesse existido, em qualquer época, nesta sua amada terra.
A origem nativa era tudo e só isto contava; o resto estava
fora de um mundo que não era o seu ...

Amigo de há quase meio século, o nosso coração veste
de crepes nesta hora emocional e triste e os nossos lábios
ciciam, baixinho, a oração que espontânea e amargurada-
mente a alma reza e a saudade dita.

Morreu Augusto Esteves!
Morreu para a vida mas a sua memória viverá na nossa

recordação para lodo o sempre.
Desapareceu um companheiro de lutas, um correligionário

e um amigo lealíssimo que criou no nosso coração fundas
raízes de amizade e de estima; que se impôs pelo espírito,
pela austeridade, pela força e brilho do seu pensamento.

Melgacenses: curvemo-nos respeitosamente perante o seu
cadáver e elevemos a nossa alma em sentida prece para

Que a terra lhe seja leve!

F. S. [Ferreira da Silva]

Nesse jornal ficou ainda gravada uma Necrologia, de que extraí-
mos os seguintes excertos:

Com 74 anos de idade faleceu o antigo e constante cola-
borador de Notícias de Melgaço Dr. Augusto César Esteves,
um dos melgacenses do mais alto relevo pelo nascimento, pela
inteligência e pela preparação cultural. (...)

O seu funeral realizado na passada 6.a feira, 27 do mês
findo, foi uma imponente e emocional manifestação fúnebre
na qual se incorporaram tudo quanto de mais representativo
tem Melgaço e de mais popular se encontra no nosso concelho,
onde o chorado morto era muito querido e amado.

O préstito fúnebre foi, pois, uma grande manifestação
de sentimento, de dolorosa amargura e de significativo pro-
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testo de homenagem às virtudes do ilustre morto, sendo a
chave do caixão entregue ao seu íntimo amigo sr. Ernesto
Ferreira da Silva, nosso querido Director. (...).

Na passagem do préstito o comércio local encerrou as
portas dos estabelecimentos o mesmo sucedendo às janelas
das casas particulares o que, mais emocional tornou o imenso
cortejo que, numa tarde fria e pardacenta, o acompanhou à
terra da verdade.

«COISAS & LOISAS. O ESTUDO DAS NOSSAS GERAÇÕES»

Com este título saiu, subscrito por Augusto Esteves, no Notícias
de Melgaço. Semanário Independente Regionalista, de 11 de Janeiro de
1959, o anúncio formal do, então chamado, Livro de Gerações Melga-
censes — projecto amadurecido por uma infatigável recolha de infor-
mação histórica a vários níveis: institucional, político, sócio-profissional,
familiar, cultural...; e inspirado na ideia democrática de que a socie-
dade portuguesa não podia ser vista apenas «pelo velho prisma do
previlégio».

Se os Livros de Linhagens foram inventados para o mundo
guardar memória dos homens salientes no meio guerreiro
nacional, por causa da luta pelos interesses advindos dos
bens de morgadio e de capelas falsificaram-se eles com todo
o descaramento e sobretudo no século XVIII.

Por vaidade e por prosápia não poucas pessoas se foram
em busca de um Adão e uma Eva expulsos do paraíso terreal
e neles se entroncaram lá muito ao cabo das suas conhecidas
gerações. Comezinhamente, porém, outros usaram do mesmo
processo para se aparentarem com Grandes da terra, visto
a riquesa, a nobresa, as virtudes e feitos de armas desses
velhos previlegiados aparecerem ao sonho seu como bons
motivos de engrandecimento do valor moral ou intelectual
das últimas vergonteas e nunca os defeitos ou mesmo crimes
assacados a estes avós as poderem diminuir, por a pessoa
viva perante os concidadãos só responder pelos seus pró-
prios actos.
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Falham, pois essas nobiliarquias por verem a sociedade
portuguesa só pelo velho prisma do previlégio, quando, na
verdade, prémio da Pátria merecem também muitos popu-
lares, cujo nome ninguém encontra guardado para a história
nos papéis encomiásticos dos nossos arquivos.

Ora se para engrandecimento de Portugal sempre a plebe
combateu ao lado dessa nobresa de pergaminhos e por vezes
até a arraia miúda dos concelhos igualou esta em patriotismo,
excedeu-a em bairrismo e venceu-a em grandeza de alma,
prestemos a esses homens do povo a justiça de não os consi-
derarmos feitos de barro diferente ou pior e fixemos no
papel as gerações dessa gente, de tal forma honrada pelo
trabalho na lavoura, no comércio ou na oficina, que muitos
de entre eles foram noutro tempo dos melhores e mais consi-
derados homêes boos e são nos tempos de hoje dos verda-
deiros notáveis em virtudes, artes ou letras.

Descobri-los, acaso, por entre a poeira dos papéis velhos,
trazê-los para a publicidade dos nossos tempos, mostrar e
documentar a sua vida e desta arredar suposições e sonhos
de grandesa emprestados sem qualquer documento garantir
tais gloríolas, engrandecê-los afinal só com verdades demons-
tráveis, é o nosso dever. Convém, contudo, não olvidar estas
pequenas verdades sabidas: é limitado o campo das investi-
gações genealógicas e estão estes estudos inçados de de dificul-
dades, muitas delas nascidas da ignorância, incúria ou man-
driice de velhos curas de almas, a cujo cargo estava a escri-
turação diária dos livros findos das paróquias, para o que
só pode achar-se desculpa no tanto faz, senhor abade, do
nosso povo.

Ora como assim penso, ao lado dos estudos nobiliárquicos
julgo dever fazer-se, tanto por homenagem à tradição como
para fortalecimento da família, o estudo das gerações dos
valores sociais do passado, que por já terem vivido a sua
hora de grandesa, se viram socialmente elevados no conceito
dos concidadãos e um dia, por isso, se enquadraram na
história, sem se enrouparem de Castros de Fornelos nem de
Falhares de Trute.
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Portanto, se no Livro de Gerações Melgacenses tracei já
páginas dedicadas a fidalgos e nobres, outras dedicarei à
genealogia dos notáveis da terra e, talvez, aí não deixe esque-
cida a grandesa da burguesia — degrau onde todos se apoiam
na luta pela gloríola deste mundo—, tanto mais quanto é
certo ter-se o tempo encarregado de nivelar os grandes com
os pequenos ou levando-os a casamentos desiguais ou fazen-
do-os deitar pela janela fora a fortuna acumulada pelos seus
maiores.

Veremos isso um dia.
2 . Agosto . 958

MEANDROS DE UMA EDIÇÃO

Repositório de fidalgos e nobres, burgueses e populares, O Meu
Livro das Gerações Melgacenses começou por ser um montículo tosco
de informações documentais relativas a indivíduos e a famílias de
Melgaço. Mas à medida que o Dr. Augusto Esteves foi multiplicando
as suas buscas nos registos paroquiais, nos livros de notas, nos pro-
cessos judiciais e numa variedade de documentos avulsos metidos nas
gavetas e baús de algumas casas particulares, esse acervo informativo
cresceu desmesuradamente...

Procurou o Dr. Augusto Esteves utilizar parte deste riquíssimo
material em artigos e trabalhos de maior fôlego, atrás referenciados,
mas logo se apercebeu da ineficácia desse estratagema, optando, então,
por inserir todos os dados de carácter biográfico e familiar, paciente-
mente recolhidos, numa «forma» genealógica — semelhante à usada
pelo Dr. José de Sousa Machado ou pelo Autor do Mobiliário Alentem —
guarnecida de costados ou títulos e dos respectivos números.

Em 1958 já esse trabalho, árduo e imenso, ia adiantado, como se
depreende do texto transcrito no item anterior. E no 1.° volume de
Melgaço, Sentinela do Alto Minho (1959), mais precisamente no verso
da folha de rosto, a obra é anunciada como «a publicar». Junto com
ela, figura, também, Melgaço, Terra de Santa Maria, que ficaria incom-
pleta nas páginas do Notícias de Melgaço.

Com uma dedicação estrénua o Dr. Augusto Esteves consumiu os
últimos anos de vida a alindar a sua obra-prima, revendo minuciosa-
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mente o rascunho manuscrito em cadernos de 50 linhas e passando-o
a limpo, para igual suporte, com todos os atavios necessários à sua
impressão.

Cerca de 24 anos após a sua morte surgiu, finalmente, o ensejo
de tirar esses preciosos macetes, escritos a tinta permanente e cintados,
do guarda-roupa onde jaziam ocultos. E logo se pôs o problema de
corno editar uma obra que ficara pronta para publicação duas
décadas antes ...

Ponderadas algumas soluções, empregues em casos similares,
acabamos por abraçar o princípio de que a obra teria de ser posta
no prelo tal qual o Autor a concebera e ultimara.

À luz deste critério evitaram-se todas e quaisquer correcções,
acréscimos no original ou actualizações genealógicas e limitaram-se
as elucidações de certas passagens obscuras do texto ao estritamente
necessário.

O arranjo gráfico escolhido reveste-se, por seu turno, da maior
singeleza, assemelhando-se assim ao figurino por várias vezes impresso
na briosa Tipografia «Melgacense».

O mesmo apego à vontade expressa do Autor justifica naturalmente
que a edição apareça como propriedade da sua Nora.

A fotografia do Autor, esta Apresentação, a gravura com as princi-
pais localidades mencionadas ao longo dos dois volumes da obra (postas
aquém e alem do rio Minho) e o inevitável índice constituem, de facto,
os únicos «desvios» que nos permitimos cometer.

O resto... Bom, o resto brotou exclusivamente do entusiasmo,
engenho e esforço de um só homem —melgacense egrégio— à memó-
ria do qual dedicamos e consagramos todo o nosso pequeno contributo.
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Luís de Magalhães Fernandes Pinto
Armando Barreiros Malheiro da Silva

21


