
No momento em que se cumprem e comemoram 250 anos da criação da Região 

Demarcada do Douro (1756-2006), a mais antiga do mundo e berço do redutoramente 

chamado “vinho do Porto” --- a jóia vitivinícola por excelência da coroa comercial 

anglo-portuguesa ---, é com grande satisfação que vemos publicado o romance de 

Edward Quillinan (1791-1851), As Irmãs do Douro, em primorosa tradução do 

Professor Doutor Manuel Gomes da Torre, Catedrático da Faculdade de Letras da 

Universidade do Porto, competentemente coadjuvado pelo Mestre Jorge Pais Antunes. 1 

A obra original, The Sisters of the Douro, integra um conjunto de narrativas publicado 

em 1841, 2 tendo Quillinan sido objecto da nossa dissertação de mestrado, 3 bem como 

de dois ulteriores artigos, 4 para os quais remetemos os leitores interessados em 

conhecer um pouco melhor este luso-irlandês que repartiu a vida, o estudo, a escrita (e, 

afinal, o coração) entre a Inglaterra --- Kent e sobretudo o Lake District --- e o seu Porto 

natal. 

Em contexto exclusivamente inglês, Edward Quillinan é, quase sempre e na 

melhor das hipóteses, conhecido pelo modo ardoroso como, na sua juventude, 

empunhou a espada e empenhou a pena; pela composição de poemas mais ou menos 

circunstanciais; e, sobretudo, pelos sogros que teve (Sir Samuel Egerton Brydges e 

William Wordsworth), circunstâncias que parecem condenar Quillinan à condição 

obscura de poeta menor desse 1º Romantismo tão epicentricamente sediado no Lake 

                                                 
1 A referência bibliográfica é a seguinte: Edward Quillinan, As Irmãs do Douro. Uma história 

portuguesa. Tradução de M. Gomes da Torre e Jorge Pais Antunes, Porto, Campo das Letras - Editores, 

S.A, e Associação Cívica Antão de Carvalho, 2006. 
2 The Conspirators, or The Romance of Military Life, London, Henry Colburn, 1841, 3 vols; The Sisters 

figura no vol. I, pp. 2-292. 
3 Edward Quillinan e Portugal. Dissertação de Mestrado em Estudos Anglo-Portugueses, inédita, 

apresentada à Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, 1986. 
4 “Home is where the heart is: a obra lusófila de Edward Quillinan (1791-1851)” in Maria Leonor 

Machado de Sousa (dir.), Revista de Estudos Anglo-Portugueses, Lisboa, Junta Nacional de Investigação 

Científica e Tecnológica/Centro de Estudos Comparados de Línguas e Literaturas Modernas, nº 4 (1995), 

pp. 87-132; as considerações sobre The Sisters preenchem as pp. 94-111.  O segundo artigo é “Retrato do 

Norte” in Romantismo. Imagens de Portugal na Europa Romântica. Actas do II Congresso Internacional 

de Sintra sobre o Romantismo (Sintra, 23-26 Setembro 1987), Sintra, Instituto de Sintra, 1998, pp. 197-

202. 



District. Embora conhecendo alguma difusão além dos círculos e das paredes de Rydal 

Mount e Gretta Hall, a produção narrativa não lograria alterar substancialmente este 

panorama, confirmando o estatuto de Quillinan como autor de 2ª linha junto do público 

coevo. No contexto anglo-português, todavia, a sua importância é já maior, justificando-

se uma primeira chamada de atenção para a relação de proximidade familiar e afectiva 

que Quillinan manteve sempre com a sua Invicta natal e os modos de vida (comercial, 

literário-cultural, lúdica, etc.) da comunidade britânica nela sediada, 5 conforme outra 

narrativa sua, aliás, reflecte. 6 Além disso --- e de forma insuficientemente 

(re)conhecida ---, Quillinan viria, por mérito próprio, a conquistar alguma importância 

no quadro da divulgação em Inglaterra da literatura portuguesa e da sua história, mercê 

de actividades como a ficção, a tradução e o ensaísmo. 

Aglutinando um pouco todos estes eixos, a acção de As Irmãs do Douro tem por 

palco a 2ª invasão francesa de Portugal, protagonizada por Soult em 1809 e centrada, 

portanto, nesse mesmo Norte que serve de pano de fundo à convivência libertadora dos 

oficiais ingleses com as populações nativas. O envolvimento respectivo do Major 

Wilmot e do Capitão Vincent Stanisforth com as irmãs Leonora e Francisca Coelho 

(que, aliás, desposarão no final do romance) fornece a trama romântica, tão do agrado 

da época; contudo, se a relação Wilmot/Leonora é retardada pelo fascínio que sobre esta 

exerce o coronel francês Champlemonde (envolto, para protecção própria, na falsa 

identidade de José Alves), para o estreitamento da relação Stanisforth/Francisca 

                                                 
5 Permitimo-nos destacar neste âmbito, entre outros estudos dispersos de João Paulo Pereira da Silva, o 

seu Temas, mitos e imagens de Portugal numa revista inglesa do Porto – The Lusitanian (1844-1845), 

Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian/Fundação para a Ciência e a Tecnologia, “Textos Universitários 

de Ciências Sociais e Humanas”, 2001 (Adaptado da Dissertação de Doutoramento em Estudos Anglo-

Portugueses apresentada em 1998 à Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de 

Lisboa) e, numa perspectiva mais sociológica e contemporânea, Maria Guilhermina Bessa Gonçalves, A 

Comunidade Britânica no Porto. Inter-relações históricas, económicas, culturais e educativas, Porto, 

Edições Afrontamento, “Textos”, nº  38, 2002. 
6 "The Belle: Adventures at a Portuguese watering place" in Tait's Edinburgh Magazine, Edinburgh, 

William Tait, vol. XIII (1846); o texto é iniciado no nº de Outubro, pp. 638-50, e concluído no de 

Novembro, pp. 689-97. 



concorre --- um tanto inesperadamente, diga-se de passagem --- a ‘visita guiada’ do 

capitão inglês à literatura portuguesa pela voz de uma jovem apostada em familiarizar o 

seu amado (leia-se: o público inglês do segundo quartel do século XIX) com um 

património literário não circunscrito ou reduzido a Camões. 7 

Em termos de concepção e construção do enredo, As Irmãs do Douro é, há que 

reconhecê-lo, uma obra com algumas limitações; além da inserção imaginativa, mas 

visivelmente forçada por um autor ex machina, da ‘aula’ ou ‘lição’ de Francisca, assente 

em notas biográficas e lugares-comuns sobre os autores referidos, a caracterização 

psicológica e comportamental das duas irmãs nem sempre consegue libertar-se de 

estereótipos românticos algo previsíveis, pese embora a personalidade decidida de 

Francisca e a evolução sentimental de Leonora, até então posta, pelo dúplice 

Champlemonde, “naquele engano de alma ledo e cego/Que a Fortuna não deixa durar 

muito”. 

Em 1995, em artigo publicado nesta mesma Revista, avaliávamos assim a 

importância da obra em apreço: 

 

“Concluída aquela que julgamos ser a primeira (e possivelmente única) 

apresentação do nosso património literário numa narrativa inglesa [...], permitam-se dois 

curtos comentários [...], o primeiro dos quais para destacar a tentativa de, mercê de um 

enquadramento ficcional, amenizar uma exposição que muitas vezes não passa de uma 

mera listagem de nomes sobrevoados de uma forma claramente impressionista, quando 

não primária. O segundo aspecto, decorrente, aliás, do anterior, prende-se com a 

originalidade dos conhecimentos difundidos e que [...] é bastante relativa, já que eles 

são no essencial uma paráfrase de excertos de Bouterwek, cuja obra o autor conheceria, 

provavelmente na edição inglesa de 1823. Sem ser um erudito, assiste, contudo, a 

Edward Quillinan o mérito de ter procurado divulgar a literatura de um país que 

conhecia bem, talvez por sentir que, de um modo geral, os raríssimos trabalhos 

existentes nesse domínio haviam desguarnecido o flanco horaciano da agradabilidade da 

instrução. 

                                                 
7 Como acentua o próprio tradutor: “Não se pode deixar de sublinhar o significado das iniciativas de 

Quillinan para divulgação da literatura portuguesa na Grã-Bretanha, para mais numa altura em que 

poucos por ela manifestavam interesse. Nesse sentido, o capítulo V de As Irmãs do Douro é talvez a peça 

quilliniana mais importante [...].” (“Introdução”, p. 9). 



O principal motivo de interesse de The Sisters of the Douro reside, quanto a nós, 

na reflexão que faz do envolvimento de Quillinan com múltiplos aspectos da realidade 

portuguesa; o autor consegue, de facto, conjugar a divulgação literária com o 

aproveitamento ficcional de uma situação histórica, sem esquecer a descrição 

paisagística e a relação de interacção sóciocultural entre estrangeiro e nativo, o Eu e o 

Outro, profundamente característica da literatura de viagens.” 8 

 

 

Onze anos volvidos sobre estas palavras, continuamos a defender que, embora 

Quillinan se tenha apoiado de forma evidente na obra de Friedrich Bouterwek (1776-

1828), Geschichte der Portugiesischen Literatur und Beredsamkeit,  9 cabe-lhe, sem 

dúvida, o mérito de ter tentado veicular de forma lúdica as informações eruditas do 

investigador germânico, numa altura em que a própria historicização da literatura 

portuguesa só começaria a fazer-se entre nós com a publicação do Bosquejo de Historia 

de Poesia e Lingua Portugueza (1826), 10 de Garrett (1799-1854), também ele (como 

Quillinan) um portuense residente em Inglaterra nos anos 20 do século XIX e (como 

Wordsworth) um oficialmente consagrado introdutor do Romantismo.  

 Além dos louváveis propósitos de divulgação literária além-Mancha, este 

romance de Quillinan vale igualmente pela descrição de trechos da paisagem natural 

duriense, bem como pela ficcionalização de apontamentos pitorescos sobre os hábitos 

religiosos e sociais dos portugueses que não destoariam se integrados em obras que, 

                                                 
8 “Home is where the heart is ..., p. 111. 
9 Geschichte der Portugiesischen Poesie und Beredsamkeit seit dem Ende des dreizehnten Jahrhunderts. 

In Geschichte der Poesie und Beredsamkeit, IV, Gottingen, 1805. A referência da edição inglesa, aquela 

que consultámos nos anos 80, é: History of Spanish and Portuguese Literature, translated from the 

original German by Thomasina Ross, London, Boosey and Sons, 1823, 2 vols; interessa-nos apenas o vol. 

II. A edição francesa (1812) não inclui a parte relativa à nossa literatura. 
10 Cf. o seguinte passo, no qual Bouterwek aparece, aliás, mencionado de forma pouco abonatória: “Julgo 

haver prestado algum serviço à litteratura nacional em oferecer aos estudiosos da sua lingua e poesia um 

rapido bosquejo da historia de ambas. Quem sabe que tive de encetar materia nova, que portuguez 

nenhum d’ella escreveu, e os dous estrangeiros Bouterweck [sic] e Sismondi incorrectissimamente e de 

tal modo que mais confundem do que ajudam a conceber e ajuizar da historia litteraria de Portugal; 

avaliara decerto o grande e quase indizivel trabalho que me custou este ensaio. Não quero dá-lo por cabal 

e perfeito; mas é o primeiro, não podia se-lo.” (in Retrato de Venus e Estudos de Historia Litteraria, 3ª 

ed., Porto, Ernesto Chardron, 1884, p. 171). O Sismondi nomeado neste excerto é Jean Charles Leonard 

Simonde de Sismondi (1773-1842), autor de De la Littérature du Midi de l’Europe (1813), obra traduzida 

para inglês por Thomas Roscoe como Historical View of the Literature of the South of Europe, 1823, 4 

vols. 



provavelmente, terão servido elas próprias de fonte longínqua e semi-consciente de 

Edward Quillinan: os relatos e diários de viagens produzidos por autores britânicos a 

partir fundamentalmente de meados do século XVIII.  

Quanto à tradução em si, apenas duas observações, a primeira das quais para 

frisar que a mesma faz, obviamente, prova da extensão e riqueza de conhecimentos 

bilinguísticos do Professor Manuel Gomes da Torre, 11 mas também de uma limpidez e 

elegância estilísticas que recordam a espaços a cristalina escrita de Camilo. 

Paralelamente, esta tradução/edição de As Irmãs do Douro surge enriquecida por 

oportunas e esclarecedoras notas, que identificam trechos, frases, factos, nomes e 

alusões citados em epígrafe, constantes do texto ou das próprias notas originais de 

Quillinan. O modo como o Professor indica locais, datas e horas de consulta na World 

Wide Web (vulgo Internet), apontando, com a modéstia dos grandes Académicos, um ou 

outro pormenor ainda por identificar, documenta a mesma exemplar transparência. 

Conforme tivemos oportunidade de dizer em comunicação pessoal ao Professor 

Gomes da Torre, felicitando-o por mais este trabalho levado a bom Porto e que 

seguramente promete envelhecer bem, “nada como um Homem do Norte traduzindo o 

que um outro escreveu”. É, pois, a ambos que brindamos, no cair do pano desta 

recensão. Com um Vintage Port, é claro! 

                                                 
11 Estes créditos e predicados reflectem-se, aliás, de forma maximizada no projecto colectivo de tradução 

“Shakespeare para o Século XXI”, levado a cabo pelo Instituto de Estudos Ingleses da Faculdade de 

Letras do Porto e igualmente com edição da Campo das Letras. 


