
JOSÉ SARAMAGO E FANHÕES 

 
   José Saramago (1922-2010) foi um serralheiro mecânico, funcionário administrativo, técnico 

editorial, escritor, tradutor, jornalista, poeta, cronista, dramaturgo, contista, romancista, teatrólogo, 

argumentista e ensaísta português, a quem foi atribuído o Prémio Nobel da Literatura, em 1998. 

   O seu romance mais conhecido, publicado em 1982, é o Memorial do Convento alusivo à construção 

do Convento de Mafra, durante o reinado de D. João V (1689-1750), tanto mais que tem feito parte do 

programa de Português, do curso secundário. 

   Ao longo das páginas 321 e 322, da 17.ª edição dessa obra (Editora Caminho, Lisboa, 1982) José 

Saramago faz uma longa referência a Fanhões e a outras localidades desta freguesia, a propósito da 

passagem de dezoito carros de bois, que transportavam outras tantas estátuas de santos de grandes 

dimensões, esculpidas em mármore, algumas com quase cinco metros de comprimento, destinadas 

àquele convento, presas por cordas que, por sua vez, eram sustentadas por homens que as seguravam 

de um lado e do outro dos carros. 

   “Já passámos Pintéus, vamos a caminho de Fanhões, dezoito estátuas em dezoito carros, juntas de 

bois à proporção, homens às cordas na conta do já sabido” descreve Saramago. 

   As populações vinham ao caminho, espantadas pela visão única daquela inédita “procissão” de 

santos, só estranhando vê-los deitados, desde os mais baixinhos, que mediam três metros, até às 

estátuas de S. Vicente e S. Sebastião, de quase cinco metros de altura e que pesavam, cada uma delas, 

vária toneladas. 

   O cortejo parou em Fanhões “porque os moradores quiseram saber, nome por nome, quem eram os 

santos que ali iam”, porque uma coisa era o trânsito quotidiano de blocos de mármore e outros 

materiais de construção e outra era a passagem de “visitantes de tal grandeza corporal e espiritual”. 

   O padre da terra foi chamado para esse efeito, mas não conseguia dar boa conta do recado, pois nem 

todas as estátuas tinham o nome do respectivo santo esculpido no pedestal. 

   Já o povo de Fanhões começava a troçar do padre, quando este decidiu ir ter com “o governador 

desse transporte e pediu consulta dos papéis de exportação que tinham vindo da Itália, subtileza que 

lhe valeu recuperar a abalada credibilidade, e então puderam ver os moradores de Fanhões o seu 

ignorante pastor, alçado sobre o muro do adro, pregando os benditos nomes pela ordem que iam 

passando os carros até ao último, (que) por acaso era S. Caetano, levado pelo José Pequeno, que tanto 

sorria aos aplausos como ria de quem os dava”. 

   Acabado o desfile, o cortejo dos santos seguiu para o Cabeço de Montachique, passando decerto 

pelo que, nesse tempo, seria o lugar de Casaínhos, com destino a Mafra. 

   Imagine-se como era difícil, na época, o transporte daqueles pesados ornamentos religiosos, em 

lentos carros de bois, através de caminhos de piso térreo e irregular, com inclinações variáveis, 

obrigando a que os materiais transportados tivessem que ir seguros por cordas sustentadas por 

homens, de um lado e de outro, durante todo o percurso. 

   A construção do Convento de Mafra, hoje Palácio Nacional de Mafra, iniciou-se em 1717, empregou 

52 mil trabalhadores e só veio a ficar concluída em 1755. 

   Em 1910, aquela edificação foi classificada como Monumento Nacional. 
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   Em baixo: Fotomantagem em que José Saramago surge como figura tutelar agigantada, “pairando” 

sobre Maria del Pilar del Rio Sánchez, sua terceira e última mulher, com que viveu desde 1988 até à 

morte. Em meu entender, a imagem deveria ser ao contrário, dado que foi Pilar del Rio (ex-freira), 

jornalista e tradutora espanhola, muito bem relacionada nos meios sociais, literários e culturais 

daquele país, quem promoveu a divulgação internacional da obra de José Saramago e planeou a 

campanha de marketing literário, que o conduziu ao galardão máximo a que qualquer escritor pode 

aspirar: o Prémio Nobel. 

 


