
APOSTILA  A ‘MARÇO,  MARÇAGÃO…’ 

Hoje, último de Março de 2004, resolvi escrever uma apostila 

ao artigo ‘Março, Marçagão… ‘que publiquei no nº 24 deste Boletim, 

p. 45-48, em Dezembro de 1995. 

Tratava-se então de evocar a memória de Carlos Alberto Louro 

Fonseca, recentemente falecido. 

Nesse breve escrito, mostrei que, em velhos provérbios como 

‘Março, Marçagão, manhã de Inverno, tarde de Verão’ e ‘Uma 

andorinha não faz o Verão’, a palavra ‘Verão’ significa ‘Primavera’. 

Citei exemplos de André Falcão de Resende, contemporâneo e 

amigo de Luís de Camões, e também do nosso poeta maior.  

Hoje acrescento um texto significativo de outro contemporâneo 

de ambos, Francisco de Sá de Meneses, o cantor do Leça: 

 

 7. Olmos abraçados 

    tenhas sempre de hera, 

    sempre a Primavera 

    alegre teus prados! 

 

   ………………………… 

 

 11. Dem-te as noites sono, 

     e com larga mão 

     flores o Verão, 

     frutos o Outono! 

 

 12. Sombra no Estio 

      sem nenhuns resguardos, 

      neves e dias pardos 

      o Inverno frio!1 

 

_________________ 
1 Aubrey F. G. Bell, The Oxford Book of Portuguese Verse. (Edited by 

B. Vidigal). Oxford, Clarendon Press, 21952, p. 135. 



2 Américo da Costa Ramalho 
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Francisco de Sá de Meneses que nestas e outras quadras cantou 

o rio Leça, foi camareiro-mor e, mais tarde, conde de Matosinhos. Era 

filho do mais famoso João Rodrigues de Sá de Meneses, poeta do 

Cancioneiro Geral, tradutor de Ovídio em versos portugueses e autor 

do diálogo latino De Platano2.  

O recente Dicionário da Academia das Ciências ignora a 

acepção de Verão = Primavera. O texto de Sá de Meneses tem o 

interesse de mostrar as duas palavras que devem ter vivido lado a lado 

algum tempo, antes de ‘Verão’ ter substituído ‘Estio’.  

A acepção de Verão = Primavera já vem assinalada no 

Dicionário de Morais, o que torna mais estranha a sua omissão no 

léxico académico. 

Com efeito,  pode ler-se em António de Morais Silva, s. u. 

VERÃO: ‘A estação que se segue ao Inverno. Verão, Estio, Autumno 

e Inverno: commummente chamão Verão o que é Estio, e distinguem 

mal o Verão da Primavera’3. Há talvez uma desculpa para o 

Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea. Academia das 

Ciências de Lisboa / Verbo, Lisboa, 2001, a saber, que o referido 

léxico se propõe ocupar-se apenas do Português contemporâneo. Mas, 

como vimos nos dois provérbios citados, continuam a existir, em 

palavras actuais, ecos históricos do passado. 

A. COSTA RAMALHO     

 

_________________ 
2 Cf. A. C. Ramalho, Latim Renascentista em Portugal. Lisboa, FCG / 

JNICT, 21993, p. 118-135. 
3 Cf. António de Moraes Silva, Diccionario da Lingua Portugueza, 

Lisboa, Typographia Lacerdina, 21813. 


