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Atividade nº 01 

Biografia de António Aleixo 

 

António Fernandes Aleixo, nasceu em Vila Real de Santo António, a 18 de Fevereiro de 
1899. Foi um dos poetas populares algarvios de maior relevo, famoso pela sua ironia e 
pela crítica social sempre presente em seus versos. 

Considerado um dos poetas populares algarvios de maior relevo, famoso pela sua ironia 
e pela crítica social sempre presente nos seus versos, António Aleixo também é 
recordado por ter sido simples, humilde e semi-analfabeto, e ainda assim ter deixado 
como legado uma obra poética singular no panorama literário português da primeira 
metade do século XX. 

No emaranhado de uma vida cheia de pobreza, mudanças de emprego, emigração, 
tragédias familiares e doenças na sua figura de homem humilde e simples, havia o perfil 
de uma personalidade rica, vincada e conhecedora das diversas realidades da cultura e 
sociedade do seu tempo. Do seu percurso de vida fazem parte profissões como tecelão, 
guarda de polícia e servente de pedreiro, trabalho este que, como emigrante foi exercido 
em França. 

De regresso ao seu país natal, estabeleceu-se novamente em Loulé, onde passou a 
vender cautelas e a cantar as suas produções pelas feiras portuguesas, actividades que se 
juntaram às suas muitas profissões e que lhe renderia a alcunha de "poeta-cauteleiro". 

Faleceu por conta de uma tuberculose, em 16 de Novembro de 1949, doença que tempos 
antes havia também vitimado uma de suas filhas. 

 

A Torpe Sociedade onde Nasci I 

Ao ver um garotito esfarrapado 

Brincando numa rua da cidade, 

Senti a nostalgia do passado, 

Pensando que já fui daquela idade. 
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II  
 

Que feliz eu era então e que alegria... 

Que loucura a brincar, santo delírio!... 

Embora fosse mártir, não sabia 

Que o mundo me criava p'ra o martírio! 

III  
 

Já quando um homenzinho, é que senti 

O dilema terrível que me impôs 

A torpe sociedade onde nasci: 

— De ser vítima humilde ou ser algoz... 

IV  
 

E agora é o acaso quem me guia. 

Sem esperança, sem um fim, sem uma fé, 

Sou tudo: mas não sou o que seria 

Se o mundo fosse bom — como não é! 

V  
 

Tuberculoso!... Mas que triste sorte! 

Podia suicidar-me, mas não quero 

Que o mundo diga que me desespero 

E que me mato por ter medo à morte... 

António Aleixo, in "Este Livro que Vos Deixo..." 

 


