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PARA APROFUNDAR CONHECIMENTOS… 

 
 

1. Quem foi Alexandre Herculano? 
 

DADOS BIOGRÁFICOS 
 
 
 
 
Alexandre Herculano nasceu em Lisboa em 1810. Frequentou a Aula do 
Comércio e o curso de Diplomática. Pouco depois, estudou Paleografia na Torre do Tombo. 
Implicado numa revolta militar, exilou-se em Inglaterra em 1831 e depois em França. Regressou 
a Portugal, ao Porto, logo em 1832, onde participou na organização da biblioteca pública, tendo 
sido nomeado seu director. Mais tarde, foi para Lisboa e no ano de 1839 foi nomeado director das 
bibliotecas da Ajuda e das Necessidades. A partir de 1852 começou a percorrer o Reino com o 
intuito de visitar os arquivos das Sés e mosteiros, catalogando os documentos com interesse 
histórico que aí existissem. Preparava então os designados Portugaliae Monumenta Historica. Em 
1867 fixou-se de vez na sua quinta no norte do País, repartindo horas entre as tarefas agrícolas e 
os trabalhos literários. Morreu em 1877. É considerado um dos maiores vultos intelectuais da 
cultura portuguesa do século XIX. 
 
 
O ESCRITOR 
 
Alexandre Herculano foi escritor, poeta, romancista, historiador e crítico.  
A personalidade literária de Herculano é profundamente marcada pela corrente do denominado 
“Romantismo”, introduzido em Portugal a partir de 1825 em diante. As principais características 
desta corrente literária são: 
- a sensibilidade, as sensações e a imaginação 
- o particular, o individual 
- o subjectivo, o pessoal 
- a melancolia, o abatimento 
- o mistério, o sonho, a meditação 
- o cristianismo 
- o culto da Idade Média (séc. 5-15) 
- o popular, o pitoresco e a paisagem 
 
 
 
Obras poéticas (publicadas em 1850, em três partes): 
- A harpa do crente 
- Poesias várias 
- Versões  
 
Obras de ficção histórica: 
- Lendas e narrativas (2 volumes em 1851) 
- O Bobo (1843) 
- Eurico o Presbítero (1844) 



- O monge de Cister (1848) 
 
Obras históricas: 
- História de Portugal (1846-1853) 
- Portugaliae Monumenta Historica (1853-1854) 
 
Obras de doutrina e crítica: 
- Os opúsculos (1872) 

 
 

 
A DAMA DO PÉ DE CABRA 

 
              
              RESUMO DA NARRATIVA 

 
Retirada do Nobiliário do Conde D. Pedro, esta lenda transporta o leitor para o universo do século 
XI. D. Diogo, senhor de Biscaia, ao andar um dia à caça encontrou uma linda donzela, que 
estava sentada num rochedo. Pediu-lhe em casamento e ela aceitou, embora tenha colocado uma 
condição a D. Diogo: que ele nunca mais fizesse o sinal da cruz, ao que ele condescendeu. Um 
dia, o senhor de Biscaia esqueceu-se do que havia prometido e benzeu-se. De imediato, a mulher 
desapareceu no ar. Mais tarde, será ela mesma que indicará ao filho como salvar o pai, 
entretanto prisioneiro dos mouros. Um burro misterioso resolverá todas as adversidades... 
 
 
 
 
 

 
SUGESTÕES DE PRÓXIMAS LEITURAS: 

 
Para completar o conhecimento das Lendas e Narrativas de Alexandre Herculano sugerimos para 
uma próxima leitura: 
- Alcaide de Santarém 
- O castelo de Faria 
- A abóbada 
- O bispo negro 
- A morte do Lidador 
- O pároco da aldeia 
 
 
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA: 
 
BARREIROS, António José – História da Literatura Portuguesa: séc. XIX-XX. 7ª ed. Editora 
Pax, s.d. Vol. 2, p. 68-97. 
 
HERCULANO, Alexandre – Lendas e narrativas. Disponível em: http://purl.pt/264/3/. 
Consultado em: 03/03/2009. 

  
  



 

 O QUE É O CONTO POPULAR? 

 
 
O conto popular é uma narrativa breve que põe em cena um número reduzido 

de personagens escassamente caracterizadas, que constituem os suportes de 

uma acção bastante concentrada em torno de uma peripécia particular. 

Não se conhece ao certo a sua última origem, mas crê-se que, no seu conjunto, 

são resíduos de crenças e mitos primitivos que se foram progressivamente 

adaptando a novos cenários culturais. 

O conto popular tem as suas raízes não no mundo letrado da cultura 

“consagrada”, mas nas camadas culturalmente menos destacadas da 

população. Juntamente com os provérbios, as adivinhas, as canções e os 

jogos de palavras, o conto popular faz parte da literatura tradicional de 

transmissão oral: circula oralmente de geração em geração.[...] 

Relativamente ao emissor, verifica-se uma diferença essencial entre o conto 

popular e o conto literário escrito: neste último, o emissor é o escritor/autor, 

que se pode identificar e nomear e que programa e controla a produção dos 

seus textos. É bem mais complexo o estatuto do emissor do conto popular, na 

medida em que estas narrativas são discursos anónimos, que circulam pela 

comunidade, de geração em geração. 

Existe um número relativamente elevado de tipos de conto: contos 

maravilhosos ou de encantamento, contos de exemplo, contos de animais, 

contos religiosos, contos de adivinhação, contos jocosos e divertidos (facécias)... 

No que diz respeito às personagens, impera regra do anonimato: geralmente 

são personagens referenciais (rei, dragão, princesa, padre, lavrador, criado, 

etc...) 

 

No plano enunciativo, é de referir a constância de formas introdutórias do tipo 

“Era uma vez” que situam o conto num passado indefinido e permanente 

reactualizável. 

 
Texto adaptado do Dicionário de Narratologia. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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Alexandre Herculano  Alexandre Herculano  Alexandre Herculano  Alexandre Herculano      

Quiz 
A. Quem foi Alexandre Herculano? 

 

1. Escritor do Séc. XX 

2. Músico 

3. Escritor do Séc. XIX 

 

B. Qual a corrente literária em que se insere este escritor? 

 

1. Romantismo 

2. Realismo 

3. Renascimento 

 

C. O texto A Dama do Pé de Cabra é... 

 

1. uma lenda 

2. um texto poético 

3. um conto 

 

D. Com quem se casou a Dama do Pé de Cabra? 

 

1. D. Inigo 

2. D. Diogo 

3. Brearte 

 

E. Qual a característica física da Dama do Pé de Cabra? 

 

      1. Ter asas 

      2.Ter pés de galinha 

      3. Ter pés de cabra 

 

F. Quem ajudou D. Inigo a livrar o pai do cativeiro? 

 

     1. Filho 

     2. Brearte 

     3. Dama do Pé de Cabra 

Escolhe um nome para o GRUPO:........................................................... 



Boa Sorte! 


