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Maria Emília de Belfort Cerqueira Sena de Vasconcelos 

 

 

Sendo ainda hoje o seu saudoso nome aureado de grande prestígio entre os vianenses, refira-se que,

nascendo em Lisboa a 31 de Dezembro de 1912, sua «terra maior», foi nesta verde e linda Viana, sua «terra

mais pequena», mas notoriamente mais amada, que se notabilizou, prestando relevantes serviços à cultura

local e regional.  

Mas, Maria Emília de Vasconcelos, não obstante ter nascido em Lisboa, descendia de gente de Viana «terra

mãe dos seus avós». De facto, ao crescer num ambiente familiar muito culto, o que originou granjear um

desenvolvimento intelectual requintado, seu avô materno era o Conselheiro e Deputado Joaquim José

Cerqueira, homem enriquecido no Brasil e que nesta cidade fixou residência no fim do século XIX, na Rua S

Sebastião, actual Rua Manuel Espregueira. Portanto, a mãe, D. Augusta de Belfort Cerqueira, era uma

vianense embora nascida no Rio de Janeiro, e o pai, o Capitão de Artilharia José Vicente da Silva Sena, antigo

Ajudante do Infante D. Afonso, era natural de Elvas.  

No entanto, não deixa de ser curiosa verificar que apesar da sua vasta cultura e capacidade literária,

abundantemente demonstrada, Maria Emília de Vasconcelos nunca frequentou qualquer estabelecimento de

ensino oficial, se exceptuarmos a frequência de um curso de enfermagem. Ela própria confessava com singela

humildade “tenho consciência de ser oficialmente analfabeta, visto não possuir um só canudo, nem o mais

elementar”. Tudo isto fazia com que a sua formação fosse considerado um caso paradigmático de

autodidactismo.  

O relacionamento de Maria Emília de Vasconcelos com a nossa cidade começou, após se ter consorciado com

Francisco Luís de Vasconcelos Costa e Melo, vianense oriundo do Solar de Sequeiros, em Ponte de Lima,

neto do General, Conselheiro de Estado e Engenheiro João Tomás da Costa que ficou protagonizado nas

obras do porto de mar de Viana do Castelo, nos princípios do século XIX, e sobrinho do herói da I Grande

Guerra, Major Xavier da Costa, ambos consagrados pelos seus méritos e serviços, na toponímia da cidade.

Embora vivesse em Lisboa, e só ficasse na nossa cidade radicada, em 1973, Maria Emília de Vasconcelos

vinha frequentemente a Viana do Castelo e depressa se constatou que se tinha fortemente apaixonado por

esta cidade e pelas suas características raízes culturais. Depois, a partir das suas relações com a sociedade

mais grada vianense, que lhe permitiu acompanhar e mesmo participar nos principais acontecimentos

ocorridos na nossa urbe, durante mais de seis décadas, aliado à circunstância do seu talento para as letras,
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fez dela uma apreciável cronista da vida social e cultural, uma notável historiadora do património monumental

e artístico da cidade, uma figura de referência da etnografia vianense e, ainda, uma poetisa de reconhecidos

méritos.  

O interesse pelo estudo e investigação da etnografia vianense levou-a, ainda jovem, e residente em Lisboa, a

adquirir uma preciosa e admirada colecção de diversos exemplares do traje vianês, com a qual colaborou em

numerosos eventos, cheios de graciosidade e elegância, em que as moçoilas vestidas e adornadas com a

opulência do nosso traje, eram apresentadas em várias cidades do país e estrangeiro, especialmente entre

nós, no Desfile da Mordomia, Cortejo Etnográfico e Festa do Traje, números marcantes da Romaria da

Senhora D’Agonia.  

O seu amor por Viana do Castelo esteve sempre vivo em seu coração. Enamorada das belezas naturais e da

variedade e riqueza dos trajes à vianesa, entre os amigos era considerada entusiasta paladina dos encantos

de Viana.  

Esse culto fecundo pelo traje e o profundo conhecimento da etnografia vianense, fez com que, fosse

convidada a comentar diversos desfiles de trajes e, várias vezes, fizesse de modo atractivo, a apresentação

explicativa da Festa do Traje, na Romaria da Senhora D’Agonia, sendo vista como uma autoridade na matéria

a mostrar e ensinar na forma de bem vestir os coloridos e impregnados de magia trajes regionais vianenses.  

Ainda nessa linha de promoção da etnografia vianense, esta ínclita figura que, de facto, foi Maria Emília de

Vasconcelos, fez diversas comunicações em congressos e encontros em Viana do Castelo e Galiza, bem

assim, como, de parceria com o consagrado etnógrafo Amadeu Costa, participou em algumas acções de

divulgação do traje e do ouro vianês e em diversas exposições sobre os aspectos mais característicos da

Ribeira Lima, colaborando, assim, activamente, na divulgação e dignificação do traje à vianesa que por esta

via haveria de se tornar num emblemático símbolo de Portugal.  

Além disso, Maria Emília de Vasconcelos tinha um gosto inquebrantável pelo coleccionismo: quadros, móveis,

leques, lamparinas de chá, lavores bordados, sortilégios, postais ilustrados etc., acervo este apoiado por uma

boa biblioteca regional e fotografias antigas da cidade, com imagens muitas vezes inéditas, que muito

louvavelmente facilitou a sua reprodução em diversas publicações locais.  

Após algumas iniciativas um pouco como ela dizia, “de brincadeira”, mas, que, obtiveram sempre comprovado

sucesso, a actividade literária de Maria Emília de Vasconcelos pode dizer-se, começou em 1964 e 1965,

quando publicou dois pequenos volumes de versos: «Caderno de Apontamentos» e «História de Quase

Todas». Depois de fixar residência em Viana do Castelo, esta distinta senhora, orgulhosamente vianense, veio

a publicar em diversas revistas e jornais, com principal destaque no “A Aurora do Lima”, numerosas crónicas e

estudos da história local, além de variadíssimos poemas. De igual modo, prestou vasta colaboração em várias

publicações da região, designadamente, nos “Cadernos Vianenses”, no “Boletim Cultural do Centro de
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Estudos Regionais” no “Roteiro de Viana” e no “Arquivo de Ponte de Lima”, da qual extraiu diversas separatas. 
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Pelo desenvolvimento da sua activa e notável acção cultural em prol das tradições etnográficas e da cultura

vianense, em 1966, a Câmara Municipal de Viana do Castelo, num justíssimo gesto de reconhecimento,

decidiu ainda em vida mostrar-lhe testemunho de gratidão, atribuindo-lhe o distinto título honorífico de «Cidadã

de Mérito». Mas, devemos salientar que essa agraciação pública foi apenas uma legítima consagração para

quem tanto contribuiu para a defesa, conservação e rigor do traje à vianesa e, através da sua actividade como

escritora, tanto divulgou e promoveu os mais característicos valores culturais desta nossa e sua tão amada

terra – Viana Do Castelo. O desaparecimento desta ilustre e veneranda senhora que os vianenses admiravam

e apreciavam subidamente, ocorreu no dia 13 de Fevereiro de 2003, com um funeral muito íntimo, realizado no

dia 15, para o Cemitério Municipal desta cidade, deixando no ar o profundo sentimento de que o seu

passamento ficou a constituir uma importantíssima e irreparável perda no limitado quadro da distinta

comunidade intelectual de Viana do Castelo.1 

 

 

                                                            
1 Informação retirada do Jornal Falcão do Minho, Ano XX, edição n.º 932 de 01 a 07 de Fevereiro de 
2007, autor António de Carvalho. 


