
Bernardo Santareno (Santarém, 18-11-1920 – Lisboa, 29-08-1980)

Comemora-se este ano o centenário do nascimento de Bernardo Santareno, considerado um dos 
maiores dramaturgos portugueses do séc. XX. Pseudónimo de António Martinho do Rosário, cujo 
exercício da medicina (Psiquiatria) conciliou com a escrita para teatro. Começou por publicar livros 
de poesia, seguiu-se o seu único livro de narrativas, «Nos mares do fim do mundo», influenciado 
pelas experiências como médico da frota bacalhoeira portuguesa na Terra Nova e Gronelândia, 
passando depois a dedicar-se exclusivamente à escrita para teatro.
A sua obra teatral reparte-se por dois ciclos, menos distanciados um do outro do que a evolução 
estética e ideológica do autor terá feito supor, já que as peças compreendidas em qualquer deles 
respondem à mesma questão essencial: a reivindicação do direito à diferença e do respeito pela 
liberdade e a dignidade do homem face a todas as formas de opressão, e a luta contra todo o tipo de 
discriminação.

Entre registos realistas, de tonalidade mais naturalista ou com traços épicos, a sua escrita foi 
essencialmente de denúncia, atenta à realidade do país e visando uma consciência social, o que lhe 
valeu a proibição de muitas das suas peças e a perseguição pelo regime salazarista.

http://cvc.instituto-camoes.pt/pessoas/bernardo-santareno.html#.X5qsFlj7S5s

D  NARRATIVA

1959
Nos mares do fim do mundo : doze meses com os pescadores bacalhoeiros portugueses, 
por bancos da Terra Nova e da Gronelândia
Na história da literatura portuguesa do século XX, este livro é um objeto estranho e raro 
onde a poesia e a realidade se cruzam num cenário onde domina a natureza inóspita. 
«Nos Mares do Fim do Mundo foi, em grande parte, escrito a bordo do arrastão “David 
Melgueiro”, na primeira campanha de 1957, a primeira também em que eu servi na frota 
bacalhoeira portuguesa, como médico. Mas depois desta, tomei parte numa segunda, 
em 1958, agora a bordo do “Senhora do Mar” e do navio-hospital “Gil Eannes”, em que 
assisti sobretudo aos barcos de pesca à linha: Assim pude de facto conhecer, por vezes 
intimamente, todos os aspectos da vida dos pescadores bacalhoeiros portugueses, em 
mares da Terra Nova e da Gronelândia, e completar este livro.»
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D  ESCRITA PARA TEATRO

1957
A promessa : peça em três actos e três quadros
A estreia de A Promessa, levada à cena 
pelo Teatro Experimental do Porto, com 
encenação de António Pedro, foi um êxito, 
mas, por pressão do Igreja, as representações 
cedo acabaram por ser suspensas. Uma nova 
montagem foi realizada em 1967 no Teatro 
Monumental, e em 1974 António Macedo 
dirigiu a versão cinematográfica. Em 2017, 
60 anos depois, a peça voltou à cena no 
Teatro Nacional de S. João com direção 
de Nuno Cardoso.

BMAG 821-2 SANBp  |  BPMP V7-3-62

1959
O crime da Aldeia Velha
Em 1959 saíram dois novos livros de teatro, que estimularam de 
imediato a sua passagem para o palco. O Teatro Nacional D. Maria 
II apresentou O Lugre e, de novo, o T.E.P. apostou em O crime da 
Aldeia Velha (de que existe uma adaptação para o cinema de Manuel 
Guimarães, do ano de 1964). 

BPMP L6-8-46  |  BPMP C7-11-74[1]

O lugre : peça em 6 quadros ; Irmã Natividade : peça em 1 acto
BPMP D7-5-97

1960-1962
No início da década, a censura impôs a proibição das peças que a seguir escreveu: António Marinheiro, O duelo 
e O pecado de João Agonia, e ainda Anunciação. Só posteriormente, e com exceção da última criação, tiveram 
a concretização em espetáculos: António Marinheiro em 1967 no Teatro São Luiz pela Companhia Portuguesa 
de Comediantes; O pecado de João Agonia pela companhia do Teatro Nacional, respetivamente em 1969 e em 
1971. Com estas últimas quatro peças e Os anjos e o sangue escrita para televisão, mas nunca transmitida, 
encerrou-se o primeiro ciclo do teatro de Bernardo Santareno, caracterizado pela fusão de temas populares 
com preocupações existenciais, pela extrema agressividade dos conflitos e pela ousadia do tema comum, o das 
violentas paixões e impulsos que prevalecem sobre a razão.

António Marinheiro : 
o édipo de Alfama
Bernardo Santareno
BPMP 8a 012748

Os anjos e o sangue : 
peça escrita para a 
radio-televisão
Bernardo Santareno
BPMP Z7-8-16 
BMAG 821-2 SANBa

O duelo : peça em 3 
actos e 3 quadros
Bernardo Santareno
BPMP Z7-8-116 
BMAG 821-2 SANBd

O pecado de João 
Agonia : peça em 3 
actos e 3 quadros
Bernardo Santareno
BPMP L6-1-149 
BMAG 821-2 SANBp

Anunciação : peça em 
3 actos
Bernardo Santareno
BPMP L6-1-125[4] 
BPMP 821-2 SANT2a 
BMAG 821-2 SANBa
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1966-1974
A partir de 1966, com a narrativa dramática, O Judeu, o tom do autor fez-se mais intervencionista, e a estrutura 
da épica brechtiana foi posta ao serviço dum estilo pessoal, já bem definido e desenvolvido. A peça é levada 
à cena logo em 1967, mas é em 1981 que regista um êxito memorável no Teatro Nacional. Baseia-se nas 
vicissitudes do dramaturgo António José da Silva, morto na fogueira no século XVIII, e formula um paralelismo 
entre a intolerância da Inquisição e a do regime salazarista. Esta segunda fase contou ainda com O inferno, A 
traição do Padre Martinho, representada em estreia mundial em 1970 em La Havana, e Português, escritor, 45 anos 
de idade (1974), primeiro texto representado depois da queda da ditadura.

O judeu : narrativa 
dramática em três 
actos
Bernardo Santareno
BPMP 821-2 SANT2j 
BMAG 821-2 SANBj 
BPMP BS-00174c

Dramaturgia de Abril : 
8 peças em 1 acto
Bernardo Santareno
BPMP 821-2 DRAMs 
BMAG 821-2 DRAM

Os olhos da víbora
Bernardo Santareno
BPMP 8a 020547

1968
O inferno : 
peça-julgamento 
em 3 actos e 8 
retrospectivas
Bernardo Santareno
BPMP D7-5-87

Obras completas
Bernardo 
Santareno; org., 
posfácio e notas 
Luís Francisco 
Rebello
BPMP 821-2 SANT2o

1969
A traição do Padre 
Martinho : narrativa 
dramática em dois 
actos
Bernardo Santareno
BPMP L6-7-25

1974
Português, escritor, 
quarenta e cinco 
anos de idade
Bernardo Santareno
BPMP L6-1-125[5] 
BPMP L6-7-48
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